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¬
املقدمة
الحمد هلل رب العالمين ,وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا
محمد ,وعلى آله وصحبه أجمعين .أما بعد:
فهذا هو الجزء الرابع من سلسلة الفتاوى الشررعية التر أصردرتها
بفضل اهلل ع َّز وجل ,والتر لقيرا القبرود لردى أهرل العلرم والم قَّفرين
واألوساط العامة من المسلمين ,فلله الحمد وال ِمنَّة.
وهرذ الفتراوى المبار رة ر شا راء اهلل تعرالى ر التر أعرد تها فر
األجررزاء األربعررة ,طررد ا َّللررع عليهررا وصر َّححها وصر َّروبها فضرريلة أسررتا
و يخ سيد الد تور أحمد الحج الكر  ,خبير الموسوعة الفقهيرة
الكويتية ,وسيد فضيلة الشيخ محمد الشرهاب أمرين اةررة اافتراء فر
محافظة حلب ,فجزاهما اهلل تعالى عن خير الجزاء ,وجعل هذا الجهرد
ف صحيفتيهما ,بعد سيدنا وحبيبنا رسود اهلل صلى اهلل عليره وعلرى آلره
وصحبه وسلم ,وجزا اهلل عنا خير ما جزى نبي ًا عن َّأمته.
فلله الحمد والمنَّة الذ وفَّقن لذلك ,وأرجرو اهلل تعرالى السردا
ف األطرواد واألعمراد ,وأا يهردينا لمرا اختلر فيره مرن الحر ِّ  ,ف نره
يهد من يشاء شلى صراط مستقيم.
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وشن أسأد اهلل تعالى من فضرله أا يجعرل هرذا الجهرد فر ميرزاا
الحسنات المقبولة ,وأا يجعله ف صحيفة والد  ,وصحيفة زوجتر َّ ,
وخاصة ف صحيفة أم ري رحمها اهلل تعالى ,الت انرا عونر ًا لر
ف خدمة هذا الدين ,وف صحيفة أوال ومن أحسن شل َّ .
رب لك الحمد بجميع محامدك ل ِّها مرا علمرا منهرا ومرا لرم
فيا ِّ
أعلم ,على جميع نِ َع ِمك وآالةك ل ِّها مرا علمرا منهرا ومرا لرم أعلرم,
رب مرن الشرا رين المخلَصرين المخلِصرين ,ومرن عبررا ك
واجعلنر يرا ِّ
الصالحين المصلِحين ,واجعل ل و ّ ًا ف طلب الحبيب األعظم سريدنا
محمد صلى اهلل عليه وعلى آلره وصرحبه وسرلم ,وفر طلروب أولياةرك
َّ
وأحبابك يا أرحم الراحمين.
محمد ,وعلرى آلره وصرحبه وسرلَّم تسرليم ًا
وصلى اهلل على سيدنا َّ
رب العر َّزة عمرا يصرفوا ,وسرالم
ير ًا شلى يوم الردين ,سربحاا ربِّرك ِّ
على المرسلين ,والحمد هلل رب العالمين.
أحمد ري النعساا
مفت منطقة الباب
** ** **

كتاب القرآن الكريم
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السؤال :1كيف نوفِّق بني قوله تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡ} [البقرة ]94 :وقولِ سيدنا رسول اهلل ‘> :ال
َّني أحدُكم املوتَ<؟
يتمن َّ
الجواب :اآلية تتح َّدث عن أهل الكتاب من يهو ونصارى,

حيث اا ل فري

يقود{ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ} [البقرة .]111 :فأمر اهلل تعالى النب َّ ‘ أا يقود لهم{ :ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ} .أ شا نتم صا طين ف عوى أا الجنة
عند اهلل خالصة لكم من وا الناس فتمنَّوا الموت ,ألا من أيقن أنه
وأحب التخلص من هذ الدا ِر ِ
ات األ دار.
من أهلها ا تاق شليها,
َّ
مقيد بما ش ا اا لض ٍّر نزد بره ,مرن
وأما النه عن تمن ِّ الموت فهو َّ
مشراق الردنيا ,مرا روى البخرار ومسرلم
فقر أو مرض أو نح ِو لك من
ِّ
س ب ِن مال ٍ
المروت
طراد النبر ‘> :ال يَتمنَّ َري َّن أحرد م
ك ~ طادَ :
عن أنَ ِ
َ
اللهم أحين ما انرا الحيراة
من ض ٍّر أصابه ,ف ا اا ال ب َّد فاع ً
ال فليقلَّ :
خير ًا ل  ,وتوفَّن ش ا انا الوفاة خير ًا ل <.
الضر :ما فيه من
والحكمة ف النه عن ّ
تمن الموت عند شصابة ِّ
معنى التبرم من طضاء اهلل تعالى ,ومراغمة ر مغاضبة ر طدر المحتوم.
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ال فيجوز ,وطد جاء هذا
أما تمن ِّ الموت لخوف فتنة ف الدين م ً
س فتروفَّن غير َر
صريح ًا ف حديث النب ‘> :وش ا أر َت فتن ًة ف النَّرا ِ
َمفتو ٍا< روا اامام أحمد .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :5يقــول اهلل عــز وجــر

ســورة البقــرة{ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ} [البق ــرة ,]162 :ويق ــول ك ــنلس نفـ ـ

الس ــورة{ :ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ} [البقــرة .]559 :الســؤال :ملــا ا قــال ةيــة فــا
تقربوها ,و ةية أخرى فا تعتدوها ؟
الجواب :يقود الشيخ الشعراو رحمه اهلل تعالى ف تفسير عنرد

طولررره تعرررالى{ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ} :حررردو اهلل
ه ما رعه اهلل تعالى لعبا حد ًا مانع ًا بين الحالد والحرام ,وحردو
اهلل تعررالى شمررا أا َتررِ َ بعررد المنرراه  ,وشمررا أا َتررِ َ بعررد األوامررر ,فر ا
ور ت بعررد األوامررر ف نرره يقررود{ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ} ,أ آخررر
غايتكم هنا ,فال تتعدوا الح َّد.
ولكررن شا جرراءت بعررد النررواه ف نرره يقررود{ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

المحرمرات علرى
ﮑ} ,ألا الح يريد أا يمنع الرنفس مرن ترأ ير
َّ
النفس ,فتلح عليها أا تفعل ,ف ا نا بعيرد ًا عنهرا فاألفضرل أا تظرل
الد بَريِّن ,وش َّا
جيرد ًا فيمرا طراد رسرود اهلل ‘> :ش َّا الحر َ
بعيد ًا .وانظر ّ
الحرام بَيِّن ,وبينهما مش َتبهات ال يَعلَمه َّن ير مرن النَّراس ,فمرن ا َّتقرى
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ات اس َتب َرأ لدينه و ِعر ِضهِ ,ومن وطع ف الشب ِ
الشبه ِ
هات وطع ف الحرام<
روا البخار ومسلم واللفظ له.
ومما يؤ ِّد الم الشيخ الشعراو رحمه اهلل تعالى يرر مرن اآليرات
الكريمة الت جاءت ف سياق النه جاءت بصريغة ال تقربروا ,م رل طولره
تعررالى{ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ} [األنعررام,]151 :
وطولررره تعرررالى{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ}

[األنعرررام ,]151 :وطولررره تعرررالى{ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ} [ااسررراء ,]21 :وطولرره تعررالى{ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ} [البقرة .]25 :هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :0يقول اهلل تعاىل

سورة اإلسـراء{ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [اإلسراء .]83 :فمـا
هي الرؤيا اليت كانت فتنة للناس؟ وما هـي الشـةرة امللعونـة
القرةن؟
الجواب :هب جمهور المفسرين شلى أا هرذ الرييرا هر حا رة
ااسراء والمعراج ,لما ر البخار  :عن ابن عباس ¶ أنه فر طولره

تعررالى{:ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ} .طرراد :هرر رييررا
عي ٍن أرِيَ َها رسود اهلل ‘ ليل َة أسرِ َ به شلى بيا المقدس.
وطد يفترض البعض ويقود :هذا الجرواب يجعلنرا فر ش ركاد ,ألا
الريية البصرية ال يقاد عنها رييا ,بل ريية ,وأما المنامية فيقاد عنها رييرا
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وال يقاد ريية .ونحن نعلم بأا حا ة ااسراء والمعراج ما انا مناميرة,

بل يقظة ,فلما ا طاد ربنا جل جالله{ :ﭱ ﭲ ﭳ} ,ولرم يقرل ومرا
جعلنا الريية؟ بمعنى لما ا عدد عن الريية البصرية شلى الرييا المنامية؟
الجواب :يقاد ف اللغة العربية :رأيته بعين ريية ورييا ,أ فر
لغررة العرررب تطلر لمررة الرييررا علررى المناميررة والبصرررية ,برردليل طررود
اعرهم الذ فرح بريية صيد مين:
وبشر نفس ًا اا طبل يلومها
فكبر للرييرا وهراف فرؤا
َّ
َّ
أ طاد :اهلل أ بر حينما رأى الصيد ال مين ,فعبر بالرييا المناميرة
عن الريية البصرية.
والح ر سرربحانه وتعررالى ررر لمررة الرييررا المناميررة ف ر حا ررة
ااسراء والمعراج َّ
ليدد على أنها ء غريب وعجيب من يرى حرد ًا
عجيب ًا فيقود :لقد رأيا رييا أن ف المنام.
ومن ناحية أخرى لو أا ااسراء والمعراج راا رييرا مناميرة أ انرا
ال طاد لنا :رأيرا الليلرة أنر هبرا
توجد فتنة بين الناس؟ هب لو أا طاة ً
شلى أطاص الدنيا ,و رت حود األرض ,م رأيا نفس أن على سرطح
القمر ,م رجعا شلى بيت  ,هل من أحد ينكر عليه؟ هل من أحد يك ِّذبه؟
لذلك اا من حكمرة اهلل تعرالى أا يختبرر القروم بهرذا الحردث,
ولعظمته جاء بلفظ الرييا المنامية ,حترى يميِّرز الصرا ق مرن الكرا ب,
والمؤمن من الكافر ,والمص ِّدق من الجاحد ,وحتى ال يبقى ف سراحة
المؤمنين الذين سيحملوا رسالة القرآا العظيم شال الصا ق.
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تميز الص ِّدي ~ عرن غيرر بكلمتره المشرهورة( :شا راا
ولذلك َّ
طاد لك لقد صدق) روا عبد الرزاق والطبر .
وطاد بعض المفسرين :هرذ الرييرا هر المشرار شليهرا بقولره تعرالى:
{ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ} [الفرتح .]12 :فقد وعرد اهلل رسروله ‘ والصرحاب َة أا
يدخلوا المسجد الحرام ,ولكن عندما م ِنعوا من الدخود عام الحديبية,
اا هذا المنع فتن ًة بين المسلمين ,حترى طراد سريدنا عمرر ~ لرسرود
اهلل ‘:
(ألسا نب َّ اهلل حق ًا)؟ طاد> :بلى< ,طاد( :ألسنا علرى الحر ِّ
َ
وعدونا على البالل)؟ طاد> :بلى< ,طاد( :فلِ َم نعط ال َّد َّنيرة فر يننرا
ش ًا)؟ طاد> :شن رسود اهلل ‘ ,ولسا أعصيه ,وهو ناصر < ,طراد:
(أولرريس نررا تح ر ِّد نا أنررا سررنأت البيررا فنطرروف برره)؟ طرراد> :بلررى,
العام<؟ طراد( :ال) ,طراد> :ف نرك آتيره ومطَّر ِّوف بره<
فأخبرتك أنا نأتيه َ
تم هذا األمر ,والحمد هلل الذ ال يخلَ وعد .
روا البخار  .وطد َّ
م بعد لك َّبين اهلل تعالى لهم الحكمة من عدم خود مكرة عرام
الحديبية ,و لك بقوله تعرالى{ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ} [الفررتح .]15 :ولكررن هررذا القررود
ضعي  ,ألا حدث الحديبيرة راا بعرد هجررة النبر ‘ ,أمرا سرورة
مكيرة ,وهرذا يؤ رد علرى أا المقصرو مرن الرييرا حا رة
ااسراء فه
َّ
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ااسراء والمعراج ,وعدد عن لفظ الريية البصرية شلرى الرييرا المناميرة
لعظمة الحدث .هذا ,واهلل تعالى أعلم.

أما طوله تعالى{ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} فيعن :
وما جعلنا الشجرة الملعونة ف القرآا شال فتنة للنراس أيضر ًا ,وشا
انا الفتنة ف ااسراء والمعراج امنة ف الرزمن الرذ حرد ا فيره,
فه ف الشجرة امنة ف أنها تخرج من أصل الجحيم ف طعر جهنم,
ومن المعلوم أا الشجر نبات ال يعيش شال بالماء والر  ,فكي تكروا
الشجرة ف جهنم؟
تمحرص شيمراا النراس ,طراد تعرالى:
ومن هنا انرا الشرجرة فتنر ًة ِّ
{ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭐ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭑ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [الصرافات 61 :ر  .]61فالشرجرة الملعونرة
ف القرآا ه جرة الزطوم الت تنبا ف أصل الجحيم ,فقراد ضرعاف
اايماا :النار تحرق الشجرة فكي تنبتها؟ أخرج البيهق عن ابرن عبراس
خوف بره هرذا الحر مرن طرريش ,طراد أبرو
¶ طاد :لما ر اهلل الزطوم َّ
يخروفكم بره محمرد؟ طرالوا :ال,
جهل :هل تدروا ما هذا الزطروم الرذ
ِّ
طاد :ال ريد بالزبد ,أما لئن أمكننا منها ل َنَ َّزطَ َمنَّها زطم ًا ,فنزلا{ :ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ} [ااسررررراء.]61 :

وأنزد{ :ﭬ ﭭ ﭮ  ٢ﭰ ﭱ} [الدخاا 12 :ر .]11
وطد يكوا هناك تسايد ,ما نب الشجرة حتى تلعن مرع أنهرا آيرة
ومعجزة تدد على طدرة اهلل تعالى؟
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الجواب عن هذا :فيه وجو :
األول :المرا من اللعرن لهرا لعرن آ لهرا ,ألنره ال يأ رل منهرا شال

األ رريم ,مررا طرراد تعررالى{ :ﭬ ﭭ ﭮ  ٢ﭰ ﭱ}.
واأل يم ملعوا ,ألا الشرجرة ال نرب لهرا حترى تلعرن علرى الحقيقرة,
وشنما وصفا بلعن أصحابها على المجاز.
الثاني :العرب تقود لكل لعام مكرو ضار شنه ملعوا.
الثالث :أا اللعن فر أصرل اللغرة هرو التبعيرد ,فلمرا انرا هرذ
الشجرة الملعونة فر القررآا مبعردة عرن جميرع صرفات الخيرر سر ِّميا
ملعونة ,وطد وصفها اهلل تعالى ف القرآا العظيم بقولره{ :ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} ,ف نه أبعد مكاا من الرحمة.

الرابع :أخرج ابن المنذر عرن ابرن عبراس ¶ فر طولره{ :ﭹ

ﭺ} طررراد :ملعونرررة لقولررره تعرررالى{ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ}
[الصافات ,]65 :والشيالين ملعونوا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :4ما معنى{ :ﮈ ﮉ ﮊ}

اآلية الكرميـة{ :ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ} [الكهف]82 :؟
الجووواب :طولرره تعررالى{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ} يعن ر علَّمرره اهلل
تعررالى مررن عنررد بغيررر واسررطة ,ال عررن لرير معلِّررم ,وال عررن لرير
مر د ,وال بواسطة رسود ملَك ,ألنه لو اا عن لرير الملَرك لكراا
نبي ًا رسو ًال.
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وهذا العلم الذ يأت من اهلل تعالى مبا رة لقلرب العبرد المرؤمن
يسميه العلماء :العلم اللَّدن ِّ  ,وهذا يعلمنرا برأا اهلل تعرالى يخترار عبرد ًا
من عبا  ,وينعم عليه بعلم خاص ,ويسمى شلهام ًا.
وبعد بع ة سيدنا رسود اهلل ‘ نقود لكرل مرن ا َّعرى االهامرات
شنه يجب عليه أا يعررض هرذ االهامرات علرى الكتراب والسرنة ,فر ا
وافقررا الكترراب والسررنة فه ر شلهامررات رحمانيررة ,وشال فليضرررب بهررا
عرض الحاةط .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :2يقول اهلل تعاىل سورة الكهف ,قصـة سـيدنا اخلضـر
مع سيدنا موسى عليهمـا السـا { :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ} [الكهــف .]63 :فقولــه{ :ﮪ} هــر هــو مــن كــا
ســيدنا اخلضــر؟ أ هــو مــن كــا اهلل تعــاىل؟ وعــن نعلــم
بأن اهلل تعاىل ال خيشى شيئاً.
الجواب :من المعلوم عندنا وف اعتقا نا بأا اهلل تعالى ال يخشى
يئ ًا ,وال يخاف مرن ر ء ,برل رل ر ٍء يخافره ,واهلل تعرالى يعلرم
األمور طبل وجو ها وأ ناء وجو ها وبعد وجو ها.
ولو اا اهلل تعالى يخشرى ريئ ًا ر وهرذا مسرتحيل ر لمرا صرلح أا
علو ًا بير ًا.
يكوا شله ًا ,تعالى اهلل عن لك َّ
أمررا طولرره تعررالى فرر سررورة الكهرر { :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ} فقد اختل المفسروا ف معنى طوله{ :ﮪ} مع اتفراطهم
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على نف الخوف عن اهلل تعالى ,ألا هذا مستحيل ف حقه جل وعال.
فقرراد بعضررهم :طولرره{ :ﮪ} هررو مررن ررالم الخضررر عليرره
السالم ,وهو الذ يشهد له سياق الكالم ,وهو طرود أ رر المفسررين,
ومعنى{ :ﮪ} أ  :خفنا ,وهذا ر القرلب .
عبررر الخضررر عليرره
وطرراد بعضرهم :هررو مررن ررالم اهلل تعررالى ,وعنرره ّ
السالم ,ومعناها :فعلمنا .وهذا رر الطبرر فر تفسرير  ,وطراد :و رذا
طاد ابن عباس ¶ :أ فعلمنا ,وهذا مرا نرى عرن العلرم برالخوف فر
طوله تعالى{ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ} [البقرة ]119 :أ شال أا يعلما.
وطاد بعضهم :معنى طولره{ :ﮪ} أ  :فكرهنرا ,مرا يقرود:
فرطا بينهما خشية أا يقتتال ,أ  :راهة أا يقتتال.
وف طرراءة ابرن مسرعو ~( :فخراف ربرك ,)...وهرذا مرن براب
االستعارة ,وهذا نظيرر فر القررآا يرر,

قولره{ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ}[ ,آد عمرررررررراا]121 :
{ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯕ ﯖ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ} [النسررررراء ]41 :مرررررن صررررري
الترج والتوطع والخشية ,شنما هو بحسبكم أيها المخالبوا.
عل< ونحوهرا
طاد ابن عطيرة :شا الخروف والخشرية رالترج برر>ل َ َّ
الواطع ف المه تعالى ,مصروف شلى المخالبين ,وشال فاهلل تعالى من َّز
عن ِّل لك .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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الس ــؤال :8يق ــول اهلل تع ــاىل{ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ} [األنبياء .]62 :فمـا معنـى قولـه تعـاىل:

{ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ}؟
الجووواب :و النرروا :هررو سرريدنا يررونس بررن م َّتررى عليرره الصررالة
والسالم صاحب الحوت ,الذ خرج غضباا من طومه مما طاسى منهم
لطود عوتهم ,وشصرارهم على الكفر ,وتكذيبهم له ,فتو َّعردهم شا لرم
يتوبوا أا ينزد بهرم العرذاب ,فخررج طبرل أا يرؤمر مرن اهلل تعرالى ,أو
يؤ ا له بالخروج.
ور ب مرع طروم فر سرفينة ,فاضرطربا بهرم ,وخرافوا أا يغرطروا,
فاطترعوا على رجل يلقونه من بينهم ف البحر ,فوطعا القرعة على سريدنا

يونس ,ما طاد تعالى{ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ} [الصافات.]111 :
أمررا طولرره تعررالى{ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ} .فرربعض البسررطاء مررن
الناس يظن بأا المعنى أا اهلل تعالى ال يقدر على يرونس ,وهرذا الظرن
بيرة من الكباةر ال يلي ب نساا عا  ,فكي بنب ٍّ من األنبياء؟
فكلمة (طدر) تأت بمعا ٍا متعد ة ,من جملتها الضري  ,مرا طراد
تعررالى{ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ} [الطررالق ]2 :أ
ضيِّ عليه رزطه.

و ما طاد تعالى{ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ}
[ااسراء .]21 :أ يضيِّ .
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و ما طراد تعرالى{ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ  ۳ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ} [الفجررر 15 :ر  .]16أ
ضي عليه رزطه.
َّ
فظ َّن سيدنا يونس عليه السالم أ َّا اهلل تعالى لن يضريِّ عليره ,برل
سيوسع عليه ويبدله مكان ًا آخر ين ِّفس فيه عن ربه .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
ِّ
السؤال :2ما معنى قوله تعاىل

سورة النور{ :ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯪﯫ
ﯬﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯵﯶﯷﯸ

ﯹ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰁ ﰂ ﰃ} [النور]26 :؟
المكونة
الجواب :هذ اآلية تعل ِّمنا آ اب االستئذاا اخل األسرة
َّ
من أبوين وأبناء وملك اليمين ر األرطاء ر لتنشأ األسررة علرى أفضرل مرا
يكوا ,فهذا األ ب تكلير مرن اهلل تعرالى برأا نرأمر األلفراد الصرغار
الذين لم يدخلوا س َّن التكلي  ,وأا نأمر األرطّاء ر العبيرد ر باالسرتئذاا
علينا وال نتر هم يدخلوا ويخرجوا بدوا ضابط.
فقيد اهلل تعالى هذا بضابط{ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
َّ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ} .هذ أوطات ال ة ال يسمح لهم بالدخود
علينا شال بعد االستئذاا ,فالوطا الذ طبل صالة الفجر ,ألنره متصرل
بالنوم ,واانساا ف النوم يكوا ح َّر الحر ة واللباس ,ووطرا الظهيررة
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هو وطا القيلولة ووطا الراحة يخف فيه المرء من مالبسره ,والوطرا
الذ بعد العشاء وطا النوم.
ويسررم اهلل تعررالى هررذ األوطررات ال ال ررة عررورة{ :ﯪ ﯫ}.
والعورة ه ما يكر اانساا أا يراها أحد ,أو يرا عليها ,ألنهرا نروم مرن
الخلل والخصوصية ,واهلل تعالى ال يريد أا يراك أحد على ء تكرهه.
أما بعد هذ األوطات فال ش م وال حرج أا يدخل علريكم العبيرد,
واألوال الصررغار برردوا اسررتئذاا ,ألا لبيعررة الحيرراة ال تسررتغن عررن
خود هؤالء وخروجهم باستمرار.
ولكن علينا أا نعلم بأا األر ّطاء لم يعد لهم اآلا وجو  ,والخ َّدام
ف البيوت ال تنطب عليهم هذ اآلية ,ألا هؤالء أجراء ,مع العلم بأا
وجو الخا مة ف البيا مع وجرو الرزوج واألوال الرذ ور ال يجروز.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :6هر صحيح أن سورة {ي } قلب القرةن الكريم؟
الجواب :جاء ف سنن الترمذ  :عرن أنرس برن مالرك ~ طراد:
طاد النب ‘> :ش َّا لك ِّل ٍء طلب ًا ,وطلب القرآا يس ,ومرن طررأ يرس
َ ت َب اهلل له بقراءتها طراء َة القرآ ِا َعشر مر ٍ
ات<.
َ
وعن َمع ِق ِل بن يسا ٍر ~ ,أا رسرود اهلل ‘ طراد> :البقررة َسرنَام
ِجا{ :ﮣ
القرآا َو ر َوته ,نزد مع ِّل آيةٍ منها مانوا َملَ ًكاَ ,واسرتخر َ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ} من تحا العرف فَو ِصلَا بها ,أو فَو ِصرلَا
بسررورة البقرررة ,ويررس طلرب القرررآا ,ال يَق َري َهررا رجررل يريررد اهللَ تبررارك
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وها على موتا م< روا أحمرد.
وتعالى
والدار اآلخر َة شال غ ِف َر لهَ ,واط َري َ
َ
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :9يقول تعاىل

سورة املمتحنة{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭ ﭮ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ} [املمتحنــة]15 :
قول ــه تع ــاىل{ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

فم ــا ه ــو املعن ــى
ﭩ ﭪ}؟
رن برجرراله َّن ولررد ًا مررن
الجووواب :طرراد جمهررور المفسرررين :ال يلحقر َ
غيرررهم ,ألا المرررأة انررا تلررتقط ولررد ًا فتلحقرره بزوجهررا ,وتقررود :هررذا
ولد منك ,فكاا هذا من البهتاا واالفتراء ,وليس المعنرى نهريهن عرن
أا يأتين بولد من الزنى فينسبنه شلى أزواجه َّن ,ألا اهلل عز وجل طد نهى
عن لك بقوله{ :ﭟ ﭠ} .ووص الولد الملتقط الذ تلحقه المرأة
بزوجها بكونه مفترى بين يديها ورجليها ,ألنها تقرود :هرذا ولرد منرك
حملته ف بطن الذ هو بين يد  ,ووضعته من فرجر الرذ هرو برين
رجل  .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :13يقول اهلل تعاىل خماطباً لسـيدنا ممـد ‘{ :ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ} [القلــم .]46 :وع ــن
نعلم بأن سيدنا يون عليه السـا مـن األنبيـاء ,واهلل تعـاىل

11

الفتاوى الشرعية
قـ ــال لسـ ــيدنا رسـ ــول اهلل ‘{ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯱ

ﯲ} [األنعا  .]93 :فكيف يكون التوفيق بني هاتني اآليتني؟

الجووواب :معنررى طررود اهلل تعررالى{ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ} .أ اصبر على طضاء ربك ,وال يوجرد منرك ضرجر وال مغاضربة
ِ
مغاضب ًا على طومه ,فكاا منه ما اا
فتبتلى ما ابتل يونس حين هب
من ر وبه البحر ,والتقام الحوت له ,و رو ف البحار ,وندمره علرى
ما فعل ,فنا ى ربه ف الظلمات ر ظلمةِ الليل ,وظلمةِ البحرر ,وظلمرةِ
وغم ًا على طومه ش لرم يؤمنروا َّلمرا عراهم
بطن الحوت ,وهو مملوء غيظ ًا ّ
شلى اايماا ر فقاد{ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ}
[األنبياء.]42 :
وأما طوله تعالى{ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯱ ﯲ} .فليس
ّ
فيه تعارض مع طولره تعرالى{ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ} .فهرذ اآليرة ترأمر
النب ‘ بالصربر علرى طومره وعردم الخرروج مرن بلدتره شال بر ا ربره
تعالى ,لذلك ما هاجر النب ‘ من مكة شلى المدينة شال بعرد ش ا مرن
اهلل عز وجل .فقد روى البخار عن عاةشة ¸ طالا :طراد رسرود اهلل
ات نخرل برين البَ َتري ِن,
‘> :طد أرِيا ار هجررتكم ,رأيرا َسرب َخ ًة َ
وهما ال َح َّر َتا ِا< ,فهاجر من هاجر طِ َب َل المدينرة حرين رر لرك رسرود
اهلل ‘ ,ورجع شلى المدينة بعض من راا هراجر شلرى أرض الحبشرة,
وتج َّهز أبو بكر ٍر مهراجر ًا فقراد لره رسرود اهلل ‘> :علو ِ لسْولس ف نويني
أِجو أن ُي لؤ فذ فن لي<.
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وروى البخار عن عاةشة زوج النب ‘ طالا( :لم أع ِقل أبَ َو َّ
يمر عليهما يوم شال يأتينرا فيره رسرود اهلل ‘
ين ,ولم َّ
شال وهما يَ ِدينَا ِا ال ِّد َ
ل ََرفَ النَّهار بك َر ًة وعش َّي ًة ,فبينما نحن جلوس فر بيرا أبر بكر ٍر فر
نَحرِ ال َّظه َِير ِة ,طاد طاةل :هذا رسود اهلل ‘ فر سراعةٍ لرم يكرن يأتينرا
الساعة شال أمرر ,طراد> :إنوي قو
فيها ,طاد أبو بكرٍ :ما جاء به ف هذ َّ
أ ُ سذ فن لي سبال ُخ ُرو سج<).
وأما اآلية األولى فيأمر فيها موالنا باتبام الرسل ,أل َّا َّل واحرد
تميز بخصلة من خصاد الخير ,مرع ا رترا هم ل ِّهرم فر اايمراا
منهم َّ
باهلل تعالى وحد  ,و عوتهم جميع ًا شلى لك ,مع وجرو ااخرالص هلل
تميررز
تعررالى ,فالعقيرردة واحرردة عنررد الجميررع ,شال أا ر َّرل واحررد مررنهم َّ
بخصلة من خصاد الخيرر ,فسريدنا يرونس عليره السرالم أخرذ التضريي
عليرره سرربب ًا مررن أسررباب التضرررم شلررى اهلل تعررالى ,فكرراا عليرره الصررالة
والسالم ير التضرم شلى اهلل تعالى ,ير التسربيح والتحميرد والتهليرل
والمناجاة هلل عز وجل ,ما أخذ بساةر صفات الكماد الت تفرطا فر
األنبياء عليهم الصالة والسالم.
واحتج العلماء بهذ اآليرة علرى أا سريدنا محمرد ‘ هرو أفضرل
األنبياء علريهم السرالم ,ألا اهلل تعرالى أمرر أا يقترد بهرم بأسررهم,
فررق فر األنبيراء جميعر ًا علريهم الصرالة والسرالم.
فجمع فيه ‘ مرا ت َّ
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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السؤال :11ما هو سبب نزول هنه اآلية؟ وفيمن نزلت؟ {ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﹽﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ} [اإلنسان 6 :ـ .]9
الجواب :طوله تعرالى{ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ}.
نزلا ف رج ٍل من األنصار ألعم ف يومٍ واح ٍد مسكين ًا ويتيم ًا وأسير ًا.
هذا ما طاله مقاتل.
وأخرج ابن المنذر عن ابن جرير ف طولره تعرالى{ :ﭧ} طراد:
لم يكن النب ‘ يأسر أهل ااسالم ,ولكنها نزلرا فر أسرارى أهرل
الشرك ,رانوا يأسررونهم فر الفرداء ,فنزلرا فريهم ,فكراا النبر ‘
يأمرهم بااصالح شليهم.
وطاد بعض أهل التفسير :نزلرا فر علر وفالمرة ¶ ,وجاريرة
لهمررا اسررمها فضررة ,ولكررن هررذ القصررة غيررر صررحيحة ,ويقررود اامررام
الترمذ ف نوا ر األصود عنها :فهذا حرديث مرز َّوق مزيَّر ؛ ألنره ال
يعقل أا سيدنا علي ًا ~ يفعل هذا ,وخاصة بعد طود النب ‘ > :فى
بالمرء ش م ًا أا ي َضيِّ َع من يَقوت< روا أبو او  .ولو طاد طاةل :هذا مرن
شي ار سيدنا عل ~ وشي ار سيدتنا فالمة ¸.
أطودَ :هب أنهمرا آ ررا علرى أنفسرهما ,فهرل يجروز أا يفعرل هرذا
حتى يحمل ألفاله على جوم ال ة أيام بلياليهن؟ فم ل هذ األحا يرث
مفتراة .واهلل تعالى أعلم.
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ويقود اامرام القرلبر رحمره اهلل تعرالى :الصرحيح أنهرا نزلرا فر
ال حسن ًا ,فه عامة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
جميع األبرار ,ومن فعل فع ً
الســؤال :15يقــول ربنــا عــز وجــر

ســورة الضــحى{ :ﮎ ﮏ

ﮐ} [الضــحى ]2 :ويقــول ســبحانه وتعــاىل

مو:ــع ةخــر:

{ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ} [النةم ]5 :كيف نوفِّق بني القولني؟
الجواب :الضالد ف اللغة له معاا متع ِّد ة ,منها الغفلرة عرن لرير
الح مع البحث عنه ,ومنها التزام البالل وترك الح بعد ظهور .
فقوله تعالى{ :ﮎ ﮏ ﮐ} .ال يمكن حمل الضالد هنرا
على ما يقابل الهدى ,ألا األنبياء علريهم الصرالة والسرالم معصروموا
من لك ,فكي بسريدهم ‘؟ وهرذا باتفراق العلمراء ,وألنره مرا ور
ضل ف العقيدة ,أو سجد لصنم ,أو عبد غير اهلل تعرالى
بأا النب ‘ َّ
لرفة عين ,معا اهلل تعالى.
لقد اا النب ‘ على العكرس مرن لرك تمامر ًا ,راا يعبرد اهلل
عز وجل الليرال وات العرد فر غرار حرراء ,حترى ا رته َِر فر طومره
بذلك ,وطالا طريش( :شا محمد ًا طد عش ربه) رر اامرام الغزالر
½ ف ااحياء.
وهذا ما أ َّد موالنا عز وجل ف سورة الرنجم حيرث طراد{ :ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ} .ويقود ابن عباس ¶ :لم تكن له ضاللة معصية.
فقوله تعالى{ :ﮎ ﮏ ﮐ} .نظير طود اهلل تعرالى حكايرة
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عن أوال سيدنا يعقوب عليه السرالم الرذين طرالوا لوالردهم:

{ﯸ ﯹ

رة حبك وانشغالك

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ} [يوس  .]95 :أ ف
به ,و رة سؤالك والبحث المتالح عنه.
فكرراا النب ر ‘ عظرريم الحررب هلل تعررالى ,منشررغل الفررؤا برراهلل
وعرفره المرنهج
تعالى ,فهدا اهلل تعالى شلى الرسالة وأحكرام الشرريعةَّ ,
الذ يريد اهلل تعالى منه ومن أمته .وهذا وجه من وجو التفسير.
ووجه آخر :أ وجدك غير عالم بالنبوة وعلومها ,والكتاب المبين
وما حوا  ,فهداك لذلك ,طاد تعالى{ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ} [النساء ,]112 :ويشهد لهذا المعنى طوله تعالى:
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ}

[الشورى ,]51 :وطوله تعالى{ :ﮢ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮩﮪ

ﮫﮬﮭﮮ ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ} [يوس  1 :ر .]2
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ} .فهرو
وأما طوله تعالى{ :ﭑ ﭒ ﭓ
تأ يد على نف الضالد الذ يقابل الهدى ,حيرث انرا طرريش ترتهم
رسود اهلل ‘ بالضالد عن لري طومه الرذين أ رر وا مرع اهلل تعرالى,
ضل عن لرير الهدايرة
فأطسم لهم ربنا عز وجل بأا رسود اهلل ‘ ما َّ
والح  ,وما صار غاوي ًا متكل ِّم ًا بالبالل .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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تفســري قــول اهلل

عـ ــز وجـ ــر{ :ﮆ ﮇ ﮈ} [الكـ ــو ر .]1 :أي :فاطمـ ــة
اليت محلت اخلري الكثري ,فهر هنا التفسري صحيح؟
يفسر القرآ َا القرآا ,م حديث رسود اهلل ‘,
الجواب :ش َّا خير ما ِّ
س ~ طاد( :بينرا
ولقد أخرج اامام مسلم وأبو او والنساة  ,عن أنَ ٍ
راء ًة ر َّرم رفررع رأسرره
رسرود اهلل ‘ ات يررومٍ بررين أظهرِنَررا ش أغ َفررى شغ َفر َ
ود اهلل؟ طاد :أن ِزلَا عل َّ آنِف ًا سرورة
م َت َب ِّس ًما ,فقلنا :ما أض َح َك َك يا رس َ
ﮊﮋ
الرحيم {ﮆ ﮇ ﮈ
الرحمن َّ
فقرأ :بسم اهلل َّ
ﮌ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ}.
َّم طاد> :أتردروا مرا الكرو ر؟< فقلنرا :اهلل ورسروله أعلَرم ,طراد:
وجل ,عليه خير ير ,هو َحروض َتررِ عليره
>ف نَّه نهر َو َع َدنِيه ِ رب ِّ ع َّز َّ
رب
َّأمت يوم القيامةِ ,آنِ َيته َع َد النجومِ ,فَيخر َتلَج العبرد مرنهم فرأطودِّ :
شنَّه من أ َّم ِت  ,فيقود :ما َتدر ما أح َد َث بعدك<).
وأخرج اامام أحمد عرن ابرن عمرر ~ طراد :طراد رسرود اهلل ‘:
>الكو ر نهر ف الجنَّة َحافَّ َتا من ه ٍبَ ,مج َرا على الياطوت والد ِّر ,تربَتره
ضا من ال َّل ِج<.
أليب من المسك ,وماي أحلى من العسل ,وأ َ د بيا ً
وبناء عليه:
ِ
لمرات القررآا أا ينظرر شلرى
يفسرر
فيجب علرى المسرلم طبرل أا ِّ
تفسيرها من خالد القرآا ,م من سنة سيدنا رسرود اهلل ‘ ,رم بعرد
لك من أطواد المفسرين.
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وش ا اا أصرحاب سريدنا رسرود اهلل عنردما سرئلوا عرن الكرو ر,
طالوا :اهلل ورسوله أعلم ,فنحن من براب أولرى وأولرى أا نرجرع األمرر
عرفَنا ما هو الكو ر؟
شلى اهلل ورسوله ‘ ,ورسود اهلل ‘ َّ
وما ينبغ على المسلم أا يكوا عالفي ًا فر تفسرير  ,ومرا ينبغر
الموج ره للعبررد ف ر تفسررير
أا يكرروا سررلطاا الحررب علررى القلررب هررو
ِّ
القرآا العظيم.
عطيه رسود اهلل ‘ السريدة
فلو طلنا :من هذا الخير الك ير الذ أ َ
فالمة ¸ ,فال حرج .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :14ما حكم ترتير اآليات أو تنغيمها اخلطب والدروس؟
رين الصرروت
الجووواب :شا تررالوة القرررآا العظرريم ترررتي ً
ال ,وتحسر َ
بالقرآا مطلوبة رع ًا ,لقود النب ‘َ > :زيِّنوا القرآا بأصرواتكم< روا
أبو او  .ولقوله ‘> :ليس منَّا من لم يَ َت َغ َّن بالقرآا< روا البخار .
وتجويد القرآا واجب رع ًا يأ م تار ه ,لرذلك يجرب علرى ترال
القرآا أا يعط َ َّل حرف ح َّقهَّ ,
وأال يلحن أ ناء التالوة.
عبررد بفهررم معرران القرررآا ,وتطبي ر أحكامرره ,وشطامررة
فالمسررلم م َت َّ
ومتعبد بتصحيح ألفاظه وشطامرة حروفره ,علرى الصرفة المتلقراة
حدو ,
َّ
من أةمة القراءة المتصلة بالنب ‘.
وبناء عل ذل :
ف ا تالوة القرآا مرتلة واجبرة ررع ًا ,و لرك ب عطراء رل حررف
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حقه ,وهذا سواء ف الصالة وف غيرها .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
عه ــد س ــيدنا

الس ــؤال :12ه ــر ص ــحيح أن املص ــاحف املكتوب ــة
عثمان ~ موجودة إىل اآلن؟ وأين هي اآلن؟
الجواب :بالنسبة للمصراح الشرريفة المكتوبرة فر عهرد سريدنا
ع ماا ~ يقود عنها أبو عمرو الدان ف المقنع ,ما جاء فر تراب
لمرا ترب المصراح جعلره
البرهاا :أ ر العلماء علرى أا ع مراا ~ َّ
علررى أربررع نسررخ ,وبعررث علررى ررل ناحيررة واحررد ًا ,الكوفررة والبصرررة
والشام ,وترك واحد ًا عند .
وطد طيل :شنه جعله على سبع نسرخ ,وزا شلرى مكرة وشلرى الريمن
وشلى البحرين.
طاد :واألود أصح وعليه األةمة.
وأما بالنسبة لمكراا وجو هرا اليروم فلرم نقر علرى خبرر مو روق
نطمئن شليه بوجو ها ,هذا ما يقوله العلماء .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
** ** **

كتاب احلديث الشريف
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السـؤال :1مــا صــحة هـنا ااــديي النبــوي الشـريف؟ قــال رســول
اهلل ‘> :امل ــؤمن الق ــوي خ ــري وأح ــب إىل اهلل م ــن امل ــؤمن
ٍّ خري<...؟
الضعيف و كر
الجواب :هرذا الحرديث الشرري صرحيح روا اامرام مسرلم فر
القدر ,باب األمر بالقوة وترك العجرز ,عرن أبِر هريررة ~ طراد :طراد
رسررود اهلل ‘> :المررؤمن القررو خيررر وأح رب شلررى اهلل مررن المررؤمن
الضعي  ,وف ٍّل خير ,احرص علرى مرا ينفعرك ,واسرتعن بِراهلل وال
َّ
تع ِجز ,وشا أصابك ء فال تقل :لو أن ِّ فعلا اا ذا و ذا ,ولكرن
الشريطاا< .هرذا ,واهلل
طل :طَ َدر اهلل ,وما اء فعل ,ف َّا لرو تفرتح عمرل َّ
تعالى أعلم.
الســؤال :5م ـا صــحة هــنا ااــديي الشــريف> :املــؤمن وا ره راق ـع,
فسعيد من هلس على رقعه<؟ وما معناه؟
الجواب :روى الطبران ف الصغير واألوسط عن جرابر برن عبرد
اهلل ¶ طاد :طاد رسود اهلل ‘> :المؤمن وا ٍ راطِع ,فسعيد مرن هلرك
على رطعه< ,والحديث ضعي ما جاء ف تاب الترغيرب والترهيرب
لإلمام المنذر ½.
ومعنى الحديث الشري  :المؤمن مرذنب ,لقولره ‘ > :رل ابرن
ين ال َّت َّوابرو َا< روا الترمرذ  .وطولره> :راطرع<
آ َم خطَّاء ,وخير الخطَّراة َ
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يعن تاةب مستغفر ,فالسعيد من مات على توبرة ,ألا مرن مرات علرى
توبة مات على حسنة مرن الحسرنات الكبررى ,واهلل تعرالى يقرود{ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ} [النمل .]49 :نسأد اهلل
تعالى أا يلهمنا التوبة ف ِّل أمورنا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :0ما صحة هنا ااديي> :من صـلى هلل أربعـني يومـاً
مجاعة يدرك التكبرية األوىل كتبت له براءتان<...؟
الجواب :جاء ف سنن الترمذ ف فضل التكبيررة األولرى ,عرن
أنس بن مالك ~ طاد :طاد رسود اهلل ‘> :من صلى هلل أربعين يوم ًا
ف جماعة يدرك التكبيرة األولى ,تبا له براءتراا :برراءة مرن النرار,
وبراءة من النفاق<.
طاد أبو عيسى :وطرد رو هرذا الحرديث عرن أنرس موطوفر ًا ,وال
أعلم أحد ًا رفعه شال ما روى َسلم برن طتيبرة عرن لعمرة برن عمررو عرن
حبيب بن أب ابا عن أنس ,وشنما يروى هذا الحديث عن حبيب بن
أب حبيب البجل عن أنس بن مالك ~.
طاد المبار فور ف تحفة األحو  :طاد القار  :وم رل هرذا ال
يقاد من طبل الرأ  ,فموطوفه ف حكم المرفوم .طراد ابرن حجرر :روا
الترمذ بسند منقطع ,ومع لك يعمل به ف فضاةل األعماد.
وروى عبد الرزاق ف مصرنفه عرن أنرس ~ طراد( :مرن لرم تفتره
الر عة األولى مرن الصرالة أربعرين يومر ًا تبرا لره براءتراا :برراءة مرن
النار ,وبراءة من النفاق) .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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السؤال :4ما صحة هنا القول> :من أسرَّ سريرة ألبسه اهلل رداءها<؟
الجواب :الحديث روا الطبران ف الكبير عن جندب بن سفياا
~ طاد :طاد رسود اهلل ‘> :ما أس َّر عبد َسرر َِير ًة شال ألبسره اهلل ر اءهرا,
شا خير ًا فخير ,وشا ّر ًا فشر<.
وروى اامررام أحمررد والطبران ر وأبررو نعرريم عررن أب ر سررعيد ~
ٍ
اء لريس لهرا براب وال َّروة
بلفظ( :لو أ َّا أحد م يعمل ف صخرة صر َّم َ
س اةنر ًا مرا راا) .طراد العجلرون فر شر الخفراء
لخرج عمله للنَّا ِ
 :196/1طاد النجم :وسند حسن.
وبناء عل ذل :
فالمعنى صحيح ,وبهذا اللفظ ليس بحديث عن رسرود اهلل ‘.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :2ه ــر ص ــحيح أن ال ــن ‘ قــال( :اجلن ــة أ ــت أق ــدا
األمهات)؟ وإ ا صحَّ فما معناه؟
الجواب :الحديث لريس بهرذا اللفرظ ,ولكنره ور بلفرظ طريرب مرن
هذا ,فقد روى اامام أحمرد والنسراة وابرن ماجره :أ َّا َجا ِه َمر َة جراء شلرى
النب ‘ فقاد :يا رسود اهلل أر ت أا أغز َو وطد جئا أستشيرك ,فقراد:
>هل لك من أ ٍّم<؟ طاد :نعم ,طاد> :فال َزمها ف َّا الجنة تحا رجليها<.
ود اهلل شنِّر نرا
وف رواية :أتيا رسود اهلل ‘ فقلا :يرا رسر َ
أر ت الجها َ معك أبتغ بذلك وج َه اهلل وال َّد َار اآلخرة ,طادَ > :وي َح َك
أح َّية أم َك<؟ طلا :نعم ,طاد> :ارجرع فَ َب َّر َهرا< .ر َّم أتيتره مرن الجانرب
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ود اهلل شن ِّ نا أر ت الجها َ معر َك أبتغر برذلك
اآل َخرِ فقلا :يا رس َ
رك<؟ طلرا :نعرم يرا
رك أح َّيرة أم َ
وج َه اهلل والرد َار اآلخررة ,طرادَ > :وي َح َ
رسود اهلل ,طاد> :فارجع شليها فَ َب َّر َهرا<َّ .رم أتيتره مرن أمامره فقلرا :يرا
رسود اهلل شن ِّ نا أر ت الجها َ معك أبتغر برذلك وجره اهلل والرد َار
رك<؟ طلرا :نعرم يرا رسرود اهلل ,طراد:
اآلخر َة ,طادَ > :وي َح َك أح َّية أم َ
> َوي َح َك الزم رِجلَها فَ َ َّم الجنَّة<.
وف رواية :جاء شلرى رسرو ِد اهلل ‘ فقراد :يرا رسرود اهلل أر ت
ال َغز َو وجئتك أستشيرك ,فقاد> :هل لك مرن أ ٍّم؟< طراد :نعرم ,فقراد:
>الزمها ف َّا الجنة عند رجلِها< .ر َّم ال انير َة َّرم ال ال ر َة فر مقا ِعر َد ر َّتى
َ ِم ِل هذا القود.
ومعنى الحديث :أا التواضع لألمهات ,وشلراعته َّن فر خردمته َّن
وعدم مخرالفته َّن ر شال فيمرا حظرر الشررم ر سربب عظريم لردخود الجنرة
بفضل اهلل تعالى .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :8قرأت ورقة تقويم حديثني عـن سـيدنا رسـول اهلل ‘.
األول :يقــول ‘> :ال جتالســوا أهــر القــدر وال تفــاأوهم<.
والثاني :يقول ‘> :صنفان مـن أمـيت لـي يفـم اإلسـا
نصيب :املرجئة والقدرية< .فما معنى ااديثني الشريفني؟
الجواب :الحديث األود أخرجه أبو او ف سننه عن أب هريرة
اب ~ ,عن النب ‘ طاد> :ال تجالِسوا أهل ال َق َد ِر
عن عمر بن الخط ِ
وال تفاتِحوهم<.
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ومعنا واهلل تعالى أعلم :أا ال يجالس المؤمن القدرية ,وهم من
الفرق الضالة الذين يقولوا :شا الكبيرة ش ا لم يتب صاحبها منها ف نه
يكوا من الخالدين ف نار جهنم وشا اا مؤمن ًا ,وهذا اعتقا خالئ
وهو مر و بالنصوص القرآنية ,وباألحا يث الشريفة ,من لك طوله

تعالى{ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ} [النساء .]14 :ومن لك طوله تعالى{ :ﮤ

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮰﮱﯓﯔ

ﯕ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ} [الزمر .]52 :ومن لك طود النب ‘:
>التاةب من الذنب من ال نب له< روا ابن ماجه.
وعن أب ر ~ ,أا رسرود اهلل ‘ ,طراد> :شا اهلل يغفرر لعبرد
ما لم يقع الحجاب< طيل :وما يقع الحجاب؟ طراد> :أا تمروت الرنفس
وه مشر ة< روا ابن حباا.
فمجالسررة هررؤالء طررد تضررر بعقيرردة المررؤمن ش ا رراا ضررعيف ًا ولررم
علمي ًا ,ألا جدلهم ير ,لذلك نهى النبر ‘ مرن مجالسرة
يكن متمكِّن ًا ّ
هرذ الفرطرة ومفرراتحتهم بهرذا الموضروم لك رررة جردلهم ,وتررك الجرردد
مطلوب رع ًا.
س ¶ طراد:
وأما الحديث ال ان فقد أخرجه الترمذ عن ابن َع َّبا ٍ
طاد رسود اهلل ‘ِ > :صنفا ِا من أمت ليس لهما فر ااسرالم نصريب:
المر ِج َئة وال َق َدرِيَّة<.
معنا  :هذاا الصنفاا ال حظ لهم ف ااسالم ,ألا اعتقا هم بالل.
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فالمرجئة :يقولوا شنه ال يضر مع اايماا معصية ,ما ال ينفع مع
الكفر لاعة ,وهذا من أسوأ المذاهب ,ش ا انا المعصية ال تضرر مرع
وجررو اايمرراا والعيررا برراهلل ,فهررذا فررتح لبرراب شباحررة المعاصر بكر ِّرل
صورها وأ كالها ,ألا اانساا ش ا علم أا المعاص ال تضر مع وجو
شيمانه ارتكب َّل ما تح ِّد ه به نفسه من المخالفات والمعاص  ,أما ف
جانب الكفر ,فصحيح أنه ال ينفع معه لاعة.
والمرجئررة ف ر اعتقررا هم هررذا ضررد القدريررة ف ر اعتقررا هم ,ألا
مذهب القدرية :أا الكبيرة ش ا لم يتب منهرا صراحبها يخلَّرد فر النرار,
وشا اا مؤمن ًا.
انظر شلى هذا التناطض العجيب ,نعو باهلل من لك ,والحمرد هلل
الررذ جعلنررا مررن أهررل الح ر والعرردد واانصرراف ,فررنحن نعتقررد بررأا
المؤمن العاص َ أمر شلى اهلل تعالى ,شا اء عفا وشا اء عاطب ,وأنره
َ
ال يخلد ف النار ببر ة شيمانه ,ما با ف القرآا والسنة.
وأما الكافر فخير فر الردنيا ال ينفعره فر اآلخررة ,بسربب فرر
والعيا باهلل تعالى ,وهو من الخالدين ف نار جهنم.
وهذا االعتقا هو الوسط برين المرجئرة والقدريرة ,وخيرر األمرور
أوسطها .نسأد اهلل تعالى أا ي بِّتنا على الح  .هذا واهلل تعالى أعلم.
السؤال :2نسمع كثرياً من بعء العلماء :لَ َهـدْ ُ الكعبـة حةـرًا
حةـراً أهـون مـن قتـر املســلم ,فهـر هـنا حـديي عـن ســيدنا
رسول اهلل ‘؟
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الجواب :هذ العبرارة ليسرا حردي ًا عرن رسرود اهلل ‘ ,ولكر َّن
المعنى صحيح ,فقد روى الطبران > :من آ ى مسلم ًا بغير ح ٍّ فكأنمرا
هدم بيا اهلل< .وف حديث آخر يقود النب ‘> :والذ نفسر بيرد
ل َ َقتل مؤمن أعظم عند اهلل من زواد الدنيا< روا النساة  .وفر حرديث
آخررر> :ل َرزواد الرردنيا أهرروا عنررد اهلل مررن طتررل مررؤمن بغيررر ح ر < روا
الترمذ وابن ماجه .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :6لقــد كنــت أقــرأ لــزوة الــن ‘ للطــائف الــيت هــي
امت ــداد لغ ــزوة ح ــنني ,فم ــرَّ عل ــيَّ ق ــول ال ــن ‘ للص ــحابة:
>وم ــن أح ــب أن يستمس ــس ق ــه فل ــريدَّ عل ــيهم ,ول ــه بك ــرِّ
فريضــة ســت فــرائء مــن أول مــا يفــيء اهلل علينــا< .فمــا هــو
املقصود من قول الن ‘> :وله بكرِّ فريضة ست فرائء<؟
الجواب :ر ابن األ ير فر تابره "النهايرة فر غريرب الحرديث
واأل ررر" :الفررراةض :جمررع فريضررة ,وهررو البعيررر المررأخو فر الز رراة,
سم فريضة :ألنه فَرض واجب على رب المراد ,رم ات ِس َرع فيره حترى
سم البعير فريضة ف غير الز اة.
وبناء عليه:
فالنب ‘ للرب مرن الصرحابة · أا يرر وا علرى وفرد هروازا
الذ جاء مسلم ًا سبيهم وأمروالهم ,ولهرم بكرل بعيرر سرتة .هرذا ,واهلل
تعالى أعلم.
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الس ــؤال :9تع ــت م ــن بع ــء الن ــاس يق ــول :اهلل ن ي ــف
الن افة ,فهر هنه العبارة صحيحة ,وما معناها؟
الجواب :جاء ف سنن الترمذ  :عرن صرالح برن أبر حسراا طراد:
سمعا سعيد برن الم َس َّري ِب يقرود> :ش َّا اهلل ليِّرب يحرب الطَّيِّر َب ,نظير
يحب النظافة ,ريم يحب الكرر َم ,جروا يحرب الجرو  ,فنظِّفروا أف ِن َي َرتكم
وال تشر َّربهوا برراليهو < .طرراد :فررذ رت لررك لمهرراجر بررن مسررمار ,فقرراد:
ح َّد نيه عامر بن سعد بن أب وطاص ~ ,عن أبيه ,عن النب ‘ م له.
ومعنى> :نظير يحرب النظافرة< .المنر َّز عرن النقراةص والعيروب,
وهررو بمعنررى القرردوس ,وفر لررك حررض علررى النظافررة والتطهيررر ظرراهر ًا
وبالن ًا ,ألنه من تخلَّر بشر ء مرن صرفاته ومعران أسرماةه الحسرنى راا
ال وعرف ًا.
مقرب ًا عند  ,وتنظي ال وب والبدا مطلوب رع ًا وعق ً
محبوب ًا له َّ
وطد انا ياب السل الصالح ف غاية النقراء والنظافرة والبيراض,
شلى ح ٍّد ال تبلغه ياب الملوك والساللين ,أ َّا يابهم ططعة نور.
والنظافة تزيد ف العين مهابرة ,وفر القلرب جاللرة ,وطرد تهراوا
سرود ألحردهم
بذلك بعض المسلمين ,حتى بلغوا شلى ح ِّد أا ير َذمواَّ ,
الشيطاا فأطعد عن تنظي بدنه و وبه بقوله :نظِّ طلبرك طبرل وبرك,
ال لنصحه بل لتخذيله عن امت اد أوامر اهلل تعالى ورسوله ‘ ,وشطعا
عن القيام بح جليسه ومجامع الجماعة المطلوب فيها النظافة.
ولو ح َّق المسلم لوجد أ َّا نظافة الظاهر تعرين علرى نظافرة البرالن,
ولذلك ور أا النب ‘ لم ي َّتسخ له وب طط .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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الســؤال :13عــن نعلــم بــأن ســيدنا ممــداً ‘ هــو أفضــر األنبيــاء
على اإلطاق ,وهو سيِّدهم وسيِّد ولد ةد  ,فما معنى قوله ‘:
>ال تفضِّلوني على يون بن متَّى<؟
الجواب :الحديث الصحيح ف هرذا البراب هرو طرود النبر ‘,
ما أور اامام البخار ف صرحيحه> :ال يقرول َّن أحرد م :شنِّر خيرر
يقرود:
من يون َس بن م َّتى< .وف رواية أبر او > :مرا ينبغر لنبر ٍّ أا
َ
شن ِّ خير من يون َس بن م َّتى<.
أما ما ر ف صيغة السؤاد( :ال تفضلون على يونس برن مترى)
فقاد فيه العلماء :غريب جد ًا ,وطاد بعضهم :ال أصل له بهذا اللفظ.
وأما معنى الحديث الشري فقاد علماء الحرديث :طرود النبر ‘:
>ال يقول َّن أحد م شن ِّ خير من يون َس بن م َّتى< اا لك طبل أا يعلمره
اهلل تعالى بأنه أفضل األنبياء.
وطاد البعض اآلخر :هذا من أخالق النب ‘ ومن تواضعه.
والسبب ف طود النب ‘ هذا ر واهلل تعالى أعلم ر هو أنه طد
يتبا ر شلى هن بعض المسلمين عندما يقرأ طود اهلل تعالى{ :ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉخﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [القلم 14 :ر  ]19أا لك نقص ف ح ِّ سيدنا
طص علينا طصته طاد بداية:
يونس عليه السالم ,مع أا اهلل تعالى عندما َّ
طصته على أنَّه
{ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ} [الصافات ]129 :يعن  :استقبلوا َّ
نب مرسل ,واهلل يقود{ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ} [األنعام,]111 :
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لذلك طاد ‘ لك .فكأنه يقود ‘ :اتر وا مقاييس المفاضلة هلل
تفضلوا؟ لقود
تعالى ,فهو الذ
يفضل بين أفضل خلقه ,من أنتم حتى ِّ
ِّ
اهلل تعالى{ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ} [البقرة.]152 :
ش ًا ال يسررعنا شال األ ب مررع أنبيرراء اهلل ورسررله أجمعررين علرريهم
صلوات ربنا وسالمه .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :11ه ــر ه ــنه اجلمل ــة ح ــديي ش ــريف> :ال ص ــاة جل ــار
املسةد إال املسةد<؟ وما معناها؟
الجواب :جاء ف سنن الدارططن عن جابر بن عبد اهلل ¶ طراد:
(فقد النب ‘ طوم ًا فر الصرالة ,فقراد> :مرا خلَّفكرم عرن الصرالة<؟
طالوا :لِ َحاء اا بيننا ر يعن خرالف وخصرومة ر فقراد ‘> :ال صرالة
لجار المسجد شال ف المسجد<).
ومعنى الحديث الشري  :أنه ال صالة املة للمؤمن شال أا تكوا
ف المسجد ,وخاصة ونحن نعلم بأا صالة الرجل فر جماعرة أفضرل
من صالة الرجل ف بيته أو سوطه بخمس وعشرين رجة .روى اامام
البخار ف صرحيحه عرن أبر هريررة ~ طراد :طراد رسرود اهلل ‘:
>صالة الرجل ف الجماعة ت َضر َّع علرى صرالته فر بيتره وفر سروطِه
وء ,ر َّم خررج
خمس ًا وعشرين ضعف ًا ,و لك أنَّه ش ا توضأ فأحسن الوض َ
الصالة ,لم يَخط َخطرو ًة شال رفعرا لره بهرا
شلى المسجد ال يخرِجه شال َّ
رجة ,وح َّط عنه بها خطيئة ,ف ا صلَّى لم تزد المالةكرة تصرل عليره
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اللهم ارحمه ,وال يزاد أحد م ف
اللهم ص ِّل عليهَّ ,
ما ام ف مص َّال َّ :
ص ٍ
الة ما انتظر الصالة<.
ويقود سيدنا ابن مسعو ~ ما جراء فر صرحيح مسرلم( :مرن
الصر ِ
رلوات حيررث
سررر أا يلقررى اهلل غر ًدا مسررلم ًا فليحررافظ علررى هررؤالء َّ
ينا َى به َّن ,ف َّا اهلل رم لنبريكم ‘ سرنَ َن الهردى ,وشنهرن مرن سرنَ ِن
الهدى ,ولو أنكم صليتم ف بيوتكم ما يصل هذا المتخل ِّ فر بيتره
لتر تم سنة نبيكم ,ولو تر تم سنة نبيكم لضللتم ,وما من رجر ٍل يتطهرر
هورَّ ,م يَع ِمد شلى مسج ٍد من هرذ المسراجد ,شال ترب اهلل
فيحسن الط َ
له بكل َخطو ٍة يخطوها حسن ًة ,ويرفعه بها رج ًةَ ,ويَحط عنه بها سيئ ًة,
ولقد رأيتنا وما يتخل عنها شال مناف معلوم النِّفاق ,ولقد راا الرجرل
الرجلَي ِن ح َّتى يقام ف الص ).
يؤتى به يها ى بين َّ
وبناء عل ذل :
فينبغ على المسلم المحافظة على صرالة الجماعرة فر المسرجد
ال ,رجاء أا تكوا صالته املة ومقبولة ببر رة
ما استطام شلى لك سبي ً
الجماعة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :15ما هو املقصود من قـول الـن ‘> :لعـن اهلل اليهـود
اختنوا قبور أنبيائهم مساجد<؟
الجووواب :هررذا الحررديث صررحيح روا البخررار عررن عررروة بررن
الزبير ,عن عاةشة ¸ طالا :طاد النبر ‘ فر مرضره الرذ لرم يَقرم
منه> :لعن اهلل اليهرو َ اتخرذوا طبرور أنبيراةهم مسراج َد< ,طالرا عاةشرة:
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(لوال لك ألبرِ َز طبر  ,خش أا ير َّتخذ مسج ًدا).
والمقصو من الحديث الشرري  :أا اتِّخرا القبرو ِر مسراج َد لريس
هو من رعنا وهلل الحمد ,برل هرو مرن عمرل اليهرو والنصرارى ,مرا
جاء ف روايرة انيرة> :لعنرة اهلل علرى اليهرو والنصرارى ا َّتخرذوا طبرور
أنبياةهم مساجد<.
فكررانوا يسررجدوا لقبررور أنبيرراةهم ,ويتحر َّرروا الصررالة فر مرردافن
والتوجه شلى طبورهم ف حالة الصالة والعبا ة هلل عز وجل.
األنبياء,
َ
ذلك جاء ف مولأ اامام مالك ~ عن َزي ِد بن أسرلَ َم ~ عرن
للهم ال تجعل طبر َو َ ًنا
َعطَ ِاء بن يَ َسا ٍر ~ ,أ َّا رسود اهلل ‘ طاد> :ا َّ
يعبد ,ا ت َّد غضب اهلل على طوم ا َّتخذوا طبور أنبياةهم مساجد<.
طاد ابن عبد البرر :الرو ن الصرنم .يقرود :ال تجعرل طبرر صرنم ًا
عبد ,فقد ا ت َّد غضب اهلل على مرن فعرل
يصلَّى شليه ,وي َ
سجد نحو  ,وي َ
لك ,و اا رسود اهلل ‘ يحذِّر أصحابه وساةر أمتره مرن سروء صرنيع
األمم طبلهم ,الذين صلَّوا شلى طبور أنبياةهم ,وا َّتخذوها طبل ًة ومسرجد ًا,
ما صرنعا الو نيرة باألو راا التر رانوا يسرجدوا شليهرا ويعظِّمونهرا,
و لك الشرك األ بر ,و اا رسود اهلل ‘ يخبررهم بمرا فر لرك مرن
سررخط اهلل وغضرربه ,وأنرره ممررا ال يرضررا  ,خشرري ًة علرريهم مررن امت رراد
لرطهم ,و اا رسود اهلل ‘ يحب مخالف َة أهل الكتاب وساةرِ الكفار,
و اا يخاف على َّأمته اتباعهم ,أال ترى شلى طوله ‘ على جهة التعيير
والتوبيخ> :لتتبعن َسنَ َن من طبلكم بر ًا بشبر و راعر ًا برذرام ,ح َّترى لرو
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ضب لسلكتمو < .طلنا :يا رسرود اهلل اليهرو َ والنصرارى؟
سلكوا جح َر ٍّ
طاد> :فَ َمن؟< روا البخار ومسلم .انتهى .
ويؤيد ما ر  :أا النب ر ‘ ر اا يحرذِّر مرن لرك فر مررض
موته ,ما جاء ف مسند اامام أحمد من حديث أب عبيدة بن الجراح
~ طاد :آخر ما تكلَّم به رسود اهلل ‘> :أخرجوا يهو أهرل الحجراز
وأهل نجراا من جزيرة العرب ,واعلموا أ َّا رار النَّاس الذين اتخرذوا
طبور أنبياةهم مساجد<.
وهلل الحمد والمنة بأا اهلل تبرارك وتعرالى اسرتجاب لردعوة سريدنا
محمد ‘ ,فلم ير َّتخذ طبر الشري طبل ًة ومسجد ًا ,وهلل الحمرد والمنرة
ذلك بأنه ال يوجد ف أمة سيدنا محمد ‘ من يعبد طبر سيدنا رسود
اهلل ‘ أو يسجد له .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :10قرأت حديثاً عن سيدنا رسول اهلل ‘ يقول> :أنا النـنير
العُريان< .فما هي صحة ااديي الشريف؟ وما معناه؟
الجووواب :الحررديث صررحيح ,وطررد ور ف ر صررحيح البخررار
ومسلم :عن أبِ بر َ َة عرن أبر موسرى ~ ,عرن النبر ‘ طراد> :ش َّا
َم َل وم َل ما بع ن اهلل بره م َر ِل رجرل أترى طومره فقراد :يرا طروم شنِّر
رأيا الجيش ب َعينَ َّ  ,وشن ِّ أنا النذير العرياا ,فالنَّجراء ,فألاعره لاةفرة
من طومه فأ لَجوا فانطلقوا على مهلَ ِتهِم ,و َّذبا لاةفة منهم ,فأصبحوا
فص َّب َحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم ,فذلك َم َرل مرن ألراعن
مكانَهم َ
وم َل من عصان و َّذب ما جئا به من الح ِّ <.
واتبع ما جئا بهَ ,
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رص
يقود ابن األ يرر فر النهايرة فر غريرب الحرديث واأل رر :خ َّ
أبين للعين ,وأغرب وأ نع عند المب ِصر .و لك أا َربِي َئ َة
العرياا ,ألنه َ
القوم وعينَهم يكوا على مكاا عا ٍد ,ف ا رأى العدو طد أطبل نزم وبره
وأالح به لينذر طومه .اهر.
فقوله ‘> :أنا النَّ ِذير العرياا< .ناية عن حرصره ‘ فر تبلير
طومه وشنذارهم من عذاب اهلل عز وجل ,نذار هرذا الرجرل السري ِد فر
طومه ش ا خاف على طومه من عدوهم .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :14كي ــف نق ــارن ب ــني ح ــديي ع ــرى روم الك ــافر عل ــى ةد
فيقول :روم خبيثة ,ولريه من األحاديي اليت تقول روم الكافر
خبيثة ,واآلية {ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ} [ااةر]59 :؟ بـر وتعـت
أحد العلماء يقول :روم موسى وروم فرعون ال فرق بينهما.
مكررم
الجواب :ال ك بأا أصل الخل جميع ًا واحد ,فرالجميع َّ

ولرراهر ,مكر َّررم مررن خررالد طررود اهلل عررز وجررل{ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞ ﮟ} [ااسراء ,]21 :ولاهر من خالد طود النب ‘ > :رل
مولو ٍ يولد على الفطرة ,فرأبوا ي َه ِّو انِره ِ أو ينَ ِّصررانِه ِ أو ي َم ِّجسرانِه ِ< روا
البخار ومسلم .ومن خالد طوله تعالى ف الحرديث القدسر > :وشنِّر
خلقررا عبررا حنفرراء لهررم ,وشنهررم أتررتهم الشرريالين فاجتررالتهم عررن
وأم َرتهم أا يشرر وا بر مرا لرم
ينهمَّ ,
وحرما عليهم ما أحللا لهمَ ,
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أنزِد به سلطان ًا< روا مسلم.
والجميرع نفخررا فيره الررروح مرن أمررر اهلل تعرالى ,و انررا الررروح
لاهر ًة ,والقلب لاهر ًا ,والجوارح لها لاهرة.
ولك َّن العبد شما أا يحافظ على لهارة أعضاةه الظراهرة والبالنرة,
يلو ها ,ولهارتهرا والمحافظرة علرى لهارتهرا ال تكروا شال مرن
وشما أا ِّ
خرالد االلترزام بالشررم الرذ جرراء بره سريدنا محمرد ‘ ,فمرن التررزم
المرنهج بقر لراهر ًا ,وتخررج روحرره مرن جسرد لراهرة مرا خلررا,
وتتلقَّاها المالةكة مالةكة الرحمة.
أما ش ا نَّس العبد نفسه بالمخالفات الشرعية وبالبعرد عرن مرنهج اهلل
عز وجل ,ف َّا روحه خلا جسد لاهرة ,وهو الرذ نَّسرها بسربب أنره
وضيعها ,لذلك تتلقَّاها المالةكة مالةكرة العرذاب ,مرا جراء
خاا األمانة َّ
ف الحديث الصحيح عن أب هريررة ~ طراد :طراد رسرود اهلل ‘> :ش ا
يرب
خرجا روح المؤمن تل َّقاها َملَكا ِا يص ِعدانِها ,طاد َح َّما  :فذ ر مرن ِل ِ
ريحها و َ َر المسك ,طاد :ويقود أهل السماء :روح ليِّبة جاءت من طِ َبر ِل
األرض ,صلَّى اهلل عليك وعلى جس ٍد ن ِ
ا َتعمرِينَه ,فينطلَ بره شلرى ربره
وجلَّ ,م يقود :انطلقوا به شلى آخر األجل.
ع َّز َّ
طاد :وش َّا الكافر ش ا خرجا روحه ,طراد َح َّمرا  :و رر مرن نَت ِن َهرا
و ر لَع ًنا ,ويقود أهل السماء :روح خبي رة جراءت مرن طِ َبر ِل األرض,
طاد :فيقاد :انطلقوا به شلى آخر األجل ,طاد أبو هريرة :فر َّ رسرود اهلل
‘ َريطَ ًة انا عليه على أنفه هكذا< روا مسلم.
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الريطَة ر بفتح الراء وشسركاا اليراء ر
طاد اامام النوو رحمه اهللَّ :
وب رطي  ,و اا سبب ر ِّها على األن ما ر من نتن ريح روح الكافر.
روح ره تعر َررض علررى أبينررا آ م عليرره
وش ا خرجررا روح العبررد ف ر َّا َ
السالم ,ما جاء ف الةل النبوة للبيهق ف حديث المعراج> :فاسرتفتح
باب السماء ,طيل :من هذا؟ طاد :جبريل ,طيل :ومن معك؟ طاد:
جبريل َ
محمد ,طيل :وطد ب ِع َث شليه؟ طاد :نعم ,ف ا أنا بآ م هيئته يوم خلقره اهلل
على صورته ,تعرض عليه أرواح ريته المؤمنين فيقود :روح ليبة ونفرس
ليبة ,اجعلوها ف ِعل ِّيِّين ,م تعرض عليره أرواح ريتره الفجرار ,فيقرود:
روح خبي ة ونفس خبي ة اجعلوها ف ِس ِّجين<.
وبناء عليه:
فاألرواح لها بداي ًة انا لاهرة ,فمن التزم ررم اهلل عرز وجرل
وسلَّمها لربها عز وجل ما استلمها لاهرة.
حافظ على لهارتهاَ ,
وأمررا ش ا نَّسررها بالمخالفررات الشرررعية فيكرروا طررد خرراا األمانررة,
وانقلبا شلى روح خبي ة بسربب مرا ا تسربا يردا { :ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ} [الشورى ,]21 :وهل هنراك
مصيبة أعظم من مصيبة ضيام األمانة؟
حس ًا ومعنرى ,وأا نخررج مرن هرذ الردنيا علرى
نسأد اهلل الطهارة ّ
السالمة من فتنها الظاهرة والبالنة ,آمين .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
** ** **
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الســؤال :1هــر علــم اهلل بــاألمور الغيبيــة يــأتي مــن خــال أن اهلل
تعــاىل هــو العلــيم اخلــبري ,أ علمــه بهــا ألنــه هــو ســبحانه
وتعاىل خالقها وموجدها؟
الجواب :علم اهلل تعالى يختل اختالفر ًا بيرر ًا عرن علرم البشرر,
فاهلل سبحانه وتعالى محيط بكل ء علم ًا ,ولريس محالر ًا ,مرا طراد

تعرررررالى:

{ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ} [البقرة.]155 :
فهو عليم باأل ياء طبل وجو ها وأ نراء وجو هرا وبعرد وجو هرا,
وجليها ,ف أولهرا وآخرهرا ,فر بردايتها
يعلم ظاهرها وبالنها ,طيقها
َّ
ونهايتها ,وعلم اهلل تعالى ساب لكرل الموجرو ات ,والعلرم هرو سربب
وجررو األ ررياء ,فعلمرره سرربحانه وتعررالى برراألمور ل ِّهررا ر ر الغيبيررة عنررا
والمشاهدة عندنا ,ألنره ال غيرب علرى اهلل تعرالى ر يعلمهرا بعلمره ألنره
العلررريم العرررالم ,وألنررره خرررال األ رررياء وموجررردها ,والعلرررم يسرررب
الموجو ات .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :5جتادلت مع بعء أصدقائي حـول مسـألة

العقيـدة

خميـ ــر؟) ,ومل نصـ ــر إىل
َّ
وهـ ــي( :هـ ــر اإلنسـ ــان مسـ ــيَّر أ
خميــر ,وأنــا راى
نتيةـة ,ولكــج أجــد نفســي أنــي مســيَّر ال َّ
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كــرَّ الر :ــى مــا قس ــم اهلل تعــاىل ل ــي ,حتــى وإن أدخل ــج

النار ,فهر هنا خلر العقيدة؟
الجواب :أخ الكريم :اانساا مكلَّ  ,والدليل على أنَّه مكلَّر
ال يف ِّكررر فيرره ,وأرسررل شليرره رسررو ًال
هررو أ َّا اهلل عررز وجررل طررد منحرره عقر ً
لير ررد  ,وبعررث شليرره تاب ر ًا فيرره المررأمورات الت ر يجررب فعلهررا ,وفيرره
المحظررورات الترر يجررب تر هررا ,ورغَّبرره بجنررة عرضررها السررماوات
واألرضَّ ,
وحذر من نا ٍر وطو ها الناس والحجارة.
ِّرل أمرور لكانرا هرذ األمرور
مسرير فر
ف ا طلنا برأا اانسراا َّ
علو ًا بير ًا.
المذ ورة أعال عب ًا ,وتعالى اهلل عن لك ّ
مسرير ال اختيرار لره فيهرا,
نعم هناك ير مرن األمرو ِر اانسراا فيهرا َّ
م ل :ساعة وال ته وموته ,ولوله ولونه ,وصحته ومرضره ,ولروا رعر ,
وتنقله من لور شلى لور ,من ضع شلى طوة ,ومنها شلى ضع و يبة.
وهناك أمور يرة يشعر اانساا بحريته فيها شا اء فعل وشا اء
ترك ,ألا اهلل تعالى هو الرذ منحره هرذ المشريئة ,طراد تعرالى{ :ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ} [التكرروير .]19 :ولرروال أنرره تعررالى
اء أا يكوا عند العبد شرا ة ومشيئة لما استطاعها اانساا.
أال تشعر يا أخ بالفارق بين األمرين؟ فاهلل يحاسربنا يروم القيامرة
مسيروا.
عن الجزء االختيار فينا ,ال الجزء الذ نحن فيه َّ
وال ك بأا اهلل خال ل ء ,وموجد ل ء ,ولكرن هرذا
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مسير ف ل األمور .ونسأد اهلل تعالى أا يجعلنا من
ال يعن بأا العبد َّ
أهل الجنة بعفو  .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :0أنا ال أشسُّ عدل اهلل عز وجر ,وكنلس ال أش ُّ
ـس
رمحة اهلل عز وجر ,وأنا على يقـني بـأن اهلل تعـاىل أرحـم
ال وقــع نفســي أريــد
ـن إشــكا ً
بالعبــد مــن األ بولــدها ,ولكـ َّ
حلَّه ,وهو أنَّ العبـد الكـافر الـني عصـى اهلل سـنوات عديـدة
ــم مــات ,ملــا ا خيلــد النــار؟ أمــا يكفيــه أن يعــنَّب بعــدد
السنوات اليت كفر بها؟
الجواب :يجب علينا أا نعلم أو ال :أا اهلل تعالى ف َّعاد لما يريرد,
ال يسأد عما يفعل وهم يسرألوا ,العبيرد عبيرد  ,والخلر خلقره ,وهرو
الرحمن الرحيم ,وهو يعلم ونحن ال نعلرم {ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ}
[البقرة .]116 :هذ العقيدة يجب ترسيخها ف النفوس.
ثاني اا :هذا اا كاد والر عليه واضح بقود اهلل عز وجل{ :ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯖﯗﯘﯙَﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯱﯲﯳﯴﯵَﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ} [فالر 26 :ر .]24
انظر بعد أا ر الح جل جالله مصير الكرافرين برأنهم فر نرار
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جهنم ,ال يقضى عليهم فيموتوا ,وال يخفَّر عرنهم مرن عرذابها ,طراد
تعالى{:ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [الزمر .]2 :وهذا مرا صر َّدطه النبر ‘
بقوله> :ش َّا اهلل ال ينظر شلى صور م وأموالكم ,ولكن ينظر شلى طلروبكم
وأعمالكم< روا مسلم.
فاهلل تعالى عليم بالنيات والسراةر ,وعليم بما ف القلوب وما ف
األفئدة ,فالعليم علم بأا هؤالء لو عا وا أبد اآلبردين و هرر الرداهرين
سيبقوا على فرهم وعنا هم ,بل لو أ خلهم النار يوم القيامرة وأخررجهم
منها للدنيا مررة انيرة ,وأعرا امتحرانهم برنفس الظرروف التر يقتضريها
ظرف االمتحاا لعا وا شلى م ل ما انوا عليه ,من فر ٍر وعنرا وجحرو
وسوء عمل وجراةم ,ولرو َّررر اهلل لهرم هرذ ااعرا ة مررات ال حصرر
لها ,ما طاد تعالى{ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} [األنعام.]14 :
ويكف لذلك اهد ًا حاد شبلريس ,الرذ أطسرم بعرزة اهلل التر ال
تقهر ,والذ علم بيوم القيامة ويوم البعث ,والذ للرب مرن ربنرا أا
يبقيه شلى يوم يبع وا ,انظر شلى هذا المخلوق من زمن خل سريدنا آ م
غير حاله؟
شلى يومنا هذا شلى اليوم الذ أنظر اهلل شيا  ,هل تاب؟ هل َّ
أم از ا فر ًا وعنا ًا وجحو ًا؟
فلذلك عاملهم ربنرا بمرا علرم مرن َّنيراتهم بعرد أا أ خلهرم الردنيا
اختبار ًا وابتال ًء ,وعلم أنهم مصروا على لك حتى لو أرجعهم من نار
جهنم شلى الدنيا ,طاد تعرالى{ :ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ

ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ} [األنعام.]12 :
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والعجيب يا أخ أا العبد يَررِ عليره هرذا اا ركاد ,وينسرى وال
يسأد لما ا يكرِم اهلل العبرد الرذ ألرام ربره سرنوات معردو ة بنعريم ال
ينفد ,فيه ما ال عين رأت وال أ ا سمعا وال خطرر علرى طلرب بشرر,
وهررو مررن الخالرردين فيره ,أمررا رراا يكفيرره جررزا ًء أا ين ِّعمرره اهلل سررنوات
وتنته طصته؟
ولكن الجواب ذلك عرن هرذا ,برأا العلريم بالنيرات والسرراةر,
والعليم بما ف القلوب علم بأا هذا العبد الطاةع لو عاف أبد اآلبردين
و هر الداهرين لبق لاةع ًا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :4إ ا كفر الرجر ومل يستغفر ,فمتى يفسخ عقد نكاحه؟
الجواب :ش ا تل َّفظ العبد بكلمة الكفر والعيا باهلل تعرالى ,وجرب
عليه أا يرجع شلى ااسالم مبا رة ,ويج ِّد شسرالمه برالنط بالشرها تين,
مع التوبة واالستغفار.
متزوجر ًا وجرب عليره أا يجر ِّد العقرد علرى زوجتره بعرد
وش ا اا ّ
بمجر التل ّفظ بكلمة الكفر ر والعيا باهلل ر انفسخ
عو ته لإلسالم ,ألنه
َّ
عقرد الررزواج بينرره وبررين زوجترره ,وال يجرروز أا يَقر َرب زوجترره شال بعررد
تجديد العقد.
وبعض الفقهاء طاد :ش ا عا شلى ااسالم طبل انقضاء عدة الزوجة
ف ا زوجته تبقى ف عصمته وال يحتاج شلى عقد جديد.
تحل لره شال
أما ش ا انقضا عدتها ولم يرجع شلى ااسالم ف نها ال ّ
بعقد جديد بعد شسالمه .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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السؤال :2بعـء العـوا يقولـون :إن الشـرَّ لـريُ مكتـوب اللـوم,
ا إ ا وقعت جرمية قتـر يقولـون :هـنا لـي قضـاء وقـدراً,
مث ً
ةة عد التربير للمةر  ,فما هو اجلواب الكا يفم؟
الجواب :شنه مما ال ك فيره أ َّا َّرل ر ء بقضراء وطردر ,و َّرل
ء بخل اهلل عرز وجرل ,ألرم يقرل موالنرا جرل جاللره{ :ﰌ ﰍ ﰎ

ﰏ ﰐ} [القمررر ,]19 :وطرراد سرربحانه{ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮔ ﮕ
{ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮖ ﮗ ﮘ} [الزمرررر ,]61 :ويقرررود أيضررر ًا:
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮍ ﮎ} [غافر .]61 :ويقود النب ‘> :ما
اء اهلل اا ,وما لم يشأ لم يكن< روا أبو او .
ولكررن هررذا ال يعف ر اانسرراا مررن المسررؤولية يرروم القيامررة ,ألا
الجزاء يوم القيامة على االختيار الذ وهبنا اهلل شيا  ,واهلل تعالى بعلمره
السرراب األزل ر يعلررم مررا ا سرريعمل العبررد ,لررذلك جرراء ف ر الحررديث
الشري > :ش َّا أحد م يجمع خلقه ف بطن أمه أربعين يومر ًاَّ ,رم يكروا
ف لك َعلَ َق ًة م َل لركَّ ,رم يكروا فر لرك مضرغ ًة م رل لركَّ ,رم
رب رزطره
الملَك ,ف َينفخ فيره الرروح ,ويرؤمر برأربع لمرات :بِ َكت ِ
يرسل َ
وأجله وعمله و ق أو سعيد .فوالَّرذ ال شلره غيرر ش َّا أحرد م ليعمرل
بعمررل أهررل الجنرة ح َّتررى مررا يكرروا بينره وبينهررا شال رام ,فيسررب عليرره
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها .وش َّا أحد م ليعمل بعمل أهل
النار ح َّتى ما يكوا بينه وبينهرا شال رام ,فيسرب عليره الكتراب فيعمرل
بعمل أهل الجنَّة فيدخلها< روا البخار ومسلم .فالكرل مكتروب طبرل
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خلقك ,ولكنه محجوب عنرك ,فرالمطلوب منرك فعرل الطاعرة وت راب
عليها ,وترك المعصرية وت راب علرى تر هرا ,والكرل بخلر اهلل تعرالى.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال : 8مــن أعةــب مــا تعــت مــن رجــر كنــت أتوسَّ ـم فيــه
الصام ,أنه يقول عن نفسه :إنه رجر علمـاني مسـلم ,فمـا
حكم هنا القول؟
الجواب :من األصوب ف هذ الحالة أا تسرأد الرجرل اتره عرن
تتوسرم فيره الصرالح ,ألا العبرد
طصد من هذ الكلمة ,وخاصة وأنا َّ
الموصرى ,هرو المررذ ِّر
الصرالح هرو الناصررح المنصروح ,هررو الموصر
َ
المذ َّر ,هو اآلمر المأمور ,هو الناه المنه .
وعلررى ررل حرراد :ف نرره يجررب أا يعرررف مررا ا يقصررد مررن لمررة
ال عرن
علمان ؟ ف ا اا يقصد منها ما هو معروف عند عامة الناس فض ً
علماةهم ,بأنه ال ين له ,وال يؤمن شال بالما ة ,وال يدين بدين ,فهرذا
على خطر عظيم.
ِّرل
وأما ش ا اا يقصد بأنه يؤمن بالعلم ويعتمرد علرى العلرم فر
ؤونه فال حرج ف لك وال ش كاد ,شال أنه يجب عليه أا يبتعد عرن
هذا اللفظ الذ صار مصطلح ًا عالمي ًا ,بأا العلمان َّ ال ين له.
ويكف ررف ًا للمسرلم أا يرتعلَّم مرن القررآا مرا يصر بره نفسره,
فيقود :شنن مسلم ,و فا رف ًا بهرذا التعرير ؛ ألا اهلل تعرالى يقرود:
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{ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ}
[فصلا .]22 :هل هناك أحسن من لك؟
و أا من بل مبل الرجاد أا يقود عن وصرفه بأنره مسرلم فقرط,
انظر شلى طوله تعالى:

{ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭹ ﭺ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ} [األحقاف.]15 :
وشن أرجو اهلل عرز وجرل أا يجعرل ع َّزنرا بااسرالم ,ألننرا مهمرا
ابتغينا العزة بغير ما أع َّزنا اهلل به أ ل َّنرا اهلل ,فراهللَ نسرأد أا يحيينرا علرى
ااسررالم وأا يميتنررا علررى ااسررالم ,وأا يبع نررا علررى ااسررالم ,وأا
يدخلنا الجنة بسالم .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
** ** **
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السؤال :1من املعلو أن سورة املائدة سورة مدنية ,وفيها ةيـة الو:ـوء,
والص ــاةُ ُفر :ــت مك ــة املكرم ــة ,فكي ــف ك ــان ال ــن ‘
والصحابة يصلُّون؟ هر كانوا يصلُّون من لري و:وء؟
الجواب :النب ‘ والصحابة · انوا يصرلوا بوضروء ,ألا مرن
راةط صحة الصالة الطهرارة .والوضروء راا مفروضر ًا علرى النراس طبرل
نزود سورة الماةدة الت فيها آيرة الوضروء ,مرا َّد عليره الحرديث الرذ
روا اامام البخار رحمه اهلل ,عن عاةشة ¸ طالا( :سقطا طِال َة لر
بِال َبي َد ِاء ونحن اخلوا المدينة ,فأنرا النبر ‘ ونرزد ,فَ َنَرى رأسره فر
َحجرِ راط ًدا ,أطبل أبو بك ٍر فَلَ َك َزنِ لَك َز ًة ديد ًة ,وطرادَ :حبسر ِ
ا النَّراس
َ
ف طِال َ ٍة ,فَ ِب الموت لمكاا رسود اهلل ‘ ,وطد أوجعن َّ ,م ش َّا النب
س الماء فلم يوجد ,فنزلرا{ :ﭑ
‘ استيقظ وحضرت الصبح ,فالت ِم َ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ} اآليَر َة [الماةرردة .]6 :فقرراد أ َسرريد بررن
ح َضي ٍر :لقد بارك اهلل للناس فيكم يا آد أب بكرر مرا أنرتم شال بر رة لهرم).
[ل َ َك َزن  :فعنر فر صردر بكفره .فبر المروت :أ را أا ينرزد بر
أتحرك حتى ال أزعج رسود اهلل ‘].
الموت من دة الوجع ,ولم َّ
فالنب ‘ عندما استيقظ وحضرت صرالة الفجرر ,الرتمس المراء
فلم يوجد ,فنزلا آية الوضوء وف ناياها مشروعية التيمم ,وف رواية
الطبران  ,عن عاةشة ¸ طالا( :ل َّما اا من أمر ِعق ِد مرا راا ,طراد
أهل ااف ِ
ك ما طالوا ,فخرجرا مرع النبر ‘ فر غرزوة أخررى ,فسرقط
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ضا ِعق ِد  ,ح َّتى حبس التماسره النَّراس ,وا َّللرع الفجرر ,فل ِقيرا مرن
أي ً
بنيرة فر سرفر تكرونين َعنَرا ًء وبرال ًء
أب بكر ما اء اهلل ,وطاد لر  :يرا َّ
وليس مع الناس ماء ,فأنزد اهلل الرخصة برالتيمم ,فقراد أبرو بكرر :أمرا
بنية شنَّك لما َعلِما مبار ة) .وال ابا ف السريرة أا النبر ‘
واهلل يا َّ
يصل منذ فرضا عليه الصالة شال بوضوء.
لم ِّ
وطاد ابن عبد البر :والحكمرة فر نرزود آيرة الوضروء ,مرع تقردم
متلو ًا بالتنزيل.
العمل به ,ليكوا فرضه ّ
ألا الوضرروء ررريعة طديمررة ,رراا ف ر الشررراةع السررابقة ولرريس
بأمة سريدنا محمرد ‘ ,بردليل مرا روا عبرد اهلل برن عمرر ¶
ّ
مختص ًا َّ
طاد ( :عا النب ‘ بماء فتوضأ واحدة واحدة ,فقاد> :هذا وضروء ال
يقبل اهلل الصالة شال به< ,م عا بماء فتوضأ مرتين مرتين فقراد> :هرذا
وضوء من يؤتى أجر مرتين< ,م عرا بمراء فتوضرأ ال ر ًا ال ر ًا فقراد:
>هذا وضوة ووضوء األنبياء طبل <) روا البيهق .
وبناء عل ذل :
فالوضوء رم مع فريضة الصالة ,ونزلا اآلية ف المدينرة و رر
فيها الوضوء ورخصة التيمم .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :5ما شروط الو:وء؟
الجواب :روط الوضوء منها ما هو رط ف وجوبره ,ومنهرا مرا
هو رط ف صحته.
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أما روط وجوب الوضوء بشكل عام فه :
 -1العقررل -1 .البلررو  -2 .ااسررالم -1 .انقطررام مررا ينرراف
الوضرروء مررن حرريض أو نفرراس -5 .وجررو المرراء -6 .القرردرة علررى
استعماد الماء -2 .وجو الحدث -4 .ضي الوطا.
أما روط صحة الوضوء بشكل عام فه :
 -1عموم البشرة ف أعضاء الوضوء بالماء الطهور -1 .زواد مرا
يمنررع وصررود المرراء شلررى أعضرراء الوضرروء -2 .انقطررام الحرردث حرراد
التوض رؤ -1 .العلررم بكيفيررة الوضرروء -5 .جررر المرراء علررى العضررو
المغسررود وشيصرراله شلررى العضررو الممسرروح -6 .النيررة عنررد الجمهررور.
 -2شباحة الماء .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الو:ــوء ,هــر

الســؤال :0بالنســبة لغســر اليــدين إىل املــرفقني
يدخر الكفان الغسر؟
الجواب :هب جمهور الفقهاء شلرى وجروب غسرل المررفقين مرع
اليدين ,والكفاا من اليدين ,غسلهما ر ن من أر اا الوضوء ,وفررض
{ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

مرررن فروضررره ,و لرررك لقولررره تعرررالى:
ﭜ} [الماةرردة .]6 :وألا النبرر ‘ توضررأ فغسررل وجهرره فأسررب
الوضوء ,م غسل يد اليمنى حتى أ رم ف العضد ,رم يرد اليسررى
حتى أ رم ف العضد .أخرجه مسلم .وهرذا مرا أجمعرا عليره األمرة.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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السؤال :4ما حكم املضمضة الو:وء؟ وكم مرة؟
الجواب :المضمضة عند جمهور الفقهاء سرنة فر الوضروء وليسرا
واجبرررة فيررره ,و

لرررك لقولررره تعرررالى{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ[ }...الماةررردة ,]6 :والوجررره :مرررا حصرررلا بررره
المواجهة ,و اخل الفم ليس من الوجه ,وألا النب ‘ طاد> :عشرر مرن
الفطرة< ,و ر منها >المضمضة واالستنشاق< روا مسلم ,والفطرة سنة.
وطاد الحنابلرة :شا المضمضرة واالستنشراق واجبراا فر الوضروء
ما هما واجباا ف الغسل ,لقود النب ‘> :المضمضة واالستنشراق
من الوضوء الذ ال ب َّد منه< أخرجه الدارططن .
وبناء عل ذل :
فعند جمهور الفقهاء المضمضة سنة ,وأا تكوا ال ًا ,ف ا نسر
المتوضئ المضمضة لي ًا فوضوء صحيح وال ء عليه ,شال أنه أسراء
بترك السنة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :2أ نــاء لســر اليــدين إىل املــرفقني الو:ــوء جــاءني
خ ــاطر أن ج ــزءاً م ــن ب ــاطن الي ــد مل يص ــبه امل ــاء ,فقل ــت
لنفسي :إن هنا وسـواس وة ـرت إكمـال الو:ـوء والصـاة.
فهر و:وئي وصاتي صحيحة؟
الجواب :شا الوسوسة من الشيطاا ,وطد أخبرنا موالنا عرز وجرل
عررن الشرريطاا أنرره طرراد{ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ} [األعررراف.]16 :
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لذلك انتبه شلى نفسك أ ناء الوضوء ,وأسب الوضوء ,م بعرد لرك ال
{ﮉ ﮊ ﮋ

تلتفا شلى وسوسة الشيطاا ,ولبِّ طود اهلل تعرالى:
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [األعراف.]111 :
فوضوءك صحيح وصالتك صحيحة شا اء اهلل تعرالى ,ونرجرو اهلل أا
يتقبل منا ومنكم .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :8هر تـاج الو:ـوء لسـرت العـورة؟ وكيـف يكـون سـرت
العورة بالنسبة للرجر واملرأة الو:وء؟
الجواب :ستر العورة أ ناء الوضوء ليس فرض ًا وال واجب ًا ,بل هو
مستحب ,ألا اهلل أح أا يستحيا منره ,لمرا روى الترمرذ وأبرو او
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جد طاد :طلا :يا رسود اهلل عوراتنا ما
نأت منها وما نَ َذر؟ طاد> :احفظ عورتك شال من زوجتك أو مرا ملكرا
اسرتطعا أا ال
يمينك< .فقراد :الرجرل يكروا مرع الرجرل؟ طراد> :شا
َ
يراها أحد فافعل< .طلا :والرجل يكروا خالير ًا؟ طراد> :فراهلل أحر أا
يس َتحيا منه< .ولقود النب ‘> :من اا يؤمن باهلل واليروم اآلخرر فرال
الحمام بغير شزا ٍر< روا الترمذ وطاد :حديث حسن غريب.
يدخل َّ
وبناء عليه:
فالوضوء صرحيح ,ولكرن األولرى أا يكروا اانسراا أ نراء الوضروء
ساتر ًا عورته ,وعورة الرجل من السررة شلرى الر برة أمرام الرجراد ,وعرورة
المرأة أمام المرأة ذلك ,فمن أرا الوضوء فيستحب له ستر عورته ,هرذا
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ش ا انا المرأة بمعزد عن الرجاد األجانب ,وشال فه لهرا عرورة ,وال
يجوز ش عورتها أمرام الرجراد األجانرب ,وعرورة الرجرل أمرام النسراء
األجانب من السرة شلى الر بة ,فمن أرا الوضوء من الرجاد أمرام النسراء
غير الزوجة فال بد له من ستر العورة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :2هر قص األظفار يوجب إعادة الو:وء؟
الجووواب :طررص األظفررار ال يررنقض الوضرروء ,وال تجررب شعررا ة
طرص األظفرار .هرذا,
الوضوء بعد  ,ولكن يستحب غسل اليردين بعرد ِّ
واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :6هــر ينــتقء الو:ــوء بلم ـ املــرأة األجنبيــة عــن لــري
قصد الطريق؟ وهر مامسة الزوجة تنقء الو:وء؟
الجواب :الواجب على المؤمن عندما يسير ف الطرير أا يمت رل
أمر اهلل تعالى القاةل{ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ} [النور.]21 :
وأا يعط الطري ح َّقه ,ومن ح ِّ الطري غض الطررف ,فر ا مرا
اصطدم مع فتاة بشكل عفو  ,فعليه بالتوبة واالستغفار وأا يكوا على
حذر مرة انية ,وال يعن غض البصر أا يطرق اانساا رأسه ف األرض
يتعمرد النظرر
م يصطدم بالمارة ,بل المقصو مرن
غرض البصرر أا ال َّ
ِّ
شلى النساء ,ف ا وطع بصر على امررأة فليسرا عليره ,لقرود النبر ‘
لعل ~> :يا عل ال تت ِبرع النظر َة النظر َة ,ف ا لك األولى وليسا لك
اآلخرة< روا أحمد وأبو او والترمذ .
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لرك

س المرأة األجنبية من غير طصد ,فال حرج فر
أما بالنسبة للَم ِ
رع ًا ,ويسن له التوبة واالستغفار ما عليها ه التوبة واالستغفار.
أما بالنسبة للوضوء هل ينتقض بلمس الزوجة أو المررأة األجنبيرة
أم ال؟ فاختل الفقهاء ف لك:
فعند الشافعية :لمس الرجل لزوجته أو المرأة أجنبية بغير حاةل
ناطض للوضوء مطلق ًا ,سواء اا بشهوة أم بغير هوة ,و لك لقود

اهلل تعالى{ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ} [النساء.]12 :
أما عند الحنفية :فاللمس ال يعتبر مرن نرواطض الوضروء ,شال فر
تماس الفررجين مرن غيرر حاةرل؛ لحرديث
حالة المبا رة الفاحشة ,أ
ِّ
السيدة عاةشة زوج النب ‘ أنها طالا ( :نا أنرام برين يرد رسرود
اهلل ‘ ورجال ف طبلته ,ف ا سجد غمزن فقبضا رجل  ,ف ا طام
بسطتهما) روا البخار .
وعند المالكية :ش ا اا اللمس بلذة و هوة فهو ناطض للوضروء,
سواء اا اللمس بحاةل أم بدوا حاةل ,وشا لم توجد الشهوة فال ينقض.
وعنررد الحنابلررة :اللمررس بشررهوة نرراطض للوضرروء ش ا رراا برردوا
حاةل ,أما بوجو حاةل فال ينقض الوضوء.
هذا ش ا اا اللمس للبشرة ,أما لمرس الظفرر والشرعر فرال يرنقض
الوضوء عند جمهور الفقهاء ,عدا المالكية ش ا اا لك بشهوة.
وبناء عل ذل :
فعند جمهرور الفقهراء الرتالمس العرا برين الرجرل والزوجرة أو
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المرأة األجنبية ليس بناطض للوضوء ,وعند الشافعية نراطض للوضروء.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :9هــر الــريح الــني خيــرج مــن ُق ُبــر املــرأة يعتــرب ناقض ـًا
للو:ــوء ,ومــا حكــم مــن كانــت عنــده وسوســة انتقــاى
و:وئه بسبب الريح؟
الجواب :مرن ابتلر بالوسوسرة برالريح خررج منره أم ال؟ فليأخرذ
بقود النب ‘> :ش ا وجد أحد م ف بطنره ريئ ًا فأ ركل عليره أخررج
منه ء أم ال ,فال يخرج َّن مرن المسرجد ح َّترى يسرمع صرو ًتا أو يجرد
ري ًحا< روا مسلم.
ف ا اا ف حالة وسوسة ,و اا متوضئ ًا ,فال ينتقض وضوء برالريح
شال ش ا تيقن خروج الريح منه ,وشال حتى يجد ريح ًا أو يسمع صوت ًا.
أمررا بالنسرربة للررريح الررذ يخرررج مررن طبر ِل المرررأة فلرريس بنرراطض
للوضوء ,شال ش ا انا المرأة مفضا ًة ر يعن اخرتلط فيهرا مسرلك البرود
والغاةط ر فيندب لها الوضوء.
ما جاء ف حا ية ابن عابدين( :وال ر يعن ال ينقض الوضوء ر
خروج ري ٍح من طب ِل غيرِ مفضاة ,أما هر فينردب لهرا الوضروء ,وطيرل:
يجب) اهر .والقود األصح أنه يندب ال يجب .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :13أنا مصـاب بالتهـاب مـزمن األ ن ,واملـاء يسـبِّب لـي
أ ى ,فهر جيزئ مسحها الو:وء أو الغسر؟
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الجواب :ش ا اا وصود المراء شلرى األ ا يضرر براأل ا أو يرؤخر
الشفاء فال حرج ف مسحها فقط وا ال َغسل ,وشال فال بر َّد مرن غسرلها
أ ناء الغسل من الجنابة.
أمررا فيمررا يتعلر بالوضرروء فر ا األمررر لبيعر  ,ألا األ ا تمسررح
مسح ًا وال تغسل .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :11هــر يــنقء و:ــوء املــرأة إ ا قامــت بتن يــف ولــدها
ومل عورته؟
مس الفررج ر القبرل أو الردبر ر نراطض للوضروء عنرد
الجواب :شا َّ
الشافعية ,سواء من نفسه أو من غير  ,صغير ًا أو بيرر ًا ,حير ًا أو ميتر ًا,
ش ا اا ببالن الك ر أ راحة الك مع بطوا األصرابع ر أمرا بظراهر
الك ِّ فليس بناطض للوضوء عندهم.
رس ررر
و ليررل الشررافعية ف ر لررك :طررود النب ر ‘> :مررن مر َّ
فليتوضأ< روا أبو او  .وطوله ‘> :ش ا أفضى أحد م بيد شلى فرجه
فليتوضأ< روا النساة .
رس الفرررج سررواء لنفسرره أو لغيررر لرريس
أمررا عنررد الحنفيررة :فر ا مر َّ
بناطض للوضوء ,لحديث َلل بن عل ( :خرجنا وفد ًا ح َّتى طدمنا على
فلما طضى الصالة جاء رجرل أنره
رسود اهلل ‘ فبايعنا وصلينا معهَّ ,
مرس رر فر الصرالة؟
بدو فقاد :يا رسود اهلل مرا تررى فر رجرل َّ
ررعة منررك<) روا النسرراة
طرراد> :وهررل هررو شال مضرر َغة منررك ,أو بَض َ
والترمذ وطاد :هذا الحديث أحسن ء رو ف هذا الباب.
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وبناء عليه:
فعند الشافعية يجب علرى المررأة أا تتوضرأ بعرد تنظير ولردها,
وعند الحنفية ال يجب عليها شعا ة الوضوء .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :15هر التحميلة الشرجية تفسد الو:وء؟
الجواب :ر الفقهاء بأا الداخل ف أحد السبيلين لريس بنراطض
للوضوء ,بل الخارج من أحد السبيلين هو الناطض.
فالداخل مبطل للصوم وليس بنراطض للوضروء ,والخرارج نراطض
للوضوء غير مؤ ر على الصوم .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :10ما هي األحكا املتعلقة باملسح على اخلفني؟
الجواب :من يسر ااسالم أا رم المسح علرى الخفرين للرجراد
والنساء ,سفر ًا وحضر ًا ,لحاجة وبدوا حاجرة .والمسرح علرى الخفرين
له أحكام يرة منها:
أو ال :مدة المسح للمقيم يوم وليلة ,وللمسافر ال ة أيام بلياليهرا,
وتبدأ المدة من أود حدث بعد لبسهما على لهارة.
ثاني اا :مقدار المسح علرى الخفرين طردر ال رة أصرابع ,مرن ظراهر
الخ  ,وال يكف مسح بالنه أو أسفله أو جانبه.
ثالث اا :و روط المسح على الخفين ه :
أ ر لبسهما على لهارة من الحد ين.
ب ر أا يكونا ساترين للقدمين بكعبيهما.
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ج ر شمكاا متابعة المش فيهمرا بمقردار فرسرخ ,وهرو مرا يسراو
/5511/م.
 .ونهما يمنعاا وصود الماء شلى القدم.
هر .استمسا هما على الرجلين بدوا ٍّد.
و .خلو ٍّل منهما عن خرق طدر ال ة أصابع.
ِابع اا :نواطض المسح على الخفين:
أ .ل ما ينقض الوضوء.
ب .نزم الخفين أو أحدهما.
ج .شصابة الماء أ ر شحدى القردمين فر الخر  ,و لرك تحررز ًا
عن الجمع بين الغسل والمسح.
 .مض المردة ,وهر اليروم والليلرة للمقريم ,و ال رة أيرام ولياليهرا
للمسافر .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :14ما حكم هاب املرأة لقضاء اااجة بدون لطاء للرأس؟
الجواب :من آ اب ومستحبات طضراء الحاجرة أا يغطر اانسراا
رأسرره أ نرراء الجلرروس لقضرراء حاجترره ,ألا لررك يررروى عررن أبر بكررر
الصدي ~ ,وألنه ف حاد ش العرورة يسرتح مرن اهلل عرز وجرل
ومن المالةكة الكرام.
وطيل :ستر الرأس أ نراء طضراء الحاجرة أحفرظ لمسرام الشرعر مرن
علوق الراةحة بها فتضر .
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وبناء عل ذل :
فيستحب ستر الرأس أ ناء طضاء الحاجة ,وش ا شفا المرأة عرن
رأسها أ ناء طضاء الحاجة ,وه علرى يقرين أنره ال يراهرا أجنبر  ,فرال
حرج من لك .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ـ ــؤال :12رج ـ ــر مس ـ ــنٌّ يوجـ ـ ـد ب ـ ــني أص ـ ــابع قدمي ـ ــه فط ـ ــور
وتشــققات ,فهــو يقــو أ نــاء الو:ــوء مســح قدميــه باملــاء
مســحاً ,أو يغســلهما مــن لــري أن يــدخر املــاء بــني أصــابعه,
فما حكم لس؟ وهر جيوز له التيمم؟
يرؤخر الشرفاء,
الجواب :ش ا اا الماء يضر أصرابع القردمين ,أو ِّ
ف نه يمسح مكاا المرض ويغسل باط القردم ,وال حررج عليره شا راء
اهلل تعالى ,وال يجمع بين الوضوء والتيمم .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :18أصــابج الوســواس حتــى إنــج أطيــر البقــاء بيــت
اخلــاء وأســرا املــاء .فمــا هــي كميــة املــاء الكافيــة
االس ــتنةاء ؟ وه ــر يكف ــي ف ــتح ص ــنبور امل ــاء عل ــى مو :ــع
النةاســة ولســله حتــى تــزول النةاســة بالنســبة للغــائ ,
ولسر املو:ع اث مرات بالنسبة للبول؟ وهر يعترب املـاء
املتنا ر واملوجود حول املو:ع جنساً؟
الجواب :لالما أنك تعلم بأا هذا وسواس ,وأنه من الشيطاا ,فرال
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يلي باانساا المسلم أا يلتفا شلى وسوسته ,ألا هذ وظيفرة الشريطاا,
ووظيفة المسرلم امت راد أمرر اهلل عرز وجرل القاةرل{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [األعراف.]111 :
فاستعذ براهلل مرن رر الشريطاا ,وخاصرة عنرد خولرك الخرالء,
اللهم شن ِّ أعو بك مرن
وا م بالدعاء الذ علَّمنا شيا رسود اهلل ‘َّ > :
ث وال َخباةِ ِ
الخب ِ
ث<.
َ
وأ ر يا أخ مرن الردعاء و رر اهلل تعرالى ,ألا صراحب القلرب
الذا ر ال سبيل للشريطاا شليره ,و لرك لقرود النبر ‘> :شا الشريطاا
واضع َخطمه علرى طلرب ابرن آ م ,فر ا رر خرنس ,وش ا نسر الرتقم
طلبه< روا البيهق وأبو يعلى.
اجعل لنفسك ِور ًا من ر اهلل تعالى ,من استغفار ,وصالة على
سيدنا رسود اهلل ‘ وطود (ال شله شال اهلل) ,مع تالوة القرآا العظريم,
وبعد لك أ ر من الدعاء هلل عز وجل ف أا يجعلنا وشيا م مرن عبرا
الذين طاد فيهم{ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} [الحجر.]11 :
وأما بالنسبة لكمية الماء من أجل شزالة النجاسرة فلريس لهرا ميرة
محرردو ة ,شنمررا تغسررل بالمرراء مررن غيررر شسررراف وال تقتيررر حتررى تررزود
النجاسة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :12هر جيب الو:وء بعد الغسر لصحة أداء الصاة؟
الجواب :الترتيب ف أعماد الوضوء فرض عند الشافعية والحنابلة,
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{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ}
[الماةدة ,]6 :وطالوا :ش خاد الممسوح ر وهو الرأس ر بين المغسوالت
ر وه األيد واألرجل ر طرينة على وجوب الترتيب.
أمررا عنررد الحنفيررة والمالكيررة فالترتيررب سررنة ,وطررالوا عررن اآليررة
الكريمررة بررأا العطر فيهررا بررواو الجمررع ال يقتضر وجرروب الترتيررب,
ولذلك اا يقود ابن مسعو ~ :ما أبال بأ ِّ أعضاة بدأت.
وبناء عل ذل :
فمن اغتسل ولم يتوضأ ,ف ا غسرله يكفيره عنرد الحنفيرة والمالكيرة,
وعند الشافعية والحنابلة ال بد من الترتيب ف أعماد الوضوء ,ف ا راعرى
أ ناء الغسل ترتيب أعماد الوضوء صح ,وشال فال .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :16مــا حكــم االســتمناء؟ ومــا ا ــر علــى املســلم وهــو
على جنابة؟ وما ا جيوز؟ وما هي كيفيَّة االلتسال؟
الجواب :شا االستمناء باليد أو غيرها حرام ,لقود اهلل تعالى:
{ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﻢ شﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﻣ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [المؤمنوا 5 :ر ,]2
ال عن الضرر الذ يلح بالرجل منه.
واالستمناء تع ٍّد ,فض ً
وأما الجنب ف نه يحرم عليه ما يل :
ال.
1ر الصالة سواء أ انا فرض ًا أم نف ً
ال.
1ر الطواف سواء أ اا فرض ًا أم نف ً
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2ر مس القرآا الكريم سواء أ اا مصحف ًا جامعر ًا للقررآا ,أم راا
جزء ًا ,أم ورط ًا مكتوب ًا فيه بعض السرور ,و رذلك مرس جلرد الم َّتصرل
به ,ويحرم عليه حمله و تابته وتالوته.
1ر يحرم عليه خود المسجد واالعتكاف فيه.
ويباح للجنب ما يل :
1ر ر اهلل تعالى والتسبيح والدعاء.
1ر ويباح له أا ينام وهو جنب ,ولكن يسرتحب لره شا أرا النروم
أو أا يأ ل أو يشرب أو يطأ زوجته مرة انيرة أا يغسرل فرجره ويتوضرأ
وضوء للصالة.
ال ,ولكرن عليره أا
2ر يصح للجنب أ اء الصوم فرض ًا راا أم نفر ً
يتع َّجل ف االغتساد من أجل أ اء الصالة.
أما يفية االغتساد المسنوا فه :
 -1غسل اليدين والفرج وشزالة النجاسة شا وجدت على البدا.
 -1الوضوء وضوء الصالة.
 -2النية والتسمية.
 -1صب الماء على الرأس ال ًا يرو بها أصود الشعر.
 -5شفاضة الماء على ساةر الجسد ,يبدأ بالش األيمن م األيسر.
 -6لك ساةر الجسد باليد.
 -2يستحب تخليل أصود الشعر واللحية طبل شفاضة الماء عليه.
وطد ور ف صحيح البخار يفية غسل النب ‘ ,عن السريدة
عاةشة ¸ طالا ( :اا رسود اهلل ‘ ش ا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل
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يديه ,م يتوضأ ما يتوضأ للصالة ,م يدخل أصابعه ف الماء فيخل ِّل
بها أصود عر  ,م يصب على رأسه رالث غررف بيديره ,رم يفريض
الماء على جلد له) .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :19بعء األحيـان أصـاب بـأمل معـدتي ,ويـؤدي لـس
بعء األحيان إىل خروج املج تلقائياً ,وقـد حـدث لـس معـي
وأنا أصلي الصبح مرة املسةد ,فهر علي إ م لس؟
الجواب :عند جمهور الفقهاء ش ا اا المن يخرج سلس ًا من غيرر
تدف ف نه ال يوجب الغسل ,بل يعتبر ناطض ًا للوضوء فقط ,وعليرك أا
تعيررد الوضرروء .أمررا عنررد السررا ة الشررافعية ف ر ا خررروج المن ر يوجررب
الغسل ,سواء خرج بتدف أو سلس ًا.
وأما ش ا خرج المن بتدف وعرن رهوة فر ا هرذا يوجرب الغسرل
عند جميع الفقهاء .وعلى ل األحواد ال حررج عليرك بخرروج المنر
منررك بسرربب المرررض ,ونسررأد اهلل لنررا ولكررم تمررام العافيررة ف ر الرردين
والدنيا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :53مــا حكــم املــاء الــني خيــرج مــن املــرأة عقــب املداعبــة
الزوجية؟ وما ا جيب بعد خروجه؟
الجواب :الماء الذ يخرج من المرأة أ نراء المداعبرة بينهرا وبرين
سح ًا وينساب انسياب ًا بدوا تدف  ,وتز ا الشهوة بخروجه ,هذا
زوجها ّ
يسمى َمذي ًا.
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وأما الماء الرذ يخررج مرن المررأة عرن رهوة أ نراء المداعبرة أو
المعا رة الزوجيرة ,بتردف رديد ,وعلرى مررات متتاليرة ,مرع الرعشرة
الجنسية ,وتنقض بعد الشهوة ,فيسمى َم ِن ّي ًا.
فالمراء األود الررذ يسررمى مرذي ًا :هررو مرراء نجرس نرراطض للوضرروء,
يوجب غسل ال وب والبدا ش ا أصابهما ,ويوجب الوضوء فقط وا الغسل.
أما الماء ال ان الذ يسمى َم ِن ّي ًا :ف نه يوجب الغسرل .هرذا ,واهلل
تعالى أعلم.
السؤال :51ما حكم التشهد وإجابة املؤ ن حالة اجلنابة؟
الجوواب :شا شجابررة المررؤ ا والنطر بالشررها تين ال يشررترط لهمررا
الطهارة من الحردث األصرغر وال األ برر ,فيجروز لإلنسراا الجنرب أا
يررذ ر اهلل تعررالى ,وأا يصررل علررى سرريدنا رسررود اهلل ‘ ,ويجيررب
يمرس المصرح
المؤ ا ,ولكن ال يجروز لره أا يقررأ القررآا ,وال أا َّ
الشري  ,وال يدخل المسرجد ,وينبغر عليره أا يسررم لالغتسراد وأا
يحافظ على وضوةه .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :55هر جيوز للرجر مداعبـة زوجتـه فـرتة ا ـيء دون
الوطء؟ وهر جيب الغسر بعد الرعشة فرتة ا يء؟
الجواب :يجوز للرجل أا يداعب زوجتره فر فتررة الحريض وا
وطء ف طبل أو بر ,وأا يكوا من فوق اازار ,لقولره ‘> :لرك مرا
فوق اا َزا ِر< روا أبو او .
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وطد أضاف أستا نا الفاضل الد تور الشيخ أحمد الحج الكر
على الجواب ما يل :
[وأجاز البعض م اعبتها تحت اإلزاِ مع توقي الجماع].
ف ا أنزد الرجل وجب عليه الغسل ,أما بالنسبة للمررأة الحراةض
أو النفساء ش ا أنزلا بعد الرعشة الجنسية فال غسل عليها ,ألا الغسرل
من أجل الصالة و ي ٍر من العبا ات الت ال تصح بردوا لهرارة ,وهر
غير مطالبة بذلك ف فترة حيضها ونفاسها .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :50هــر جي ـوز للمــرأة أن تقــرأ القــرةن بقلبهــا أو بصــوت
منخفء جداً إ ا كانت العادة الشهرية؟
الجواب :ال يجوز عند جمهور الفقهاء للمرأة الحاةض أو النفساء
أا تقرأ القرآا العظيم ال بصوت مرتفع وال بصوت منخفض حتى تطهر
وتغتسل ,و ذلك ال يجوز لهرا أا تمرس القررآا ,ولكرن يجروز لهرا أا
تذ ر اهلل تعالى ,وتصل على النب ‘ ,وتسبِّح ,وتهل ِّل.
وشا اا من الذ ر بعرض اآليرات القرآنيرة ,ف نهرا ترذ رها بقصرد
الذ ر ال بقصد تالوة القرآا ,و ذلك يجوز لها أا تسمع القرآا الكريم
مسه.
وا ِّ
تحررك لسرانها فرال حررج
وش ا طرأت القرآا الكريم بقلبها وا أا ِّ
ف لك ,ألنها ال تعتبر طراءة.
وطد أضاف أستا نا الفاضل الد تور الشيخ أحمد الحج الكر
على الجواب ما يل :
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[وأجاز المالكيو لهوا قوراءل النورنن مون ميور لموف للم وح ].
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :54هر جيوز أن تصبغ املرأة شعرها أ ناء اايء؟
الجواب :ال حرج ف صرب رعر المررأة أ نراء حيضرها ونفاسرها شا
اء اهلل تعالى ,ولكن يجب عليها االبتعا عن صب رعرها بالسروا عنرد
يررر مررن الفقهرراء ,للحررديث الشررري  :سررئل أنررس بررن مال ر ٍ
ك ~ عررن
اب رسود اهلل ‘ فقاد :شا رسود اهلل ‘ لم يكن اب شال يسير ًا,
ِخ َض ِ
ولكن أبا بكر وعمر ¶ بعد َخ َض َبا بال ِحنَّ ِاء وال َك َتمِ ,طاد :وجراء أبرو بكر ٍر
~ بأبيه أب طحافة ~ شلى رسود اهلل ‘ يوم فرتح مكرة يحملره ,ح َّترى
وضعه بين يد رسود اهلل ‘ ,فقاد رسود اهلل ‘ ألب بك ٍر ~> :لرو
أط َرر َت الشيخ ف بيتره ألتينرا < ر مكرمر ًة ألبر بكر ٍر ~ رر فأسرلم ولحيتره
السروا <
ورأسه َال َّ َغ َامةِ بياض ًا ,فقاد رسرود اهلل ‘> :غيِّروهمرا وجنِّبرو َّ
روا مسلم وأحمد واللفظ له .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :52إ ا ش ــس الش ــخص بوج ــود جناس ــة عل ــى بنطال ــه,
ولكنه مل ير شيئاً ,فهر إ ا مسح املكـان الـني شـسَّ بوجـود
النةاس ــة في ــه يبق ــى البنط ــال جنسـ ـاً أ ت ــزول النةاس ــة؟
وهر يعترب هنا وسواساً؟
الجواب :ش ا غلب على الظن وجو النجاسة على (البنطراد) وجرب
غسررلها بالمرراء ,وش ا لررم يعرررف مكرراا النجاسررة علررى (البنطرراد) فيغسررل
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المكاا الذ غلب على الظن وجو النجاسة فيه ,وال يكف فيه المسح.
أما ش ا اا الغالب على الظن الطهارة ف ا اليقين ال يزود بالشرك.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السـؤال :58اإلنســان عنـدما يــدخر اامــا ليسـتنةي ,قــد يــأتي
بعـ ــء املـ ــاء الـ ــني يتن ـ ــف بـ ــه اإلنسـ ــان مـ ــن اليـ ــد علـ ــى
املاب  ,هر يعترب هنا املاء طاهراً؟
الجووواب :ش ا رراا المقصررو مررن المرراء الغسررالة المتغيِّ ررة بأحررد
أوصاف النجاسة فهر نجسرة ,لقرود النبر ‘> :ش َّا المراء ال ينَ ِّجسره
ء شال ما غلب على ريحه ولعمه ولونه< روا ابن ماجه.
المحرل الرذ تصريبه الغسرالة
يرنجس
َّ
وهذا يعنر  :أا هرذا المراء ِّ
متنجس.
المتغيِّرة ,ويكوا تطهير تطهير أ
ٍّ
محل ِّ
وأما ش ا اا المقصو من الماء هو المراء الرذ يكروا بعرد شزالرة
نجس ال وب .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
النجاسة فهو ماء لاهر ال ي ِّ
السؤال :52تعت أنـه إ ا تـنةَّ الثـوب بـالبول مـثاً ,ـم جـفَّ البـول
ومل يبق له لس األ ر ال اهر ,فإن اليد ال تتـنة إ ا المسـت
الثــوب ,ولــو كانــت اليــد مبلَّلــة ,ألن تلــس النةاســة علــى الثــوب
أصبحت حكمية بعد زوال األ ر ال ـاهر ,والنةاسـة ااكميـة ال
تنتقر بأيِّ حال من األحوال ,فهر هنا الكا صحيح؟
الجووواب :شا اليررد ش ا انررا جافررة والمسررا ال رروب المتررنجس
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الجاف ف ا اليد ال تنجس ,وأما ش ا انا اليد مبلَّلة بالمراء ,والمسرا
النجاسررة الجافررة أو الرلبررة ,وظهررر أ ررر النجاسررة علررى اليررد ,تن َّجسررا
اليد ,وش ا لم يظهر أ ر النجاسة على اليد فال ترنجس اليرد .هرذا ,واهلل
تعالى أعلم.
جفـت
السؤال :56إ ا أصاب الثوبَ الداخليَّ قطرةٌ من البول ,ـم َّ
تلس القطرة ,م تبلر لس الثوب الـداخلي باملـاء البـاقي
عل ــى اجلس ــم ,فه ــر يت ــنة ه ــنا امل ــاء؟ وك ــنلس األم ــر
بالنسبة للثوب الداخلي.
الجواب :ش ا وطعا ططرات المراء علرى ططررة البرود التر جفرا
على ال روب ,واتسرعا رطعتهرا وظهرر أ رر النجاسرة فيهرا ,فر ا ال روب
ينجس بمقدار الرطعة الت تن َّدت بسربب ططررات المراء وظهرر فيهرا أ رر
النجاسة ,وش ا لم تظهر آ رار النجاسرة فرال يرنجس ال روب شال بمرا راا
عليه سابق ًا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :59ه ــر ص ــحيح أن األش ــياء امللس ــاء إ ا تنةس ــت يكفيه ــا
ٍّ أ مبلَّر؟
املسح ,وهر يقصد باملسحِ املسحُ بشيء جاا
الجواب :األ ياء الملساء السري والمررآة والربالط الصرقيل ش ا
أصابتها نجاسة ,ف ا تطهيرها يكوا بالمسح حترى يرزود أ رر النجاسرة,
ألا أصحاب النب ‘ انوا يقتلروا الكفرار بسريوفهم ,رم يمسرحونها
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ويصلوا وهم يحملونها ,وألا األ رياء الصرقيلة ال تتشررب النجاسرة,
جاف أم مبلَّل ش ا زاد به أ ر النجاسة.
وسياا شا مسحا بش ء ٍّ
أما ش ا انا األ ياء الصقيلة لهرا مسرام ف نهرا تتشررب النجاسرة,
وال تطهر عندةذ شال بالماء .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :03رجــر ألقــى كــأس اخلمــر الفارلــة علــى ســطح بيــت
جاره ,وكـان علـى السـطح (مـاء البنـدورة) ,فتكسـر الكـأس
ووق ــع م ــاء البن ــدورة ,فأخرج ــت تل ــس القط ــع املكس ــرة,
وجفَّ ماء البندورة ,فهر تعترب جنسة أ ال؟ مع العلـم بـأن
كــأس اخلمــر كانــت فارلــة ,ولكــنهم ال يعلمــون هــر فيهــا
شيء قلير من اخلمر أ ال؟
الجووواب :القاعرردة الشرررعية المتف ر عليهررا لرردى أهررل العلررم أا
(اليقين ال يزود بالشك) ,ف ا اا المتيقَّن أا تلك الكأس طرد ألقيرا
فارغة ,فاليقين أا ما سقط الكأس فيه يبقى حكمره علرى الطهرارة ,وال
يزود هذا الحكم بطروء الشكوك فر بقراء ر ء مرن الخمرر أم ال فر
تلك الكأس .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :01أحيانـ ـًا تُكس ــر بيض ــة ال ــدجاج فيك ــون فيه ــا بع ــء
قطرات من الد  ,فهـر تعتـرب البيضـة فاسـدة؟ ومـا حكمهـا
ل ــو كس ــرت ه ــنه البيض ــة ف ــوق بع ــء البيض ــات ووقع ــت
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قطرات الد فيها؟
الجواب :نقاط الدم هذ تدد على تشكل جنرين ,وهرو م نجرس
رنجس مرا ينرزد شليره ويخرتلط بره مرن سراةل البريض
نجس البيضرة ,وي ِّ
ي ِّ
اآلخر ,شال أا ينزم طبل أا ينتشر فيه فيباح الباط  ,ولرذلك ينصرح فر
أمر تكسير البيض أا تكسر ل بيضة ف شناء مستقل ,وعند التأ رد مرن
سالمتها تصب فوق الساةل المكسور طبلهرا ,وهكرذا نتقر شفسرا براط
البيض المكسور عند وجو بيضة فاسدة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :05عنــد أحــد أصــدقائي بئــر مــاء صــاَّ للشــرب ,تبــيَّن
حني تن يفه ونزحـه وجـود فـأرة ميتـة فيـه ,فمـا حكـم هـنا
املاء؟ وهر جيوز الشرب والتطهر منه؟
الجواب :ش ا انا الطهارة من هذا الماء بعرد مروت الفرأرة فيره,
وطبل النزح ,ف ا الطهارة ما ص َّحا ,ويجب شعرا ة التطهرر ,مرع شعرا ة
الصالة عن األيام السابقة ,ش ا اا زمن وطوم الفأرة ف البئر معلوم ًا.
أما ش ا لم يكن الزمن معلوم ًا ف نره يحكرم بنجاسرة المراء مرن يروم
متفسخة.
وليلة احتيال ًا ,ش ا انا الفأرة غير ِّ
متفسرخة ف نره يحكرم بنجاسرة المراء مرن ال رة أيرام
أما ش ا انا ِّ
ولياليها ,ألا االنتفا والتفسخ ليل التقا م .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :00ف ــأرة وقع ــت العةـ ــني و زَّق ــت أ ن ــاء عة ــن العةـ ــني
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وماتت ,فهر جيوز خبز هنا العةني؟ وإ ا خُبز هر جيـوز أكلـه؟
وإ ا كان ال جيوز أكله فهر جيوز إطعامه للحيوانات؟
الجواب :الفأرة نجسة ,ف ا ماتا ف العجين؛ ف ا أمكن نزم مرا
حولها من العجين فالعجين يبقى لاهر ًا.
أما ش ا اختلطا برالعجين وال يمكرن شزالتهرا فر ا العجرين أصربح
نجس ًا ,وبالتال ال يجوز خبز  ,وش ا خبز ال يطهر هذا العجين بالخبز,
وعلى لك فال يجوز أ له وال يجوز تقديمه مبا رة للحيوانات.
وال حرج ف وضعه ف مكاا طريب لتأ له الحيوانرات بنفسرها ش ا
ضار لهرا ,وهكرذا رل النجاسرات التر ال تضرر الحيوانرات.
اا غير ٍّ
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :04فأرة وقعـت حلـة كـبرية مـن ااـاوة ,و زفقـت ,فمـا
حكم هنه اااوة؟ مع العلم بأنها أكثر من ( )233كغ.
الجووواب :ش ا انررا الحررالوة سرراةلة وانتشررر تفسررخ الفررارة فيهررا
فسدت ونجسا لها ,وال يمكن تطهيرها .أما ش ا انا جامدة فيجوز
شخراج الفأرة وآ ارها منها ,م تقوير مكانها بمرا يظرن أا الفسرا انتشرر
شليه ,م يبقى الباط لاهر ًا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
** ** **

كتاب الصالة
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السؤال :1أرجو أن تعطيج بعـء اإلرشـادات مـن أجـر االسـتيقاظ
لصاة الفةر.
الجواب :من النصاةح الت ينبغ للمسلم اتباعها لالستيقاظ علرى
صالة الصبح ف وطتها:
1ر أال يأ ل طبل النوم.
يتأخر ف السهر.
1ر أال َّ
منبه.
2ر أا يأخذ باألسباب من وجو ّ
1ر أا يستعين ببعض زمالةه عن لري الهات .
5ر أا ينام على لهارة.
6ر أا يقرأ األ ار المسنونة ,ومنها:
أ ر أا يقود عندما يأو شلى فرا ه> :باسمك اللهم أحيا وأموت<
روا البخار .
ب ر أا يقود> :باسرمك ربر وضرعا جنبر  ,وبرك أرفعره ,شا
أمسكا نفس فارحمها ,وشا أرسرلتها فاحفظهرا بمرا تحفرظ بره عبرا ك
الصالحين< روا البخار .
ج ر أا يقرأ آية الكرس .
ر أا يجمررع فيرره ررم يقرررأ{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ},

و{ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ} ,و{ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ} ,م ينفث ف يديه ,م يمسح
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بهما ما استطام من جسد  ,يبدأ بهما على رأسه ووجهه ,وما أطبرل مرن
جسد  ,يفعل لك الث مرات.
هر ر أا يسبِّح اهلل تعالى ال ًا و ال ين ,ويحمد اهلل ال ًا و ال ين,
ويكبر اهلل أربع ًا و ال ين.
و ر أا يقرأ اآليتين األخيرتين من سورة البقرة.
وارجع شلى تاب األ ار لإلمام النوو رحمه اهلل تعالى ف ا فيره
أ ار ًا وأ عية مفيدة تقرأ طبل النوم .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :5لي أخت تقول ألطفايفا :اهلل يغضـب علـيكم إ ا تـركتم
الصاة ,و يو من األيا جاء إليَّ ابـن أخـيت األكـرب قـائاً
لـ ــي :أنـ ــا أصـ ــلي مع ـ ــم الفـ ــروى ولكـ ــن صـ ــاة الصـ ــبح ال
أســتيق إليهــا ,وأحيانـاً أكــون املدرســة وتفــوتج الصــاة
فما ا أفعر؟ فبما ا أجيب ابن أخيت وما ا أقول له؟
الجواب :انصح أختك أو ال بأا ال تكوا ف َّظة غليظة القلرب ,ألا
اهلل تعالى يقرود{ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ} [آد عمرراا:

 ,]159والقررود اللرريِّن مطلرروب مررن المسررلم نحررو الكررافر ,فكير نحررو
المسلم؟ وخاصة ش ا اا ولد ًا.
و ِّرها عوض ًا من الدعاء عليهم بالدعاء لهم ,ألا اهلل تعرالى يقرود:
{ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮀ ﮁ ﮂ} [ااسررراء ,]11 :فالرردعاء
عليهم من العجلة والغفلة ,وال يلي بالمسلم وال المسلمة أا يفعال هذا.
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ثاني اا :انصح ابن أختك بأا يحافظ على صرلواته ,وخاصرة صرالة
الفجر ,ألنها مشهو ة تشهدها المالةكة ,وعندها تنرزد الرحمرات ,فرال
يفر ِّروت هررذا الخيررر العظرريم ,وش ا فاتترره صررالة الفجررر ال طرردر اهلل فعليرره
بقضاةها بعد للوم الشمس ف وطا صالة الضحى ,يقضيها مع سرنتها
طبل أ اا الظهر.
وعليه أا يأخذ باألسباب لالستيقاظ على صرالة الفجرر .وأسرأد اهلل
لنا ولكم وله الهداية والسدا وال بات .آمين .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :0رجر هـب إىل اخلدمـة اإللزاميـة ,وهـو مـاف علـى
ص ـ ــاته ,فنص ـ ــحه جمنَّـ ـ ـد ب ـ ــرتك ص ـ ــاته ,ألن الض ـ ــاب
املسؤول يسةن املصلي .فهر يرتك الصاة أ ال؟
الجووواب :شنرر ال أرى هررذا المجنَّررد شال رريطان ًا مررن رريالين
اانس ,وأخشرى أا ينطبر عليره عاطبرة مرن طراد اهلل تعرالى فر حقره:
{ﮢ ﮣ ﮤ ﺲ ﮦ ﮧ ﮨ} [العل  9 :ر .]11
على هذا المجنَّد التوبة واالستغفار ,مع المحافظرة علرى صرالته,
وعليه باألمر بالمعروف والنه عن المنكرر ,ال األمرر برالمنكر والنهر
عن المعروف ,ف ا عجز عن األمر بالمعروف والنه عن المنكر فعليره
بك ِّ لسانه عن أهل الطاعة.
أما بالنسبة للمجنَّد المصل ف ن أنصحه بالمحافظة على صرالته,
وأبشر ببشارة سيدنا محمد ‘ القاةرل> :احفرظ اهلل يحفظرك ,احفرظ
ِّ
اهلل تجد تجاهك< روا الترمذ وطاد :حديث حسن صحيح.
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فمن حفظ أمانة اهلل عز وجل ر والت من جملتها الصرالة ر حفظره
اهلل تعالى من ل سوء ببشارة الصا ق المصدوق ‘.
وأنصحه بحفظ لسانه فيما ال يعنيه ,وبطاعة أوامر ريساةه ف غير
معصية اهلل عز وجل .أسأد اهلل تعالى أا يحفظنرا وشيرا مرن رل سروء.
آمين .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :4ما حكم التلفُّ بالنية قبر البدء بالصاة؟
الجووواب :النيررة محلهررا القلررب ال اللسرراا ,وال يشررترط لصررحة
الصالة النية باللسراا ,ولكرن ال مرانع مرن أا يجمرع اانسراا برين نيرة
القلب ونية اللساا ,وخاصة ف زمرن ررت فيره الغفلرة وال حرود وال
طوة شال باهلل العل العظيم.
وعلى ل حاد لو تر ها بلسانه ,و راا مستحضرر ًا للنيرة فر طلبره
فصرالته صرحيحة ,و رذلك ش ا انرا نيتره بقلبره صرحيحة وأخطرأ فر
ِ رها بلسرانه ,فكرذلك صرالته صرحيحة ,مرن عرزم بقلبره أا يصرل
الظهر ,ولكن أ ناء التلفظ بها بلسانه نواها عصر ًا ,ص َّحا صالة الظهرر
شا اء اهلل تعالى .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
سـنة

السؤال : 2هر صـحيح بـأن دعـاء االسـتفتام بالصـاة لـي
من سنن الصاة؟
الجواب :عاء االستفتاح ف الصالة بعد تكبيرة ااحرام سنة مرن
سررنن الصررالة ,سررواء فرر الفريضررة أو النافلررة ,وهررذا عنررد الحنفيررة
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والشرافعية والحنابلررة ,ألا السرريدة عاةشررة ¸ تقررود ( :رراا رسررود اهلل
‘ ش ا اسررتفتح الصررالة طرراد> :سرربحانك اللهرر َّم وبحمرردك ,وتبررارك
اسمك ,وتعالى جدك ,وال شله غيرك<) روا أبو او .
ولما روى سيدنا عل ~ ,عن سيدنا رسود اهلل ‘ أنه راا ش ا
الصالة طاد> :وجهرا وجهِر َ للرذ فطرر السرماوات واألرض
طام شلى َّ
حني ًفا وما أنا من المشر ين ,ش َّا صرالت َونسر ِك َو َمحيرا َ وممرات هلل
ر ِّب العالمين ,ال ريك له وبذلك أمررت وأنرا مرن المسرلمين .اللهر َّم
أنررا الملررك ال شلرره شال أنررا ,أنرا رب ِّر وأنرا عبردك ,ظلمرا نفسر
واعترفا برذنب  ,فراغفر لر نروب جمي ًعرا ,شنَّره ال يغفرر الرذنوب شال
أنا ,واهدن ألحسن األخالق ال يهد ألحسنها شال أنرا ,واصررف
عن ِّ سيِّئها ال يصرف عن ِّ َسريِّ َئ َها شال أنرا .لبيرك وسرعديك ,والخيرر
له ف يديك ,والشر ليس شليك ,أنا بك وشليرك ,تبار را وتعاليرا,
أستغفرك وأتوب شليك< روا مسلم.
أما مذهب المالكية ف نهم طالوا بكراهة الفصل بين تكبيرة ااحرام
والقراءة بدعاء ,للحديث الذ روا البخار عن أنس بن مالرك ~,
أ َّا النب ‘ وأبا بكر وعمر ¶ انوا يفتتحروا الصرالة برر {ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ}.
وبناء عل ذل :
فدعاء االسرتفتاح فر الصرالة سرنة عنرد جمهرور الفقهراء ,وعنرد
المالكيررة يكررر الفصررل بررين تكبيرررة ااحرررام والقررراءة ,واألخررذ بقررود
الجمهور أولى .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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السؤال :8كيف تكون القراءة الصاة السرية؟
الجواب :القرراءة فر الصرالة السررية ا رترط لهرا فقهراء الحنفيرة
والشافعية أا يس ِم َع القارئ نفسه أ ناء القراءة ,فال تكف حر رة اللسراا
من غير شسمام ,ألا حر ة اللساا ال تسمى طراءة بدوا صروت ,وهرذا
هو الراجح عنرد الحنفيرة ,واخترار الكرخر عردم اعتبرار السرمام ,ألا
القراءة ِفعل اللساا ,والسمام فعل السامع ال القارئ.
نفسه أ نراء القرراءة
واألولى خروج ًا من الخالف أا يس ِم َع القارئ َ
يشوف على من يصل  .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
بحيث ال ِّ
السؤال :2ما حكم التعو والبسملة قبر قـراءة سـورة الفاأـة
الصاة؟
الجووواب :االسررتعا ة ف ر الصررالة سررنة طبررل القررراءة ف ر الر عررة
األولررى باتفرراق الفقهرراء .وتكررر عنررد الحنفيررة ف ر الر عررة ال انيررة ومررا
بعدها ,وتستحب عند الشافعية ف ل ر عة .ويستحب ااسرار بها.
ف ا ترك االستعا ة فصالته صحيحة مع الكراهة التنزيهية.
أما البسملة :فيسن طراءتها سر ًا لإلمرام والمنفرر فر أود الفاتحرة
مررن ررل ر عررة .وعنررد الشرافعية تجررب طراءتهررا علررى اامررام والمررأموم
والمنفر ف ل ر عة من ر عات الصالة ,سواء انرا الصرالة فرضر ًا
ال ,سرية أم جهرية ,ويجهر بها اامام ف رل ر عرة .هرذا ,واهلل
أم نف ً
تعالى أعلم.
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الســؤال :6هــر مــن حكمــة ظــاهرة ل ســرار بــالقراءة
بالنهار ,واجلهر باللير؟
الجووواب :العبررا ات الت ر رررعها اهلل عررز وجررل رررعها لحكمررة
بالغة ,وربما أللع اهلل عز وجل بعض خلقه على بعض ال ِحكم ,وربمرا
أخفاهررا ,وال ررك بررأا هنرراك ِحكم ر ًا برراهرة ,ولكررن لحكمررة االبررتالء
أخفاها اهلل تعالى علينا{ ,ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ} [الماةدة.]91 :
لذلك اا يقود بعض الصرالحين :العلرة فر العبرا ات ل ِّهرا أنره
تبارك وتعالى رب ,ونحن عبيد ,وال يسع العب َد شال امت راد أمرر سريِّد ,
عرف العلَّة أم لم يعرفها ,ألا الذ ال يعبرد ربَّره شال بعرد معرفرة العلرة
هذا مخدوف ف شيمانه.
ونحن أمرنا بطاعة سريدنا رسرود اهلل ‘ المعصروم برنص القررآا
العظررريم{ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ} [الحشرررر,]2 :

{ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ} [النسرراء{ ,]59 :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ} [النساء.]41 :
وسيدنا رسود اهلل ‘ طاد لنا> :صلوا ما رأيتمون أصل < روا
البخررار  ,فهكررذا صررلى ,فررنحن نصررل مررا صررلى رسررود اهلل ‘.
يتقبل منا ومنكم .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
ونسأد اهلل تعالى أا َّ
السؤال :9هر جيوز الدعاء أ ناء الصاة؟
الجواب :الدعاء ف الصالة يكوا ف شحدى مواضع ال ة :شمرا فر
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السجو  ,وشما بين السجدتين ,وشما بعد االنتهاء من الصلوات اابراهيمية.
أما ال عاء ني السجود:
فعنرد الحنفيرة ال يرأت المصرل فر ر وعره وسرجو فر صررالة
الفريضة بغير التسبيح ,وما ور من األحا يث ف الدعاء حالة السجو
محمود على صالة النافلة.
أما عنرد المالكيرة فينردب الردعاء فر السرجو بمرا يتعلر برأمور
الدين أو الدنيا أو اآلخرة ,له أو لغير  ,خصوص ًا أو عموم ًا ,ف جميع
الصلوات .وعنرد الحنابلرة ال برأس بالردعاء بالمرأ ور .وعنرد الشرافعية
يطلب الدعاء ف السجو .
وأما ال عاء بين السج تين:
فعند الحنفية ال يردعو المصرل برين السرجدتين ,مرا لريس بعرد
الرفع من الر وم عاء ,وما ور محمود على صالة النافلة.
أما عند الشافعية فهو مطلوب ,وطاد الحنابلة بوجوبره ,وأ نرا أا
يقود :رب اغفر ل  ,ولم يذ ر المالكية أا الدعاء برين السرجدتين مرن
مندوبات الصالة.
وأما ال عاء بع ال لوات اإلبراهيمي :
فعند جمهور الفقهاء من السنة الدعاء بعد الصلوات اابراهيميرة,
وخاصررة بالرردعاء المررأ ور> :اللهررم شن ر أعررو بررك مررن عررذاب القبررر,
وعذاب النار ,ومن فتنة المحيا والممات ,ومن فتنة المسريح الردجاد<
روا البخار ومسلم .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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السؤال :13هر تعد صاة العشاء بعد منتصف اللير قضاءً أ أداءً؟
الجواب :يبدأ وطا صرالة العشراء حرين يغيرب الشرف األحمرر,
وينته بطلوم الفجر الصا ق.
وعند السا ة الحنفية يستحب ترأخير صرالة العشراء شلرى مرا طبرل
لث الليل ,ش ا ض منا صالة الجماعة ,وشال فراألولى فر وطتهرا مرع
الجماعة األولى .لقود النب ‘ > :لوال أا أ علرى أمتر ألمررتهم
أا ي رؤ ِّخروا ال ِعشرراءَ شلررى لررث الليررل أو نصررفه< روا الترمررذ وطرراد:
حديث حسن صحيح .والتأخير شلى النص مباح ,وبعد النص مكررو
راهة تحريمية.
جاء ف المبسوط( :ووطا العشاء يبقى شلى للوم الفجرر ,ولكرن
التأخير شلى ما بعد نص الليل مكرو ).
وجاء ف تحفة الفقهاء( :ومنها :ما بعرد نصر الليرل :يكرر فيره
أ اء العشاء ال غير ,ر ال يرؤخر العشراء شلرى النصر  ,لمرا فيره مرن
تقليل الجماعة).
أخ َرها شلرى مرا زا
الدر المختار( :فأا َّ
وجاء ف ر ِّ المحتار على ِّ
على النص رِ لتقليل الجماعة ,أما شليه فمباح) اهر .و مرا جراء فر
الموسوعة الفقهية الكويتية124/2 :ر
وبناء عل ذل :
فصالة العشاء بعد منتص الليل صحيحة ,وتعتبر أ اء ال طضاء,
ولكن مع راهة التحريم .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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السؤال :11هر صحيح بأن املقصود من الصف األول

الصـاة

هو من أتى مبكراً ولو صلى الصفوا األخرية؟
الجواب :أفضرل صرفوف الرجراد فر الصرالة هرو الصر األود,
وهذا باتفاق الفقهاء ,عن أب هريرة ~ طاد :طاد رسود اهلل ‘> :خير
صفوف الرجراد أولهرا ,و ررها آخرهرا ,وخيرر صرفوف النسراء آخرهرا,
و رها أولها< روا مسلم.
وعن أب هريرة ~ أ َّا رسود اهلل ‘ طاد> :لرو يعلرم النراس مرا
ف النداء والص األود َّم لم يجدوا شال أا يستهموا عليه السرتهموا<
روا البخار .
الحث على الص األود :
ومن فواةد
ِّ
1ر التبكير للصالة ولخالص الذمة من عهدة التكلي .
1ر السب لدخود المسجد.
2ر لالبتعا عن االتصاف بصفات المنافقين.
1ر للقرب من اامام للتعلم منه ,والفتح عليه شا احتاج.
5ر حتى ال يقطع أحد عليه الصالة بالمرور بين يديه.
6ر راحة الباد من ريية اآلخرين.
2ر ليناد عاء النب ‘ ,وليتعرض لصالة اهلل ومالةكته عليه.
4ر حتى يكوا ممن طاد{ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ} [له.]41 :
والعلماء اختلفوا ف المرا بالص األود:

تاب الصالة

92

فالجمهور طالوا :هو الص الذ يل اامام ,لقو ِد النب ‘> :لو
تعلموا أو يعلموا ما ف الص المق َّدم لكانا طرعة< روا مسلم.
وعن أب سعيد الخدر ~ ,أ َّا رسود اهلل ‘ رأى فر أصرحابه
تأخر ًا فقاد لهم> :تق َّدموا فَأ َتموا بر َ ,ول َيرأ َت َّم بكرم َمرن بعر َد م ,ال يرزاد
يؤخرهم اهلل< روا مسلم.
طوم يت َّ
أخروا حتى ِّ
وطاد بعرض الفقهراء :المقصرو بالصر األود هرو مرن سرب شلرى
مكاا الصالة وجاء أو ًال ,وشا صلى ف آخر الصفوف.
والحمد هلل أا ف المسألة َس َع ًة ,ومما ال ك فيه أا من بكَّرر فر
المج ء شلى المسجد ,وصلى ف الص الذ يلر اامرام ,فقرد حقَّر
التامة شا اء اهلل تعالى .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الخيريَّة َّ
السؤال :15إ ا اجتمع شخصان ,شـخص يريـد أن يصـلي السـنة,
والشخص اآلخر يريد أن يصلي الفرى ,واتفقا أن يصـليا
مــع بعضــهما الــبعء ,يــي يصــلي أحــدهما بنيــة الســنة
واآلخر بنية الفرى .فمن يؤ هنه ااالة؟
الجواب :من روط االطتداء باامام عند الحنفية :اتحرا صرالت
اامررام والمررأموم ,فررال يصررل عنرردهم المفترررض خلر المتن ِّفررل ,وال
يصررل فرضر ًا خلر مررن يصررل فرضر ًا آخررر ,ويصررل المتن ِّفررل خلر
المفترض ألنه من بناء الضعي على القو .
أما عند الشافعية :فيشترط تواف نظم صرالت اامرام والمقترد ,
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ٍ
صالة مكتوبة وصالة سوف ,أو مكتوبرة
ف ا اختل نظم صالتيهما,
وصالة جنازة لم تصح القدوة.
ويصررح عنرردهم طرردوة المررؤ بالقاضرر وعكسرره ,والمفترررض
بالمتن ِّفل وعكسه.
ومن خالد هذا عرف الجواب شا اء اهلل تعالى ,وهو أا يصرل
المتن ِّفل خل المفترض وال عكس .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :10أق ــيم اآلن الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة للدراس ــة,
ويوج ــد بان ــب منزل ــي مرك ــز إس ــامي تق ــا في ــه ص ــاة
اجلمعة واجلماعة ,لكنه يغلق اخلامسة مسـاء ,فـا تقـا
فيه املغرب والعشاء ,فأحاول جهـدي البقـاء الكليـة حتـى
ال تفـ ــوتج اجلماعـ ــة فيهم ــا ,ولكـ ــن تبقـ ــى عنـ ــدي مشـ ــكلة
بالنســبة لصــاة الفةــر ,حيــي أ:ــطر أن أصــليها منفــرداً,
علي إ م هنه ااالة؟
ألنج ال أجد مجاعة ,فهر َّ
الجواب :أرجرو اهلل عرز وجرل أا يبرارك فيرك ,ويبرارك لرك فر
علمك وعملك ,وأا يحفظك من رل سروء ,وأا يزيردك حرصر ًا علرى
االلتزام ,وخاصة صالة الجماعة ,و لك لما روا البخار ومسلم عرن
أب هريرة طاد :طاد رسرود اهلل ‘> :صرالة الرجرل فر جماعرة تزيرد
على صالته ف بيته وصالته ف سوطه بِض ًعا وعشرين رجة<.
ولتعلم يا أخ برأا مرن حرافظ عليهرا فهرو بر ا اهلل يمروت علرى
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القاةل{ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ااسالم ,وهذ من أعظم نعم اهلل تعالى
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ} [آد عمراا.]111 :
فمن اا حريص ًا علرى أا يمروت علرى ااسرالم ,فليحرافظ علرى
صالة الجماعة ,و لك لما روا مسلم عن عبد اهلل بن مسعو ٍ ~ طاد:
(من سر أا يلقى اهلل غ ًدا مسل ًما فليحافظ على هؤالء الصلوات حيرث
ينا ى بهن ,ف َّا اهلل رم لنبريكم ‘ سرنَ َن الهردى ,وشنهر َّن مرن سرنن
الهدى ,ولو أنكم صلَّيتم ف بيوتكم ما يصل هذا المتخل ِّ فر بيتره
لتر تم سنَّة نبيِّكم ,ولو تر تم سنَّة نبيِّكم لضللتم ,وما من رجرل يتط َّهرر
في ِ
حسن الطهورَّ ,م يع ِمد شلى مسجد من هرذ المسراجد ,شال ترب اهلل
بكل َخطوة يخطوها حسن ًة ,ويرفعه بها رج ًة ,ويحط عنه بها سيئ ًة,
له ِّ
ولقد رأيتنا وما يتخلَّ عنها شال مناف معلوم النفاق ,ولقد راا الرجرل
الرجلَي ِن حتى يقام ف الص ).
يؤتى به يها ى بين َّ
وخاصة صالة الفجر ف جماعرة ,و لرك لقرود النبر ‘> :مرن
صلى الصبح فهو ف مة اهلل ,فال يطلبنَّكم اهلل من مته بشر ٍء فيدر ره
فيكبه ف نار جهنم< روا مسلم.
َّ
ولقوله ‘> :من صلَّى ال ِعشاء ف جماعةٍ فكأنما طام نصر الليرل,
ومن صلى الصبح ف جماعة فكأنما صلى الليل له< روا مسلم.
وبناء عل ذل :
ف ا استطعا أا تصل الفجر فر جماعرة فر المسرجد فافعرل,
تحرض ااخوة هناك القاةمين على المر رز ااسرالم علرى
وحاود أا ِّ
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فرتح المسرجد لصررالة الفجرر ,وأا ترذ ِّرهم باألحا يررث الشرريفة ,فر ا
تمكَّنتم من لك فبها ونعما ,وشال فاتف مع بعرض ااخروة أا تصرلوا
صالة الفجر ف جماعة ف بيا أحد م ,وأا تبقروا بعرد صرالة الفجرر
حتى تطلع الشمس ,م تصلوا صالة الضحى ,حترى يكترب لكرم أجرر
حجة وعمرة تامة ب ا اهلل تعالى .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :14مسةد حيِّنا اإلما ُ تقدَّ َ به العمـر ,وصـار عـاجزًا
عن السةود ,وهو حريص على اإلمامة ,ومـن شـدة حرصـه
عليه ــا أن ــه يص ــلي بالن ــاس جالسـ ـاً عل ــى الكرس ــي يرك ــع
ويسةد إمياءً ,فهر تصح إمامته؟
الجووواب :أسررأد اهلل تعررالى أا يزيرردنا حرصرر ًا علررى أا نتصرر
بصفات عبا الرحمن الذين يقولروا{ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ} [الفرطررراا .]21 :ولكررر َّن حرصرررنا
علررى اامامررة يجررب أا يكرروا مضرربول ًا بضرروابط الشررريعة ,والتر مررن
جملتها مراعاة المذاهب على طدر االستطاعة.
وطد ر الفقهاء رول ًا لإلمامة ,ومن جملتها القدرة علرى توفيرة
أر اا الصالة ,الت مرن جملتهرا السرجو ش ا راا المقتردوا أصر َّحاء,
فمن اا عاجز ًا عن السجو ال يصح أا يصرل شمامر ًا بمرن راا طرا ر ًا
علررى السررجو  ,وهررذا عنررد جمهررور الفقهرراء مررن الحنفيررة والمالكيررة
والحنابلة ,لما روى الشرعب عرن النبر ‘ أنره طراد> :ال يرؤم َّن أحرد
بعد جالس ًا< روا البيهق وابن حباا.
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وخررال ف ر لررك الشررافعية رحمهررم اهلل تعررالى ,وطررالوا بصررحة
شمامته باألص َّحاء ,ما جاء ف مغن المحتاج.
وبناء عليه:
فال تصح شمامرة المروم العراجز عرن السرجو علرى األرض عنرد
جمهور الفقهاء خالف ًا للشافعية ,والخروج من الخرالف أولرى ,مراعراة
لحاد المقتدين ,ويؤجر اانساا بنيته .أما المصل طاعرد ًا مرع السرجو
على األرض فال مانع من أا يصل شمام ًا بالقاةمين.
َّأما شمامة الموم لم له فجاةزة باتفاق الفقهاء.
وعلى ِّل حاد األولى باامامة ما أ ار شليه النب ‘> :ش ا انوا
يؤمهم أحردهم ,وأحقهرم باامامرة أطرريهم< روا مسرلم ,وفر
ال ة فل َّ
القروم أطرريهم لكتراب اهلل ,فر ا رانوا فر القرراءة
رواية لمسلم> :يؤم
َ
سوا ًء فأعلمهم بالسنَّة ,ف ا انوا ف السنَّة سوا ًء فأطردمهم هجررة ,فر ا
انوا ف الهجرة سوا ًء فأطدمهم ِسلم ًا<.
وال َّك أا من ا َّتص بهذ الصفات ,و اا سليم ًا معرافى ,فهرو
األولى واألح باامامة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :12إ ا مل يكم ــر املــأمو ق ــراءة الص ــاة اإلبراهيمي ــة
صــاة اجلماعــة ,أو أخطــأ قراءتهــا ,وســلَّم اإلمــا  ,فهــر
يسلِّم املأمو ؟ أ يتم الصاة اإلبراهيمية م يسلِّم؟
يتأخر عنره
الجواب :الواجب على المقتد متابعة اامام ,وأا ال َّ
أ ر من ر ن.
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وبناء عليه:
أتم طراءة التشهد ف نه يترابع اامرام ولرو لرم يردرك الصرلوات
ف ا َّ
أتمها م سلَّم فصالته صحيحة وال ء عليه.
اابراهيمية ,وش ا َّ
أما ش ا لم يقرأ التشهد وسرلّم اامرام ,فر ا المقترد ال يسرلّم مرع
اامام ,بل يتم طراءة التشهد م يسل ِّم .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :18إ ا كان اإلما من املدخنني فهر هناك من حـرج
صاة املأمومني؟
المردخن جراةزة ررع ًا ,ألنره أ نراء
الجواب :الصالة خلر الرجرل
ِّ
ردخن ,وش ا نررا نعتقررد أا ر َّرل فاعررل معصررية ال يجرروز أا
الصررالة غيررر مر ِّ
نصل خلفه فال يصل أحد خل أح ٍد ,فمن منا المعصوم؟ ويقرود ‘:
> ل بن آ م خطَّاء ,وخير الخطاةين التوابوا< روا ابن ماجه والحا م.
ولكن عليك بالنصح لهذا اامام برفر ولرين ,وأا يكروا النصرح
سر ًا ,وال تجهر له بالنصيحة أمام الناس ,وا م اهلل لنرا ولره أا يحفظنرا
من ل المعاص ما ظهر منها وما بطن .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :12ما ا يفعر اإلما إ ا أحدث أ ناء الصاة؟
الجوووواب :ش ا أحررردث اامرررام أ نررراء الصرررالة ,وجرررب عليررره أا
يستخل غير من المقتدين ر ش ا اا صالح ًا لإلمامرة ر اتمرام الصرالة
بدد اامام بسبب العذر الذ حصل معه ,فيصير ال ان شمام ًا ,ويخررج
األود عن اامامة ,و ذلك ينبغ أا يكوا المصرل خلر اامرام مرن
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أول األحالم والنهى ,ما جاء ف الحديث الشري عرن أبر مسرعو
~ طاد :اا رسود اهلل ‘ يمسح َمنَا ِ َبنَا ف الصالة ويقود> :استووا
وال تختلفوا فتختل طلوبكم ,لِ َيلِ ِن مرنكم أولرو األحرالم والنهرى ,رم
الذين يلونهم ,م الذين يلونهم< روا مسلم.
أما لريقة االستخالف:
ف نه يأخذ اامام ب وب المقترد ويجرر شلرى المحرراب ,ويترأخر
اامام حاني ًا ظهر واضع ًا يد علرى أنفره ,موهمر ًا أنره طرد رعر طهرر ًا,
ويتم االستخالف باا ارة ال بالكالم ,ويشرير ب صربعه لعرد الر عرات
الباطيررة ,ويضررع يررد علررى ر بترره لترررك الر رروم ,وعلررى جبهترره لترررك
السجو  ,وعلى فمه لترك القراءة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :16هــر هنــاك حــاالت ال تفســد فيهــا صــاة املقتــدي إ ا
فسدت صاة اإلما ؟
الجواب :ش ا اطتدى الرجل ب مام ,و اا اامام محرد ًا حرد ًا أ برر
أو أصغر طبل تكبيرة ااحرام ,بطلا صالة اامام والمقتد .
أما ش ا لرأ المفسرد علرى اامرام وهرو فر الصرالة ,فر ا الصرالة
ال,
تنعقد أو ًال ,م تبطل صالة اامام عند وجو الخلل أو الحردث مر ً
وال تبطل صرالة المقترد  ,ويترابع المقترد صرالته مرع اامرام ال ران
الذ يستخلفه اامام .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :19إ ا ك ــان الش ــخص مأمومـ ـاً ,وعن ــدما س ــلم اإلم ــا
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نسي املأمو فسلم تسليمة واحدة ,فما حكم صاته؟
الجووواب :صررالته صررحيحة شا رراء اهلل تعررالى ,وعليرره سررجو
السهو ,ف ا سها عن سرجو السرهو يعيرد الصرالة مرا ام فر الوطرا,
وشال صحا صالته .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :53رجــر صــلى إمام ـاً ,وبعــد االنتهــاء مــن الصــاة وجــد
منياً على مابسـه الداخليـة ,وهـو ال يعلـم هـر خـرج أ نـاء
الصاة أ بعدها ,فما حكم صاته هو ومن خلفه؟
الجواب :ش ا غلب على ظن ِّه بأا المذ خرج منره أ نراء الصرالة,
وجب عليه غسل المكراا الرذ أصريب بالمرذ  ,رم يجر ِّد وضروء ,
ويعيد الصالة ,ووجب عليه أا يخبر المقتدين برذلك اعرا ة الصرالة,
هذا ش ا اا المقتد حنفي ًا ,أما الشافع فال طضاء عليه.
وأما ش ا اا الغالب على ظنَّه بأا المذ خررج منره بعرد االنتهراء
من الصالة ,فال ء عليره ,وصرالته مرع المقتردين صرحيحة شا راء
اهلل تعالى .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :51صاة املغرب ,شعرت بأن اإلمـا أسـريف الركعـة
األخــرية قــراءة ســورة الفاأــة لدرجــة أنــي مل أكملــها,
فرك ــع فقم ــت ب ــالركويف وراءه ,ومل أكم ــر ق ــراءة س ــورة
الفاأة ,فهر صاتي صحيحة؟
الجواب :االطتداء ف الصالة هو متابعة اامام ,والمتابعرة واجبرة
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ف الفراةض والواجبات من غير تأخير واجب ,ما لم يعارضرها واجرب
يفوتره ,برل يرأت بره رم
آخر ,ف ا عارضها واجب آخرر فرال ينبغر أا ِّ
بالكليرة ,بخرالف مرا ش ا راا
يفوت المتابعرة
َّ
يتابعه ,ألا ااتياا به ال ِّ
يعارض المتابع َة سنة ,ف نه يترك السرنة ويترابع اامرام برال ترأخير ,ألا
ترك السنة أولى من تأخير الواجب.
وبناء عليه:
فمتابعررة اامررام واجبررة ,وطررراءة سررورة الفاتحررة ر ررن مررن أر رراا
الصالة عند الشافعية ,فال يجوز ترك الر ن من أجل الواجب.
ولالما أا اامام أسرم ف القراءة ,فكاا من الواجب عليك أا ترتم
طراءة الفاتحة ,م تتابع اامام بشرط أال تتأخر عنه بمقدار ال ة أر اا.
ولالما فاتتك سورة الفاتحة ما صحا الر عة ,وبالترال مرا صرحا
صالتك ,فعليك طضاء صالة المغرب .هذا على مذهب الشافعية.
أما المرذهب الحنفر فيعفيرك مرن القرراءة خلر اامرام مطلقر ًا.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :55حصر لي حادث شديد وجناني اهلل سبحانه وتعـاىل منـه,
وكنت أصلي على السرير ألنج كنت مصاباً بكسور كـثرية,
وال أتــنكر إ ا فــاتتج صــلوات ,وإن فــاتج ال أدري كــم؟ فمــا ا
أفعر إن أردت القضاء احتياطاً؟ وكيف يكون القضاء؟
الجواب :الحمد هلل على سرالمتكم ,ونسرأد اهلل تعرالى لنرا ولكرم
العفو والعافية.

116

الفتاوى الشرعية

وش ا فاتتك صرلوات أ نراء مرضرك فعليرك أا تغل ِّرب علرى ظنرك
األوطات الت فاتتك م تقوم بقضاةها.
وبوسعك أا تقض ف ل وطا مرا تشراء مرن األوطرات الفاةترة,
ال بعررد صررالة الفجررر صررالة الظهررر والعصررر
وبوسررعك أا تقض ر م ر ً
والمغرب والعشاء ,وهكذا ف ساةر األوطات.
ونسأد اهلل تعالى أا يتقبل منا ومنكم .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :50هر جيوز قضاء الصلوات أوقات الكراهة؟
الجواب :طضاء الصالة الفاةتة جاةز فر جميرع األوطرات ,و لرك
يصرليها ش ا
لقود النب ‘> :من نس صالة أو نرام عنهرا فكفارتهرا أا
َ
رها< روا مسلم .وهذا عند جمهور الفقهاء.
أما عند السا ة الحنفية :فال يجوز طضاء الصالة الفاةترة وطرا للروم
الشمس شلى ارتفاعها ,ووطا استواء الشمس ف بد السماء شلى زوالهرا,
ووطا اصفرار الشمس شلرى غروبهرا ,ألا النبر ‘ لمرا نرام عرن صرالة
أخرها حترى ابيضرا الشرمس [الحرديث روا
الفجر حتى للعا الشمس َّ
مسلم] ألنها صالة ,فلم تجز ف هذ األوطات صالة النافلة.
وبناء عل ذل :
فاألولى واألحوط وخروج ًا من الخرالف أا تصرلَّى صرالة الفاةترة
ف غير أوطات الكراهة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :54شــخص وزوجتــه مل يســتيق ا لصــاة الفةــر ,فهــر
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جيوز أن يقضيا صاة الفةر مجاعة؟
الجواب :بوسعكم طضاء صالة الفجر املة سنَّتها مع فرضها طبرل
الزواد ,وأا يكوا الفرض ف جماعة ,ويجهر اامام ف صرالته ,لمرا
روى عمراا بن حصين ~ طادَ ( :س َرينَا مع رسود اهلل ‘ ,فلما راا
من آخر الليل َع َّرسنَا ,فلم نسرتيقظ حترى أيقظنرا حرر الشرمس ,فجعرل
الرجل منا يقوم َ ِه ًشا شلى لَهو ِر ِ ,طاد :فأمرهم النب ‘ أا يسركنوا,
ررم ارتحلنررا فسرررنا ,حتررى ش ا ارتفعررا الشررمس توضررأ ,رم أمررر بررال ًال
فأ َّا ,م صلى الرر عتين طبرل الفجرر ,رم أطرام فصرلَّينا) روا أحمرد.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السـ ــؤال :52لـ ــدينا أي ال يسـ ــتطيع أحيان ــًا أن يـ ــؤدي صـ ــاته
وقتهــا ألن ــه س ــائق ش ــركة وال يس ــتطيع أن خي ــرج م ــن
سيارته ملدة مثان ساعات ,فكيف يفعر هنه ااالة؟
ال القبلرة,
الجواب :يجب على الساة أا يق ويصل طاةم ًا مستقب ً
وال يجوز له أا يصل طاعد ًا ف السيارة ,لالما أنه هو السراة وب مكانره
أا يوط السيارة؛ ألنه لو احتاج لعرض من أعراض الدنيا يق وينرزد
من سيارته ,وال أحد يعترض عليره ,فالصرالة مرن براب أولرى وأولرى.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :58هر جيب قضاء السنن؟
الجووواب :عنررد الحنفيررة ال تقضررى السررنن شال سرنَّة الفجررر ,ف نهررا
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تقضى تبع ًا للفرض شلى وطرا الرزواد ,بمعنرى ش ا فاترا صرالة الفجرر
ف نها تقضى مع السنة شلى ما طبل الظهر.
أما ش ا فاتا سنة الفجر فقط ف نها ال تقضى ال طبل للوم الشمس
وال بعد الزواد.
أما عند الشافعية فجميع النوافرل تقضرى مرا عردا صرالة الكسروف
واالستسقاء وتحية المسجد .وهناك طود آخرر عنردهم بأنهرا ال تقضرى.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :52مــن املعلــو أن كــر ركعــة مــن ركعــات الصــاة
ركوعاً واحداً وسةودين ,فـإ ا زاد املصـلي ركوعـًا انيـًا أو
سةوداً الثاً سهواً فما حكم صاته؟
تعمرد اانسراا أا يزيرد فر
الجواب :اتفر الفقهراء علرى أنره ش ا َّ
صررالته طيام ر ًا أو طعررو ًا أو ر وع ر ًا أو سررجو ًا ,أو يررنقص مررن أر انهررا
يئ ًا ,بطلا صالته .أما ش ا زا ف صرالته أو أنقرص لغفلرة أو نسرياا
ف نه يجبر بسجو السهو.
وبناء عليه:
فيجب على هذا المصل سجو السهو ,ويكوا ف آخر صالته,
يجلس للقعو األخير ويقرأ التشهد ,وهو مخير أا يقرأ معه الصلوات
اابراهيمية أو ال ,م يسل ِّم عن يمينه ,م يسجد سجدت السهو ,ويعو
لقراءة التشهد مع الصلوات اابراهيمية ,م يسلم .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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السؤال :56كم عدد ااركات اليت تبطر بها الصاة؟
الجواب :عنرد السرا ة الحنفيرة :تبطرل الصرالة بكرل عمرل يرر
ليس من أعماد الصالة ,وط َّدروا العمل الك يرر المبطرل للصرالة :بأنره
الذ ال يشك الناظر لفاعله أنه ليس فر ال صرالة ,أمرا العمرل القليرل
فال يبطل الصالة.
وعنرد السررا ة الشررافعية والحنابلررة :تبطرل الصررالة بك يررر مررن العمررل
عمد ًا أو سهو ًا ,ال بقليله ,وتعرف الك رة بالعرف والعا ة ,وعند الشرافعية
الحر ات ال الث المتواليات من غير أعماد الصالة تعتبر يرة عندهم.
وعند السا ة المالكية :تبطل الصالة بالفعل الك ير عمد ًا أو سرهو ًا
مار وش ارة
ِّ
حك جس ٍد ,وعبث بلحية ,ووضع ر اء على ت  ,و فع ٍّ
بيد ,وال تبطل بالفعل القليل أو اليسير جد ًا.
والالة باانساا المسلم أا يهيئ نفسه طبل الوطوف بين يد اهلل
عز وجل ,ويجمع طلبه على اهلل تعالى ,ويسكن جوارحه أ ناء الصالة,
ال وهو يعبث بلحيته ف الصرالة
لما ور أا سعيد بن المسيب رأى رج ً
فقرراد( :لررو خشررع طلررب هررذا لخشررعا جوارحره) روا ابررن أبر رريبة
والبيهق  .نسرأد اهلل أا يكرمنرا بالخشروم فر صرالتنا وأا يتقبرل منرا.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الركعـة األوىل

ٍّ شسَّ القعود األخري أنه
السؤال :59مصر
سةد سةدة واحدة ,فما ا يفعر؟
الجواب :من ترك ر ن ًا من أر راا الصرالة عمرد ًا ,بطلرا صرالته
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ال ف نه يجب عليه أا يأت به شا أمكن
باالتفاق ,ومن تر ه سهو ًا أو جه ً
تدار رره طبررل نهايررة الصررالة ,فر ا لررم يررتمكن مررن تدار رره حتررى انتهرراء
صالته ,بطلا صالته.
وشا تردارك مررا فاترره مررن األر راا ,صررحا صررالته ووجررب عليرره
سجو السهو ,ما ف البحرر الراةر  :أنره لرو تررك سرجدة مرن ر عرة,
وتذ رها ف آخر الصالة ,سجدها ,وسجد للسهو ,لترك الترتيب فيه.
وبناء عل ذل :
ظن المصل أنه سجد سرجدتين فر الر عرة األولرى
ف ا غلب على ِّ
فصالته صحيحة ,وال ء عليه ,وش ا غلب على ظنره أنره سرجد سرجدة
واحدة ,ف نه يسجدها ف آخر صالته ويسجد للسهو .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :03رجر مبتلى بالشسِّ صاته ,فما ا يفعر؟
الجواب :يجب عليك أا تك ر من رر اهلل تعرالى ,وخاصرة مرن
االستغفار ,والصالة علرى النبر ‘ ,واالسرتعا ة براهلل عرز وجرل مرن
وساوس الشيطاا ,وخاصة بهذا الردعاء> :رب أعرو برك مرن همرزات
الشيالين ,وأا يحضروا< .ألا النب ‘ يقود> :شا الشريطاا واضرع
خطمه على طلب ابن آ م ,ف ا رر اهلل خرنس ,وشا نسر الرتقم طلبره<
روا ابن أب الدنيا وأبو يعلى والبيهق  .وف رواية عند ابن أب يبة:
>الشيطاا جا م على طلب ابن آ م ,ف ا سها وغفل وسوس ,وش ا رر
اهلل خنس<.
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واعقد العزم علرى عردم االسرتجابة للوسرواس ,لقرود اهلل تعرالى:
{ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ} [آد عمررراا ,]159 :والوسوسررة تحترراج شلررى
حزم وعزم لقطعها.
األطل ش ا ككا ,واسجد للسرهو ,هرذا فر
واب ِن صالتك على
ِّ
صالة النوافل ,وأنصحك أا تحافظ على صالة الفريضرة مرع الجماعرة
حتى تقطع عن نفسك هذ الوساوس ,أسأد اهلل تعرالى أا يصررف عنرا
وعنكم يد الشيطاا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السـ ــؤال :01أرجـ ــو بيـ ــان أركـ ــان خطبـ ــة اجلمعـ ــة مـ ــع شـ ــروط
صحتها وسننها؟
الجواب :خطبة الجمعة لها ر ن واحد عند الحنفية :وهو تحميدة
أو تهليلة أو تسبيحة.
وعند الشافعية لها خمسة أر اا:
1ر الحمدلة.
1ر الصالة على النب ‘.
2ر الوصية بالتقوى.
وهذ ال ال ة ف الخطبتين.
1ر الدعاء ف ال انية.
5ر اآلية ف شحداهما ويسن ونها ف األولى.
شروط صحتها:
1ر أا تقع ف وطا الجمعة.
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1ر أا تكوا طبل الصالة.
2ر حضور جماعة تنعقد بهم.
1ر رفع الصوت بها.
5ر المواالة بين أر اا الخطبة.
6ر أا تكوا أر انها بالعربية.
2ر النية ,فلو َح ِم َد لعطاسه أو تعجب ًا لم يَنب عنها.
ْننها:
1ر أا تكوا على المنبر ,وأا يكوا المنبرر علرى يمرين المحرراب
بالنسبة للمصل .
1ر الجلوس على المنبر طبل الشروم ف الخطبة.
2ر استقباد الخطيب القوم بوجهه ,والقوم بوجوههم عليه.
1ر األ اا بين يد الخطيب ش ا جلس على المنبر.
5ر رفع الصوت بالخطبة زيرا ة علرى الجهرر الواجرب ,ألنره أبلر
ف ااعالم.
6ر تقصير الخطبتين.
2ر أا يعتمد الخطيب على طوسين أو سي  ,وعند الحنفية يتكرئ
على السي ف ل بلدة ف ِتحا َعنوة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :05هر تسق صاة اجلمعة عمَّن أكر الثـو أو البصـر؟ أ
جتب عليه ويكون ةمثاً بإينائه للمسلمني بالرائحة الكريهة؟
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الجواب :أ ل ال وم والبصل جاةز مع الكراهة ,لما ور عرن أبر
أيوب األنصار ~ ,أنه ( اا يصنع للنب ‘ لعام ًا ,فر ا جر ء بره
لعامرا فيره
فيتتبع موضع أصابعه ,فصنع له ً
شليه سأد عن موضع أصابعه َّ
وم ,فلما ر َّ شليره سرأد عرن موضرع أصرابع النبر ‘ ,فقيرل لره :لرم
يأ رل ,ففرزِم وصر ِعد شليره ,فقرراد :أحرررام هرو؟ فقرراد النبر ‘> :ال,
ولكن أ رهه< ,طاد :ف ن أ ر ما تكر ) روا مسلم .هذا أو ال.
ثاني اا :ر الفقهاء بأنه يستحب تطييب المساجد ,وأا تصراا عرن الراةحرة
الكريهة من وم أو بصل أو خاا ,وشا لم يكن فيها أحد من الناس.
ويكر لمن أ ل يئ ًا من لك خرود المسرجد وشا لرم يكرن فيره
أحد من الناس.
ثالث اا :من األعذار الت تسقط صالة الجماعة:
ال حضرور
ال أو فجر ً
أ ل منتن نيئ ,فيكر لمرن أ رل ومر ًا أو بصر ً
صالة الجماعة حتى يذهب ريحه ,ألا المالةكرة تترأ َّى بريحره ,لقرود
النب ر ‘> :ش َّا المالةكررة تتررأ َّى مم را يتررأ َّى منرره اانسرراا< روا ابررن
ال فليعتزلنرا وليعترزد
ماجه .ولقرود النبر ‘> :مرن أ رل ومر ًا أو بصر ً
مسجدنا ,وليقعد ف بيتره< روا النسراة  .ولقولره ‘> :مرن أ رل مرن
هذ الشجرة الخبي ة يئ ًا فال يق َربَنَّا ف المسجد< روا مسلم.
وم ل لك من ب يابه أو بدنه ريح ريهرة ,قصراب ,و أصرحاب
المهن الت لها راةحة ريهة ,و ِم َن الريح الكريهرة الردخاا الرذ ابتلر
به ير من المسلمين ,جعل اهلل عاطبته أنه ما اا.
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لذلك وجب على من أ ل ال روم والبصرل أا يزيرل تلرك الراةحرة
الكريهة ,ش ا سهل عليه أمر شزالتها ,حترى يشرهد الجماعرة ,وش ا َّ
تعرذر
عليه معالجة هذ الراةحة اا له العذر ف ترك الجماعة.
ِابع اا :أما بالنسبة لصالة الجمعة ,هل تسقط عرن مرن أ رل ال روم
ال بأنه يوم
والبصل؟ فظاهر النصوص أنها تسقط عنه بسبب أ لهما جاه ً
الجمعة ,أو ناسي ًا ,أو عن غير طص ٍد ,أما من طَ َص َد أ َل ال روم والبصرل
أو رب الدخاا ,وهو يذ ر صالة الجمعةَ ,حرم عليه لرك ,ووجرب
عليه شزالة تلك الراةحة ,ولم تسقط عنه الجمعة ,ويجرب عليره حضرور
الجمعة ,ويكوا آ م ًا ايذاةه المسلمين بتلك الراةحة.
وبناء عل ذل :
ال,
فمن أ ل ال وم أو البصل يوم الجمعة طبل الصالة ناسري ًا أو جراه ً
أو عن غير طصد ,ولم يستطع أا يرتخلص مرن تلرك الراةحرة ,فنرجرو اهلل
عز وجل أا يعفى منها ,وال ش م عليه ,ويصل صالة الظهر بد ًال منها.
أما ش ا طَ َصد األ ل من ال وم أو البصل اسقاط صالة الجمعة عنه
فيكوا آ م ًا ف أ له ,وال تسقط عنه الجمعة ,ويجرب عليره شزالرة تلرك
الراةحة النتنة ,والذهاب شلى صرالة الجمعرة ولرو لرم ترذهب الراةحرة,
ويكوا آ م ًا ذلك ب يذاةه المسلمين.
وطد أضاف أستا نا الفاضل الد تور الشيخ أحمد الحج الكر
على الجواب ما يل :
ويتحمل إثم ذل ] .هرذا,
[أِى أن يعتزل الجمع وي لي الظهر
َّ
واهلل تعالى أعلم.
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السؤال :00ما هـي الشـروط الـيت جيـب أن تتـوفر املسـلم ليكـون
خطيباً املساجد؟
الجواب :اعلم يرا أخر الكرريم برأا خطيرب الجمعرة يقروم مقرام
سيدنا محمد ‘ ف التبلي  ,فمهمته خطيرة و بيرة ,وألنه يقابل أناس ًا
على مستويات مختلفة ,فمنهم الجاهل الذ يحتاج شلرى رعايرة وعنايرة
ديدة ,ألنه منفتح النفس للتعلم ,ومنهم الجاهل المغلَ النفس الرذ
ال يريد أا يتعلم ,فهو بحاجة شلى رعايرة أ رد ,ومرنهم الم قر الرذ
يحتاج شلى علم أوسع وعطاء أ بر ممرا عنرد  ,وهرو بحاجرة شلرى شطنرام
عقل  ,ومنهم العالف الذ يحتاج شلى تحريك عوالفه نحو ااسالم,
ومنهم المجا د ,ومنهم...
ولذلك اا لزام ًا على ل من ارتقى منبرر الجمعرة ليكروا خطيبر ًا
واعظ ًا مذ ِّر ًا لِمن أمرهم اهلل تعالى أا يسعوا شلى ر اهلل بقولره تعرالى:
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ}
[الجمعررة .]9 :فررالمؤمنوا أمرررهم اهلل تعررالى أا يسررعوا شلررى ررر اهلل,
فامت لوا أمر اهلل تعالى وتو َّجهوا شلى بيوت اهلل ليسمعوا رر اهلل تعرالى,
لررذلك رراا لزامر ًا علررى خطيررب الجمعررة أا يعلررم خطررورة موطفرره علررى
المنبر ,ألا الناس مرا اجتمعروا عليره مرن أجرل خصره ,برل اجتمعروا
عليه ليسمعوا ر الم َبل ِّ على لساا سيدنا رسود اهلل ‘.
لذلك وجب عليه:
مهمترره األمررر بررالمعروف
أو ال :التحلرر باألهليررة العلميررة ,ألا َ
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والنه عن المنكر ,فال بد من أا يكروا عالمر ًا باللغرة العربيرة ,وعلرم
أصود الفقه ,وعلم الفقه ,وعلم العقيدة ,وعلرم األخرالق ااسرالمية,
وعلم فقره أحكرام العبرا ات والمعرامالت ,وعلرم التفسرير ,وأا يكروا
ضررابط ًا لررتالوة القرررآا الكررريم لِّرره م َجر َّرو ًا ,وأا يكرروا مطَّلع ر ًا علررى
األحا يث النبوية الشريفة من الكترب الصرحاح ,وأا يكروا َحر ِذر ًا مرن
األحا يث المكذوبة والموضوعة ,ومن القصرص الخياليرة ,وأا يكروا
مطَّلِع ًا على سيرة سيدنا رسود اهلل ‘ ,وهكذا...
ثاني اا :وجوب التحل باألهلية البيانية حتى يكوا مؤ ر ًا ال من ِّفرر ًا,
فيجررب أا يكرروا المرره ليِّنرر ًا رفيقرر ًا رطيقرر ًا لطيفرر ًا يسررتعط القلرروب
والنفوس ,وأا يكوا حريص ًا على التأ ير النرافع بكرالم حر ٍّ ال بالرل,
وأا يكوا مشحون ًا بمشاعر الرحمة والشفقة على خلر اهلل ,وأا يكروا
حريصر ًا علررى سررعا تهم ونجرراتهم مررن عررذاب اهلل الم َع َّجررل والم َؤ َّجررل,
وفوزهم بجنات النعيم.
ثالث اا :وجوب التحل بالصفات الت رها اهلل تعالى فر صرفات
عبا الرحمن ,ليكوا أسوة حسنة صالحة ,ألا خطيرب الجمعرة وضرع
نفسه شمامر ًا لمرن يحمرل بيرنهم رسرالة اهلل عرز وجرل ,وألا َّرل مرؤمن
اخل ف عموم المتقين ,فمن وضع نفسه شمام ًا وخطيب ًا اا لزام ًا عليره
أا يرتق ف صرفاته السرلو ية حترى يتجراوز أعلرى رجرات المتقرين,
ولهذا ال بد من أا يحق الشروط التالية:
1ر أا يكوا مؤمن ًا بما يذ ِّر به الناس.
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1ر أا يكوا مؤ ي ًا تأ ية فعلية لما يذ ِّر به الناس.
2رر أا يكرروا علررى بصرريرة بمررا يرردعو شليرره ,ال علررى أسرراس مررن
األوهام والخرافات.
ِابع اا :وجروب التحلر بصرفة التجرر عرن المصرالح الشخصرية,
حتى يدرك السامع أا هذا الخطيب مخلص ف نصحه ,لريس لمصرلحة
خاصة لدى الناس ,ألا من أخطر اآلفات الت تصيب خطيب الجمعرة
أا يستخدم المنبر وسيلة لمصالحه الشخصية ,وللحصود علرى مراد أو
جا أو مناصب رفيعة أو غيرها من الرغاةب مرن مطالرب الحيراة الردنيا
َّ
ولذاتها و هواتها ,حب السيطرة على األتبام واألنصار والطالب...
خامس اا :وجوب التح ّل بصفة الصبر وعدم الضجر ,وعدم اليرأس
ال ف عوته .وأسرأد اهلل تعرالى
مهما ا ت َّد عليه األ ى ,وشال صار فا ً
أا يح ِّققنا بهذ الصرفات ,وأا يرزطنرا ااخرالص فر القرود والعمرل,
وحسن الختام عند انتهاء األجل .آمين .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :04ما حكم صاة النافلة يو اجلمعة قبر أ ان اجلمعـة
بدقائق معدودة؟
وطرا رروق الشرمس شلرى
الجواب :الصالة النافلة تكر تحريم ًا
َ
ووطا االستواء ف وسط السرماء حترى
أا ترتفع بمقدار رمح أو رمحين,
َ
ووطا اصفرار الشمس حترى تغررب ,و لرك لقرود النبر ‘:
تزود,
َ
>شا الشمس تطلع ومعها طَررا الشريطاا ,فر ا ارتفعرا فارطهرا ,رم ش ا
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استوت طارنها ,فر ا زالرا فارطهرا ,فر ا َنَرا للغرروب طارنهرا ,فر ا
غربا فارطها< ونهى رسرود اهلل ‘ عرن الصرالة فر تلرك السراعات.
روا مالك والنساة  ,ولحديث عقبة بن عامر الج َهن ~ طاد ( :الث
سر ٍ
راعات رراا رسررود اهلل ‘ ينهانرا أا نصررل َ فرريهن أو أا نقبررر فرريه َّن
َمو َتانا :حين تطلع الشمس بازغ ًة حتى ترتفع ,وحين يقوم طاةم ال َّظهيررة
حتى تميل الشرمس ,وحرين َت َض َّري الشرمس للغرروب حترى تغررب).
روا مسلم .والمرا بقبر الموتى ف الحديث الشري صالة الجنازة ال
الدفن ,ف ا الدفن فر هرذ األوطرات غيرر مكررو  .وهرذا الحكرم عنرد
جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.
أما صالة النافلة يوم الجمعة عند االسرتواء فهر رذلك مكروهرة
تحريم ًا عند السا ة الحنفيرة ,خالفر ًا للسرا ة الشرافعية الرذين طرالوا برأا
الصالة تكر تحريم ًا ف هرذ األوطرات ال ال رة شال فر مكرة المكرمرة,
وشال يوم الجمعة عند االستواء ,أما ف مكة فلقوله ‘> :يرا بنر عبر ِد
منَ ٍ
اف ال تمنعوا أح ًدا لاف بهذا البيا وصلَّى أيَّة ساعةٍ اء من ليل أو
َ
نهار< روا الترمذ وطاد :حديث حسن صحيح .وأما يوم الجمعة عند
االسررتواء فررألا المسررلمين ررانوا يصررلوا ف ر خالفررة عمررر ف ر وطررا
االستواء حتى يخرج شليهم عمر ليخطب فيهم [روا مالرك فر المولرأ
والبيهق ] ,ولم ينكر عليهم لك.
ور َّ ابن عابدين رحمه اهلل تعالى على هذا بقوله ف حا يته:
(على أا هذا ليس من المواضرع التر يحمرل فيهرا المطلر علرى
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المقيد ,ما يعلم من تب األصود ,وأيض ًا ف ا حديث النهر صرحيح
َّ
روا مسلم وغير  ,فَيق َّدم بصحته ,واتفا ِق األةمة على العمل به ,و ونه
حاظر ًا ,والحاظر مق َّدم على المبيح).
وبناء عل ذل :
فالصالة يوم الجمعة عند االستواء مكروهة تحريم ًا عند الحنفيرة,
جاةزة عند الشافعية .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :02رجر خيطب العيد قرية ,فهر جيوز له أن خيطـب
ويصلي مرة أخرى قرية أخرى؟
الجواب :روط وجوب صالة العيدين ر ألنها واجبة على القرود
الصحيح المفترى بره عنرد الحنفيرة ر هر بعينهرا رروط وجروب صرالة
الجمعة ,الت من جملتها أا تكوا ف ِمص ٍر.
و ررروط صررحتها ه ر ررروط صررحة صررالة الجمعررة ,الت ر مررن
جملتها الوطا ,ووطرا صرالة العيردين يبردأ مرن ارتفرام الشرمس طردر
رمح ,ويمتد وطتها شلى ابتداء الزواد.
وش ا فاتا صالة العيد بسبب خروج الوطا ف نها ال تقضى.
وبناء عل ذل :
1رر ررروط وجرروب وصررحة صررالة العيرردين هر ررروط وجرروب
وصحة صالة الجمعة نفسها.
1ر صالة العيدين ال تصح شال ف ِمص ٍر صالة الجمعرة ,فهر ال
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تجب على أهل القرى ,ما أا صالة الجمعة ال تجب عليهم.
2ر وش ا صليا صالة العيد ف القرية بناء على طود السا ة الشرافعية
الذين طالوا بجوازها ف القررى ,بشررط أا يكروا عرد المصرلين أربعرين
ال مقيم ر ًا فررأ ر صررالة الجمعررة ,صررحا شا رراء اهلل تعررالى ,وش ا
رج ر ً
صليا ف نها ال تعا ف مكاا آخر .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :08إ ا تثــاءب املصــلي أ نــاء الصــاة ,هــر جيــب عليــه أن
يضع يده على فمه أ ال؟
الجوواب :الت رايب بشركل عرام مكررو شال أا يضرطر شليره ,ومررن
اعترا لك فليكظمه على طدر اسرتطاعته ,لقرود النبر ‘> :ال َّت َرايب
من الشيطاا ,ف ا ت اءب أحرد م فليرر َّ مرا اسرتطام ,فر ا أحرد م ش ا
طاد" :ها" ضحك الشيطاا< روا البخار  .يعن يطب فتيه ,ف ا لرم
يسررتطع وضررع يررد اليسرررى علررى فمرره ,لقررود النبر ‘> :ش ا ت رراوب
أحد م فلي ِ
مسك بيد على فيه ,ف َّا الشيطاا يدخل< روا مسلم.
وعليه أا يخف صوته أ ناء الت ايب.
وتتأ د هذ الكراهرة فر الصرالة ,لقرود النبر ‘> :ش ا ت راوب
أحررد م فر الصررالة فلرريكظم مررا اسررتطام ,فر ا الشرريطاا يرردخل< روا
مسلم .هذا ش ا أمكن فعه ,وشال فال راهة ف لك ,ويغط فمه بيرد
اليسرى .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :02قرأت صحيح مسلم بعء األحاديي عن جواز اجلمـع
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بــني الصــاتني ااضــر ,فهــر جيــوز لــس؟ ومــا هــو ااكــم
الشــرعي املســألة؟ ومــا هــو تأويــر وتفســري هــنه األحاديــي؟
وعن نعلم أن اجلمع يكون السفر فق بشروطه.
الجواب :أجمع الفقهاء على مشروعية الجمع بين الظهرر والعصرر
جمررع تقررديم ف ر عرفررات ,وبررين المغرررب والعشرراء جمررع تررأخير ف ر
مز لفة ,ألا رسود اهلل ‘ فعل هذا ف حجة الو ام.
و هب جمهور الفقهاء غير الحنفية شلى جرواز الجمرع برين الظهرر
والعصر ,وبين المغرب والعشاء ,جمرع تقرديم أو جمرع ترأخير بسربب
قصرر فيرره الرباعيررة ,مررا لررم يكررن سررفر معصررية,
السرفر الطويررل الررذ ت َ
واألفضل عدم الجمع خروج ًا من الخرالف ,ولعردم مداومرة النبر ‘
عليه ,ولو اا الجمع أفضل أل امه النب ‘ القصر.
و ليررل الجمررع طررود سرريدنا أنررس ~ ( :رراا رسررود اهلل ‘ ش ا
أخرر الظهرر شلرى وطرا العصرر ,رم نرزد
ارتحل طبل أا َتزِير َ الشرمس َّ
يرت ِحر َرل صررلى الظهررر ررم
فجمررع بينهمرا ,فر ا زاغررا الشررمس طبررل أا َ
َر ِ َب) روا البخار ومسلم.
و هب جمهور الفقهاء شلى عدم جرواز الجمرع مرن غيرر سرفر ,أو
مرض ,أو مطر و لج وبر  ,أو خوف.
وطاد ابن المنذر :يجوز الجمع ف الحضرر مرن غيرر خروف ,وال
مطر ,وال مرض ,وهو طود جماعة من أهرل الحرديث ,لظراهر حرديث
ابن عباس ¶ طاد( :جمع رسود اهلل ‘ بين الظهر والعصر والمغرب
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والعشرراء بالمدينررة ف ر غيررر خرروف وال مطررر .طرراد و يررع :طلررا البررن
عباس :لِ َم فعل لك؟ طاد :ال يحرِج أمته).
حمل هذا الجمع على الجمع الصور  ,وهو أا يصل
وربما أا ي َ
األولى ف آخر وطتها ,ويصل ال انية فر أود وطتهرا ,أو جمرع بسربب
المرض ما هب شلى لك المالكية والحنابلة.
ٍ
وطرا بعرذر)
طاد ف الدر المختار( :وال جمع برين فرضرين فر
ال ال
سفر ومطر ,خالف ًا للشرافع  ,ومرا روا محمرود علرى الجمرع فعر ً
وحرر َم لرو عكرس)
وطت ًا( ,ف ا جمع فسد لو طَ َّد َم)
الفرض على وطتهَ ( ,
َ
أخر عنه.
أ َّ
طاد ابن عابدين معلق ًا على الدر :طوله :محمود ,أ ما روا ممرا
ال ال وطتر ًا ,أ ِفعرل األولرى
يدد على التأخير محمود على الجمرع فعر ً
ف آخر وطتها وال انية ف أود وطتها ,ويحمل تصرريح الرراو بخرروج
التجروز ,قولره تعرالى{ :ﮀ ﮁ ﮂ} [الطرالق:
وطا األولرى علرى
ّ
 ,]1أ طاربن بلو األجل ,أو على أنه ظَن ,ويدد علرى هرذا التأويرل

ما صح عن ابن عمر ¶ أنه نرزد فر آخرر الشرف فصرلى المغررب رم
أطام العشاء وطرد تروارى الشرف  ,رم طراد :شا رسرود اهلل ‘ راا ش ا
عجل به السير صنع هكذا.
م طاد :وطاد سلطاا العارفين سيد محي الردين نفعنرا اهلل بره:
والذ أ هرب شليره أنره ال يجروز الجمرع فر غيرر عرفرة ومز لفرة ,ألا
أوطات الصالة طد بتا بال خالف ,وال يجوز شخراج صالة عن وطتهرا
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رنص غي ررِ محت ِمررل ,ش ال ينبغ ر أا يخرررج عررن أمررر ابر ٍ
را بررأم ٍر
شال بر ٍّ
َ
محت ِمل ,و ل حديث ور ف لك فمحت ِمل أنه يتكلَّم فيه مرع احتمراد
بنص .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
أنه صحيح ,لكنه ليس ٍّ
السؤال :06ر جر كـان مسـافراً ,ومجـع العصـر مـع ال هـر مجـع
تقــديم ,ــم دخــر بلدتــه قبــر أ ان العصــر ,فهــر جيــب عليــه
أن يعيد صاة العصر ,أ صحت صاته؟
الجواب :الجمع بين صرالتين للسرفر جراةز عنرد جمهرور الفقهراء
غير الحنفية ,جمع تقديم فر وطرا األولرى ,وجمرع ترأخير فر وطرا
ال انية ,والجمعة الظهر ف جمع التقديم.
أمررا عنررد الحنفيررة فررال يجرروز الجمررع شال فر يرروم عرفررة للمحرررم
بالحج ,جمع تقديم بين الظهر والعصر بأ اا واحد وشطامتين ,وف ليلة
المز لفة جمع تأخير بين المغرب والعشاء بأ اا واحد وشطامة واحدة.
ويشترط عند الشافعية لجمع التقديم روط:
ليميز التقديم المشروم عن
أو ال :نية الجمع ,فينو جمع التقديم ّ
التقديم سهو ًا أو عب ًا ,وتكوا النية ف أود الصالة األولى.
ثاني اا :الترتيب ,بأا يبدأ براألولى ,ألا الوطرا لهرا وال انيرة تبرع,
فلو صالها طبل األولى لم تصح.
ثالث اا :المواالة ,بأا ال يفصرل بينهمرا فاصرل لويرل ,ألا الجمرع
يجعلهما صالة واحردة ,فوجبرا المرواالة ر عرات الصرالة ,وألنهرا
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تابعة ,والتابع ال يفصل عن متبوعه ,ولهذا ال يصل الرواترب بينهمرا,
ف ا لاد الفصل بينهما وجب تأخير ال انية شلى وطتها.
ِابع اا :وام سفر شلى ااحرام بالصرالة ال انيرة ,فلرو صرار مقيمر ًا
طبل ااحررام بالصرالة ال انيرة بطرل الجمرع لرزواد سرببه ,فوجرب عليره
تأخير ال انية شلى وطتها ,أما األولى فتصح وال تتأ ر ب طامته.
خامسو اا :بقرراء وطررا الصررالة يقينر ًا شلررى أا يكبررر تكبيرررة ااحرررام
للصالة ال انية ,ف ا خل وطا ال انية طبل تكبيرة ااحرام بطلا ال انية
لبطالا الجمع.
ْادْ اا :أا يكوا على يقين من صرحة الصرالة األولرى ,ألنره ش ا
بطلا صالته األولى بطلا ال انية حكم ًا ,ألنها تابعة.
وبناء عل ذل :
ف ا صلى العصر مع الظهر جمع تقديم ,وطد حقَّر هرذ الشرروط
من نية الجمع والترتيب والمواالة و وام السفر ,فال شعا ة عليه لصرالة
العصر ولو صار مقيم ًا طبل خرود وطرا العصرر ,مرا جراء فر تراب
المجموم ,وشعانة الطرالبين ,وفرتح الوهراب ,ومغنر المحتراج .هرذا,
واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :09هــر ورد عــن الــن ‘ أنــه كــان يصــلي بعــد العصــر
ركعتني؟
الجواب :أخرج اامام البخرار ومسرلم :عرن عاةشرة ¸ طالرا:
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(ما اا النب ‘ يأتين ف يومٍ بعد العصر شال صلى ر عترين) .وفر
رواية طالا( :ما ترك رسود اهلل ‘ ر عترين بعرد العصرر عنرد طرط)
روا مسلم.
ولكن اتف الفقهاء على أنه ال نافلة بعد العصرر ,أمرا صرالته ‘
ر عتين بعد العصر ,فقاد الفقهاء :شنها انا طضرا ًء لسرنة الظهرر ,مرا
جاء ف مسند اامام أحمد ورجاله رجاد الصرحيح ,عرن أم سرلمة ¸
العصر ,رم خرل بيتر فصرلى ر عترين,
طالا( :صلى رسود اهلل ‘
َ
فقلا :يا رسود اهلل
َ
صليا صال ًة لرم تكرن تصرليها ,فقراد :طردم علر َّ
ماد فشغلن عن الر عتين نا أر َ عهمرا بعرد الظهرر ,فصرليتهما اآلا,
فقلا :يا رسود اهلل أفنقضيهما ش ا فاتتا؟ طاد :ال).
وطالوا :هذا من خصوصياته ‘ ,و لرك لقولره ‘> :طَر ِد َم علر َّ
الصدطة ر أ النوق ر فنسيتهما يعن ر ر عتر الظهرر ر ,رم
طَالةِص من َّ
أصليهما ف المسرجد والنراس يَ َررو َا ,فصرليتهما
رتهما ,فكرها أا
َ
عندك< .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :43ه ــر ص ــحيح أن ــه ال يس ــتحب املداوم ــة عل ــى ص ــاة
الضحى؟ ومتى ينتهي وقتها؟
وصررح
مستحبة عنرد جمهرور الفقهراء,
الجواب :صالة الضحى
َّ
َّ
المالكية والشافعية بأنها سنة مؤ دة ,مرا جراء فر المجمروم وروضرة
الطالبين ,و لك لقود أب الردر اء ~( :أوصران حبيبر ‘ بر ٍ
الث
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لن أ َ َعه َّن ما عشا :بصيام ال ة أيام من ل هرٍ ,وصرالة الضرحى,
وبأا ال أنام حتى أوتِ َر) روا مسلم.
ولقود أب هريرة ~( :أوصان خليلر بر ٍ
الث ال أ َعهر َّن حترى
أموت :صومِ ال ة أيامٍ من ل هر ,وصالة الضحى ,ونومٍ على وتر)
روا البخار .
وطاد جمهرور الفقهراء :يسرتحب المواظبرة علرى صرالة الضرحى,
لقود النب ‘> :أحب العمل شلى اهلل ما اوم عليه صاحبه ,وشا طَ َّرل<
روا مسلم .ولقوله ‘> :شا ف الجنة بابر ًا ,يقراد لره :الضرحى ,فر ا
رراا يرروم القيامررة نررا ى منَررا ٍ :أيررن الررذين ررانوا ي ر ِديمو َا علررى صررالة
الضحى؟ هذا بابكم فا خلو برحمرة اهلل< روا الطبرانر  .ولقولره عليره
الصررالة والسررالم> :ال يحررافظ علررى صررالة الضررحى شال أ َّواب< روا
الحا م ف المستدرك.
وطاد الحنابلرة :ال تسرتحب المداومرة علرى صرالة الضرحى ,برل
تفعل ِغ ّب ًا ,لقود عاةشة ¸( :أا اا رسود اهلل ‘ ل َ َير َدم العمرل وهرو
يحب أا يعمل به خشية أا يعمل به الناس فيفرض علريهم ,ومرا َس َّرب َح
رسررود اهلل ‘ سررب َح َة الضررحى طررط ,وشن ر ألس ربِّح َها) روا البخررار
ومسررلم .ولقررود أبر سررعيد الخرردر ~ طرراد ( :رراا رسررود اهلل ‘
يصل الضحى ح َّتى نقرود ال يردعها ,ويردعها ح َّترى نقرود ال ي َصرل َِّيها)
روا الترمذ .
وألا ف المداومة عليها تشبيه ًا بالفراةض.
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جررراء فررر اانصررراف للمرررر او  :191/1فاةررردتاا ,شحرررداهما:
الصحيح من المذهب أنه ال يستحب المداومرة علرى فعلهرا ,برل تفعرل
المرر َو ِ  ,وعليرره جمهررور األصررحاب( .مررن هررامش
غبر ًا ,نررص عليرره َ
ّ
الموسوعة الفقهية).
أما آخر وطتها :فعند جمهور الفقهاء شلى طبيل الزواد ما لم يردخل
وطا النه  ,ووطا النه عند االستواء ف وسط السرماء .هرذا ,واهلل
تعالى أعلم.
السؤال :41بعء الناس إ ا أراد املرور بني يـدي املصـلي يضـع أمامـه
كرسياً أو شيئًا ةخر ,م مير ,فهر هنا الفعر صحيح؟
الجواب :وضع هذ الكرس الت يجعلها المار أمام المصل طبل
مرور أمامه عند الحاجة شلى لك تصررف جيِّرد ,واألفضرل أا يضرعها
المصل أمامه طبل الصالة؛ ألا هذا من السنَّة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
ــرز هــدفاً

الســؤال :45مــا حكــم ســةود الشــكر لاَّعــب الــني
لعبة كرة القد ؟
الجواب :سجو الشكر عند من طاد به مرن الفقهراء يشررم لطرروء
نعمة ظاهرة ,أا رزطه اهلل ولد ًا ,أو فع عنه نقمة ,أو وجد ضرالّة ,أو
نجا هو أو ماله من غرق أو حري  ,أو لريية مبتلرى أو عراص ركر ًا هلل
تعالى على سالمته هو من لك.
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َّأما لدخود هدف ف رة القدم فما ه النعمرة التر يراهرا والتر
أحرزها؟ وخاصرة وهرو ا ر عورتره ر و شر العرورة حررام ر حترى
يسجد كر ًا هلل عز وجل؟
على ل حاد ,ش ا اا يرى هذا الهدف من نعمة اهلل عليه ,وأرا
أا يسجد كر ًا هلل عز وجل ,ف نه يجوز أا يسجدها عنرد مرن طراد مرن
الفقهاء بمشروعيتها ,ولكن يجب أا تكوا السجدة على لهارة املرة,
مع ستر العورة ,وأا يكوا مستقبل القبلة ,وهر سرجدة برين تكبيررتين
تشهد وال سالم .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
بدوا ّ
** ** **

كتاب اجلنائز
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الســؤال :1إ ا وقــع اإلنســان ســكرات املــوت ,فمــا ا يرتتــب علــى
أهله أن يفعلوه مع ا تضر؟
يهروا علينرا سركرات المروت ,وأا
الجواب :نسأد اهلل تعرالى أا ِّ
يجعلنررا مررن النررالقين بالشررها تين عنررد الغرغرررة ,وأا يخررتم بالباطيررات
الصالحات آجالنا .آمين.
يسن لمن حضر موت شنساا وهو يجو بروحه:
أو ال :ينبغ تلقين المحتضر ال شله شال اهلل ,لقوله ‘> :ل ِّقنوا موتا م
ال شله شال اهلل< روا مسلم ,وتلقينه ال يكوا بصيغة األمر ,فال يقاد له:
طل ال شله شال اهلل ,وال يلح عليه ف طولها ,بل تذ ر على مسمعه فقط.
ثاني اا :يندب طراءة سورة يس عند المحتضر ,لقوله ‘> :مرا مرن
هوا اهلل تعالى عليره< أور ابرن حجرر
ميا يموت ويقرأ عند يس شال َّ
ف المطالب العاليرة ,وروا ابرن أبر الردنيا .ويقرود الشرعب  ( :انرا
األنصار يستحبوا أا يقريوا عند الميا سورة البقرة) أخرجه أبرو بكرر
المروز ف تاب الجناةز.
ثالث اا :يستحب توجيره المحتضرر للقبلرة ,ألا النبر ‘ لمرا طردم
المدينة سأد عن البراء بن معرور ~ ,فقالوا :توف وأوصى ب لث ماله
يوجه للقبلة لما احتضر .فقراد النبر ‘> :أصراب الفطررة,
لك ,وأا ّ
وطد ر ت لث ماله على ولد < ,م هب فصلى عليره وطراد> :اللهرم
اغفر له وارحمه وأ خله جنتك ,وطد فعلا<.
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ِابع و اا :يسررن بَ رل حل ر المحتضررر بمرراء أو ررراب ,وتنديررة ررفتيه
بقطنة ,ألنه ربما أا ينش حلقه من دة ما نزد به فيعجز عن الكالم.
خامس اا :رة ر اهلل تعالى عند  ,مع رة الدعاء له ,ألا المالةكرة
تؤمن على الردعاء عنرد المحتضرر ,يقرود ‘> :ش ا حضررتم المرريض أو
ِّ
الميا فقولوا خير ًا ,ف ا المالةكة ي َؤ ِّمنو َا على ما تقولوا< روا مسلم.
نسأد اهلل تعالى حسن الختام ,آمين .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :5أرجــو بيــان عــدد تكــبريات صــاة اجلنــازة ,وهــر الســا
فيها واحد أ ا نان؟ وما ا أفعر إن فاتتج بعـء التكـبريات
مع اإلما ؟
الجواب :مذهب جمهور الفقهاء ف صالة الجنازة بالنسبة للتكبير
أربع تكبيرات ,وه ر ن من أر اا صالة الجنازة باالتفاق.
أما بالنسبة للتسليم:
فعند الحنفية :السالم واجب ,ويجب السرالم مررتين بعرد تكبيررة
ااحرام ,لما روى البيهق عن ابن مسرعو ~ طراد ( :راا النبر ‘
يفعل التسليم على الجنازة م ل التسليم ف الصالة).
وأما عند جمهور الفقهاء من المالكية والشرافعية والحنابلرة :فالسرالم
ر ن من أر اا صالة الجنازة بعد التكبيرة الرابعة ,وهرو تسرليمة واحردة,
والتسليمة ال انية مسنونة عند الشافعية ,جاةزة عند الحنابلة.
وش ا فاتتك بعض التكبيرات مع اامام فانتظر حترى يكبِّرر اامرام,
وتكبِّر معه تكبيرة ااحرام ,م تكبِّر ما فاتك من التكبيررات بعرد سرالم
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اامام تكبير ًا متتابع ًا بال عاء ش ا خشريا رفرع الميرا علرى األعنراق,
وشال تدعو بعد ل تكبيرة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :0أكرمج اهلل عز وجـر مولـود ,وشـاء ربـي عـز وجـر أن
خيت ــاره لةخ ــرة بع ــد س ــاعات ,قب ــر أن أ ت ــع ب ــه ,اكم ــة
يريدها اهلل تعاىل ,فهر جيب تغسيله والصاة عليه؟
الجواب :الحمد هلل على ل حراد ,وعجبر ًا ألمرر المرؤمن شا أمرر
له له خير ,شا أصابته سراء ركر فكراا خيرر ًا لره  ,وشا أصرابته ضرراء
صبر فكاا خير ًا له ,وال يكوا هذا شال للمؤمن ,هذا أو ال.
ثاني اا :االنتفام بالولد حاد موتره طبرل سرن التكلير محقَّر بر ا اهلل
تعررالى ,ألنرره يكرروا لوالديرره فَ َرل ر ًا يرروم القيامررة و ررافع ًا لهمررا شا رراء اهلل
تعالى ,أما االنتفام بالولد بعد سن البلو فهو غير محق  ,ألنه طد يكروا ر
ال طدر اهلل ر غير صالح ,والنب ‘ يقود> :ش ا مات اانسراا انقطرع عنره
عمله شال من ال ةٍ :شال من صدطةٍ جاريةٍ ,أو عل ٍم ينت َفع به ,أو ول ٍد صرال ٍح
يدعو له< روا مسلم .فال يدر العبد ي يكوا الولد بعد البلو ؟
ثالث اا :أجمع الفقهاء على أا المولو ش ا ولد حي ًا م مات ولرو بعرد
غسررل ويك َّفررن ويصرلَّى عليرره ويردفَن فر مقررابر
لحظررة ف نرره يسر َّرمى ,ر َّرم ي َّ
المسلمين .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :4لقد تعت من بعء القنوات الفضائية من لسـان عـامل
من العلماء أن الشهيد ال يُصلَّى عليه ,فهر هنا صحيح؟
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الجواب :اتف الفقهاء على أا هيد المعر ة الذ يقاتل فر سربيل
غسرل ,لقرود النبر
اهلل ,ولتكوا لمة اهلل هر العليرا ,وطتلره العردو ,ال ي َّ
زملرروهم بِكلررو ِمهم و مرراةهم< روا أحمررد .وف ر
‘ ف ر ررهداء أحرردِّ > :
يغسل.
تغسلوهم< ,فيكفن الشهيد ب يابه وال َّ
رواية عند أب يعلى> :وال ِّ
أما بالنسبة للصالة عليه ,فقد اختل الفقهاء ف حكمها:
فقاد الحنفية :الصالة على الشهيد واجبرة ,ألا النبر ‘ صرلى
على هداء أحد ,و اا يرؤتى بتسرعة تسرعة ,وحمرزة رضر اهلل عرنهم
جميع ًا عا رهم ,فيصل عليهم.
وطرراد جمهررور الفقهرراء :ررهيد المعر ررة ال يص رلَّى عليرره ,مررا ال
يغسل ,وال يكفَّن شال ب يابه ,شبقاء أل ر الشها ة عليه ,وتعظيم ًا للشهداء
َّ
باستغناةهم عن عاء النراس لهرم ,وألنهرم أحيراء عنرد ربهرم يرزطروا,
فرحين بما آتاهم اهلل .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :2هــر جيــوز إعــادة نــب القــرب بعــد الــدفن مــدة يســرية
سواءً كان السـبب هـو التحقـق مـن شـيء مـا ,أو بقصـد نقـر
اجلثــة إىل مقــربة أخــرى ,أو إلقــاء الن ــرة األخــرية مــن قبــر
أحد أقارب املتوفى الني حضر بعد الدفن بساعات أو يو ؟
الجواب :اتف الفقهاء على حرمة نبش القبرر مرا ام يظرن أا فيره
يئ ًا من عظام الميا.
وش ا نبش القبر وعظام الميا فيره ,ف نهرا ال ترزاد عرن موضرعها,
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حتى ال تنكسر تلك العظام ,لقوله ‘ > :سر عظم الميا كسر عظم
الح ف اا م< روا ابن ماجه.
ولقوله ‘ > :سر عظم الميا كسر حي ًا< روا أحمد.
واست نى الفقهاء بعض الحاالت ,وطالوا بجواز نبش القبر لغررض
صحيح أو لحاجة ضرورية ,والت من جملتها معرفة سربب الوفراة ,ش ا
اا هناك بهة ف ارتكاب جريمة طتل الميا.
وبناء عل ذل :
فال يجوز نبش القبر من أجل نقله شلرى مقبررة انيرة شال ش ا انرا
المقبرة ستتخذ لغرض صحيح ضرور ال غنى عنه.
أما نقله من مقبرة شلى مقبرة انية من أجل أا يدفَن بجروار صرال ٍح
أو ٍ
طريب ف نه ال يجوز لضرورة احترام الميا ,وما نقل عن نقل سريدنا
يعقوب ويوس عليهما السالم من مصر شلى الشرام ليكونرا مرع آباةهمرا
الكرام ,فهو رم من طبلنا ,ولم تتوافر فيه روط ونه رع ًا لنا.
و ذلك ال يجوز نبش القبر بغية شلقاء النظرة األخيرة شليره .هرذا,
واهلل تعالى أعلم.
السؤال :8رجـر يسـكن بلـد لـري بلـده األصـلي ,وقـد أوصـى أن
ُيدفَن بلده بعد موته ,فهر جيب تنفين هنه الوصية؟
الجواب :يندب أا يردفن اانسراا فر مقرابر أهرل المكراا الرذ
مات فيه ,لقوله ‘> :تدفن األجسا حيث تقربض األرواح< روا ابرن
أب يبة.

126

الفتاوى الشرعية

وال ينقل شلى مكاا آخر شال لغرض صرحيح ,شال أا يكروا بقررب
المنورة ,أو بيا المقدس ر أسأد اهلل تعالى أا
مكة
المكرمة أو المدينة َّ
َّ
يطهر من رجس اليهو والنصارى ر و لك لفضل الدفن فيها.
ِّ
وبناء عل ذل :
ف ا الميا يدفن ف مقابر أهل المكاا الذ مات فيه ,وال برأس
بنقلرره شلررى مكرراا آخررر وا مسررافة القصررر عنررد الحنفيررة ,ويحرررم عنررد
الشافعية نقله لما فيه من تأخير فنه ,ومن التعريض لهتك حرمته.
وتن َّفذ وصيته ش ا انا بلدته وا مسرافة القصرر عرن البلردة التر
مات فيها ,وشال فرال تنفَّرذ وصريته ألنهرا ال تعتبرر وصرية ررعية يجرب
تنفيذها .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :2امرأة ماتت أيا اايء  ,فما هي النية لسلها؟
الجواب :النية ليسرا ررل ًا لصرحة الطهرارة ,فلرو غ ِّسرل الميرا
بغير نية جاز عند الحنفية ,و هب المالكية والشافعية شلى عدم ا رتراط
النية ف تغسيل الميا ,ألا ل ما يفعله ف غير ال يحتراج شلرى نيرة.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
** ** **

كتاب الزكاة
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الس ــؤال :1رج ــر اش ــرتى دارًا بقص ــد الس ــكن ,وبع ــد ف ــرتة نواه ــا
للتةارة ,ولكـن مل يتيسـر أمـر بيعهـا إال بعـد مضـي ـ
سنوات ,فكيف يؤدي زكاة هنا املال املقبوى مثناً للدار؟
الجواب :مرن رروط وجروب الز راة فر العرروض التجاريرة نيرة
التجارة عند الشرراء ,أو عنرد تملكره للعررض أنره للتجرارة ,فلرو ملرك
اانساا عرض ًا من عروض التجارة را ًء أو تملك ًا ,ولم تكن نيتره عنرد
التملّك التجارة ,م نوا بعد لرك للتجرارة ,فالز راة ال تجرب فيره شال
عند بيعه ولو مرت عليه أعوام ع َّدة.
وبناء عل ذل :
ف ا صاحب هذ الدار الت انا عنرد بغررض السركن رم نروى
بيعها ,تجب عليه الز اة مرة واحدة عند بيعها ,و لرك برأا يضرم مرن
الدار شلى النصاب الساب ش ا اا موجو ًا ويز يره بحولره السراب  ,وال
يشترط ل من هذ الدار حود بعد القبض ,أما ش ا لم يكن عنرد نصراب
ساب  ,ف ا ز اة من هذ الدار ش ا بل نصاب ًا تجب فيره ولمررة واحردة
بعد حوالا الحود عليه .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :5ت ــو وال ــدي من ــن ا ــة عش ــر عامـ ـاً ,فحاول ــت وال ــدتي
وإخــوتي أكــر املــرياث ,وأخ ــرياً اتفقــوا أن يعطــوا البنــات أس ــوأ
األماك املرتوكة بن رهم ,فكانت حصيت شقة سـكنية عليهـا
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بعــء املشــاكر ,يــي إنهــا ال تبــايف أبــداً بســبب وجــود بعــء
األسهم بها لرجر خيشـاه النـاس وخيشـون التعامـر معـه اتقـاء
لشره ,يي ال يشرتيها إال هو وبالسعر الني يريده ,وبـدفعات
على املدى الطوير .وبعد ا ـة عشـر عامـاً أتـى رجـر يسـتطيع
أن ينازيف هنا الرجر ,واشرتى الشقة بثلثـي قيمتهـا بسـبب هـنه
املش ــكلة ,وقبض ــت ال ــثمن بع ــد عيش ــة  :ــيق ات الي ــد ,اآلن
وبعــد أن قبضــت املبلــغ هــر أدفــع الزكــاة عــن املبلــغ مباشــرة أ
بع ــد اا ــول؟ وه ــر ل ــي أن أعط ــي زك ــاة م ــالي لزوج ــي بس ــبب
فقره؟ وهر أنا مكلَّفة بالنفقة على أوالدي؟
الجووواب :أولا :الررذ أرجررو أا يسررامح بعضررنا بعض ر ًا ,ألا اهلل
تعالى يقود{ :ﮈ ﮉ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮒ ﮓ ﮔ}
[النررور .]11 :وألا النب ر ‘ يقررودِ > :ص رل مررن ططعررك ,وأعررط مررن
حرمك ,واع عمن ظلمك< روا البيهق .
ثاني اا :الظالم لنفسه مرريض ,والمرريض بحاجرة شلرى رحمرة و عراء,
صح القود بأا والدتك وشخوتك ظلموك وظلمروا أخواترك فر سروء
وشا َّ
تقسيم التر ة ,فهؤالء مرضى ف ينهم ,وهم ف حالة خطر ش ا لم يتوبروا
وفوضر
شلى اهلل تعالى ,لرذلك أ رر مرن الردعاء لهرم بعرد المسرامحةِّ ,
أمرهم شلى اهلل تعالى ,واحمد اهلل عز وجرل بأنرك وأخواترك مظلومرات
ولسررت َّن بظالمررات ,ألا اهلل تعررالى يقررود{ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ} [شبراهيم.]11 :
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تم طبضه برد ًال عرن الشرقة
ثالث اا :أما بالنسبة لز اة هذا الماد الذ َّ
المورو ررة ,ف نرره يضررم شلررى النصرراب السرراب ش ا رراا موجررو ًا ويز َّ رى
بحوله ,وال يشرترط لمراد الشرقة حرود بعرد القربض ,أمرا ش ا لرم يكرن
عندك نصاب ساب  ,ف ا ز اة ماد الشقة ش ا اا نصاب ًا تجرب فيره بعرد
حوالا الحود عليه.
ِابع اا :وأما شعطاء المرأة زوجها ز اة مالهرا فرال يجروز ,ألا المنرافع
بين الرجل وامرأته مشتر ة ,فه تنتفع بتلك الز اة الت تعطيها لزوجها.
خامسو اا :أمررا بالنسرربة للنفقررة علررى األوال فهر واجبررة علررى األب,

و لك لقوله تعالى{ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ} [البقررة,]122 :
ولقوله ‘ لهند> :خ ِذ مرا يكفيرك وولردك برالمعروف< روا البخرار .
فما ام زوجك على طيد الحياة فالنفقة واجبة عليه ال عليك.
وش ا رراا زوجررك معسررر ًا وأحببررا أا تعينيرره علررى اانفرراق علررى
األوال بش ء من مالك فال حرج ف لرك ,علرى أا يكروا مرن الصردطة
النافلة ,ال من الز اة الواجبة ,ولك ف لك أجر عظيم ,للحرديث الرذ
روا اامررام البخررار ومسررلم عررن زينررب امرررأة عبررد اهلل بررن مسررعو ¶
طالا :طاد رسود اهلل ‘> :تصدطن يا معشرر النسرا ِء ولرو مرن حلريِّك َّن<.
طالا :فرجعا شلرى عبرد اهلل فقلرا :شنرك رجرل خفير ات اليرد ,وش َّا
رسود اهلل ‘ طد أمرنا بالصدطة ,فأته فاسأله ف ا اا لك يَجرز عنر ,
وشال صرفتها شلى غير م .طالا :فقاد ل عبد اهلل :بل اةتيره أنرا ,طالرا:
فانطلقا ف ا امرأة مرن األنصرار ببراب رسرود اهلل ‘ حراجت حاجتهرا,
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طالا :و اا رسود اهلل ‘ طد ألقيا عليه المهابرة ,طالرا :فخررج علينرا
بالد ,فقلنا له :اةا رسود اهلل ‘ فأخبر أ َّا امررأتين بالبراب تسرأالنك:
أتجزئ الصردطة عنهمرا علرى أزواجهمرا وعلرى أيترامٍ فر حجورهمرا ,وال
تخبر من نحن ,طالا :فدخل بالد على رسود اهلل ‘ فسرأله ,فقراد لره
رسررود اهلل ‘> :مررن همررا<؟ فقرراد :امرررأة مررن األنص رار وزين رب ,فقرراد
رسود اهلل ‘> :أ ال َّزيانرب< طراد :امررأة عبرد اهلل ,فقراد لره رسرود اهلل
‘> :لهما أجراا :أجر القرابة ,وأجر الصدطة< .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال : 0أنا موظف أصـير ,ومـن املعلـو بـأن املؤسسـة الـيت أعمـر
فيهــا تقطــع جــزءاً مــن رات ـ ةخــنه عنــد التقاعــد ,أو يأخــنه
ور يت بعد موتي ,فهر جتب الزكاة هنا املال أ ال؟
الجواب :ش ا نرا مالكر ًا للنصراب ,أو راا المراد المقتطرع مرن
راتبك بل نصاب ًا ,وب مكانرك أا تسرتر َّ شا تر را العمرل ,أو يسرتر
الور ة من بعد موتك ,ف ا الز اة واجبة عليك ف ال المالين.
وأما ش ا اا الماد المقتطع منك ال تستطيع أا تسرتر َّ شا تر را
العمل ,أو ال يستطيع الور ة استر ا بعد موترك فرال ز راة فيره ,ألنره
ملكيتك ,ولو بل أ ر من نصاب .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
خرج من َّ
الســؤال :4أنــا مشــرتك مــع بعــء املؤسســات القائمــة علــى التــأمني
التعاوني ,فهر جتب الزكاة عن األموال اليت أدفعها للتأمني؟
الجواب :عقو التأمين التعاون اختلر فيهرا الفقهراء برين مجيرز
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وغير مجيز ,وأنا أطود بعدم جوازها لما فيها من الغرر والمقامرة.
أما ز اة هذا الماد ف نها ال تجب ما ام خرج من يدك على سبيل
الهبة ,ما يقود من يجيز لك.
أما ش ا اا هذا الماد مضمون ًا لك ,وما خرج عن ملكيتك ,وبل
نصاب ًا ,أو ش ا أضفته شلى ما عندك يبلر نصراب ًا ,أو راا عنردك نصراب
ف ا الز اة تجب فيه .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :2رجــر زريف أر :ـاً قمح ـاً ولكنهــا مل تع ـ ا صــول ,فبــدت
الثمرة لـري صـااة ,فبـايف الرجـر هـنا الـزريف إلنسـان مـن أجـر
أن يكون طعامـاً للحيوانـات ,فهـر جتـب الزكـاة هـنا املـال؟
وهر زكاته زكاة عروى جتارية أ زكاة زرويف؟
الجواب :ال تجب ز اة الزروم وال مار حتى يشرت َّد الحرب ويبردو
تبين فسا ال مر أو الحب سقطا الز اة  ,وأما من
صالح ال مر ,ف ا َّ
ما بام من زرم فاسد ف نه يز َّى ز اة النقد ,ويضم طيمة ما بام شلى مالره
ويز يه معه ف حوله ,وشال فيسرتأن لره حرو ًال جديرد ًا ش ا بلر نصراب ًا.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :8أنا مسافر خارج البلد ,مجعت مبلغًا مـن املـال اشـرتيت
للس ـكن بالتقســي ملــدة ســنة ,واآلن اكتمــر مثــن
بــه بيت ـاً َّ
البيت ,م إنج خـارج البلـد والبيـت صـغري ,ونـييت أن أنت ـر
حتــى الســنة القادمــة ألزيــد املبلــغ وأشــرتي بيت ـاً أكــرب إن
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أج ـرت البيــت ملــدة ســنة ,فهــر
شــاء اهلل ,وخــال هــنه الســنة َّ
على هنا البيت زكاة؟ وإن كان فكيف أسب؟
الجواب :لالما أنك ا رتريا البيرا بدايرة للسركن ولريس للتجرارة
ف ا الز اة ال تجب فيه شال عند بيعه ,ألا من روط الز اة أا تكوا النيرة
للتجارة عند الشراء والنية المعتبرة ه ما انا مقارنة لدخوله ف ملكك.
وبناء عل ذل :
فال تجب الز اة ف هرذ الردار ,وشنمرا تجرب الز راة علرى الغلرة
الت تجنيها من ااجارة ,ش ا بلغا نصاب ًا وحراد عليهرا الحرود ,أو ش ا
رراا عنرردك نصرراب غيرهررا ,وهر وا النصرراب ,ف نررك تضرريفها شلررى
بعضها وتؤ الجميع ف وطرا ز اترك ,وش ا لرم تبلر األجررة نصراب ًا
و اا عندك ماد آخر ال يبل نصاب ًا ذلك ,ولكن ش ا جمعا الماد له
بل نصاب ًا وجب عليرك أا تخررج ز راة هرذا المراد بعرد حرود امرل.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :2ه ــر جت ــب الزك ــاة ال ــتأ م ــع العل ــم ب ــأن ص ــاحب
األرى يقو ببيعه علفاً للحيوانات؟
الجووواب :لرريس ف ر الترربن ز رراة ,ألنرره ال يقصررد بزراعترره نم راء
األرض ,وال تستغل به عا ة ,وشنما هو تبع للحرب ,رم شنره لريس ممرا
يقتات أو ي َّد َخر لأل ل ,فأ به الحشيش والحطب.
وأما من بام أو ا ترى التبن لي َّتجر فيه فقد صار ف حقه َع َرضر ًا مرن
عروض التجارة ,فيز َّى ز اة العروض التجارية .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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الســؤال :6كيــف يكــون كافــر اليتــيم مطبِّقـاً اــديي الرســول
الكــريم ‘> :أنــا وكافــر اليتــيم اجلنــة هكــنا<...؟ وأنــا
أريد إن شاء اهلل فتح دار لأليتا ودار للعةـزة كبـار السـن,
وتزويج كبار السـن الـنين مل يسـبق يفـم الـزواج ,هـر املـال
الني سوا يصرا ميكن أن سم من مال الزكاة؟
الجواب :حتى يناد اانساا رف فالة اليتيم ,وهو أا يكوا بمعيرة
بالس َّربابة
النب ‘ القاةرل> :أنرا و افرل اليتريم فر الجنرة هكرذا رر وأ رار َّ
وفرج بينهما يئ ًا ر< روا البخار ومسلم .فال بد من ااحسراا
والوسطى َّ
وبر  ,وتطييب خالر  ,وش خراد الفرحرة
شليه ,والعط عليه ,والرأفة بهِّ ,
والبهجة على روحه بكلمة ليبة ,وببسمة لطيفة ,وبلمسة حانية.
وأا يحذر ش الد اليتيم وظلمه ونهر و تمه والتسلط عليه بما يؤ يه
ف طود أو فعل ,و لك لقود اهلل تعالى{ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ} [الضحى.]9 :
م ال بد مرن تعليمره القرراءة والكتابرة ,رم الصرنعة ,وأا يطعمره
الكفيل من حالد ال من حرام ,وأا ي َّتجر بماله ش ا اا له ماد.
وأما سؤالك عن الحكم الشررع فر فرتح ار األيترام ,وللعجرزة
بار السن ,وتزويج بار السن ,فلك ف لك أجرر شا راء اهلل تعرالى
بنيتك الصالحة.
وأما سؤالك هل المراد الرذ يصررف علرى تلرك الردار يصرح أا
يكوا من الز اة؟ فالجواب :ال يجوز أا يصرف من ماد الز اة ف بناء
تلك الدار وال ف األ ياء ال ابتة فيها.
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وأما ما يصرف علرى األيترام مرن مراد الز راة ف نره يجروز ش ا راا
اليتامى فقراء ,وشال فال يجوز ,وتعتبر الدار بمنزلة الكفيل لهم.
و ذلك الحكم ف صرف الز اة على بار السن رعاي ًة وتزويجر ًا,
ش ا ررانوا فقررراء فررال حرررج ف ر فررع الز رراة شلرريهم ,ولكررن ال بررد مررن
التمليك لهم ,وأما ش ا انوا أغنياء فال يجوز .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :9هر جيوز أن يعطـي أهـرُ القريـة اإلمـا َ راتبـه مـن الزكـاة
إ ا مل يكف ما مجعوه له؟ وإ ا كان ال جيوز فما هو اار؟
الجووواب :الز رراة ترردفع لمسرتحقيها الررذين رررهم اهلل تعررالى فر
القرررآا العظرريم بقولرره:

{ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﯓ

ﯔ ﯕ ﯗ ﯘ ﯙ} [التوبررة ,]61 :وهررذ الز رراة ترردفع لهررم
بدوا عمل يطلب منهم.
واامام يأخذ أجرة على عمله ر أال وهرو تفرير وطتره للصرالة فر
معين ر ولالما أنه يقوم بهذا العمل ف نره يسرتح األجررة عليره,
مسجد َّ
سواء اا فقير ًا أم غني ًا ,وال يجوز أا تدفع له ز اة الماد لقراء شمامتره.
أما ش ا أخذ أجرته الم َّتف عليها ,و اا فقيرر ًا ال يملرك نصراب ًا ,فيجروز
فع الز اة له فوق أجرته لفقر ال امامته.
والحل لم ل هذ القضية أا يكوا أهل القرية حريصين على تعلم
ينهم ,وأا ينفقوا يئ ًا من أموالهم ف سبيل اهلل على سربيل الصردطة,
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ألا الز اة ال تجوز لهذا اامام الذ َّفر وطته للصالة بهم ولتعلريمهم.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :13األرى اليت تسقى ماء جماني ـ ـ يكـون علـى حسـاب
الدولة ـ ـ هر تكون زكاة مثارها العشر أ نصف العشر؟
الجواب :اتف الفقهاء على أا الزرم الذ يسقى بغير لفة يجرب
فيرره العشررر ,الررذ يشرررب بمرراء المطررر أو بمرراء األنهررار َسرريح ًا ,أو
بالسواط وا أا يحتاج شلى رفعه غرف ًا أو بآلة ,أو راا الرزرم يشررب
بعروطه بسبب طرب الماء من وجه األرض.
وأما الزرم الرذ يسرقى بكلفرة فيجرب فيره نصر العشرر ,سرواء
سررقته النواضررح ر اابررل التر يسررتقى عليهررا ر أو سررق بالرردوال  ,أو
السواط  ,أو الدواليب ,أو النواعير ,و ذا لو م َّد من النهرر سراطية شلرى
أرضه ,ف ا بلغها الماء احتاج شلى رفعه بالغرف أو بآلة ,والضرابط فر
لك أا يحتاج ف رفع الماء شلى وجه األرض شلى آلة أو عمل.
و ل لك لقود النب ‘> :فيما سقا السرماء والعيروا أو راا
َع َرِيًّا العشر ,وما سق بالنَّض ِح نص العشر< روا البخار .
الع َر  :هو الذ يشرب بعروطه من غير سق ].
[ َ
وبناء عل ذل :
فيجب العشر ش ا انا األرض تسقى بالماء بدوا لفة ,أو بدوا
آلة ,أو بدوا عمل ,وشال فنص العشر .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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الســؤال :11هــر جتــب الزكــاة علــى مســتأجر األرى الزراعيــة؟
مــع العلــم بأنــه كــثري مــن املواســم خيســر ,وكــم جيــب
فيها من الزكاة؟
الجووواب :ز رراة األرض المسررتأجرة عنررد جمهررور الفقهرراء علررى
المستأجر ألا الغلَّة ملكه ,والعبرة فر الز راة بملكيرة ال مرر ال بملكيرة
األرض ,والز اة واجبة ف الرزرم ,و لرك لقولره تعرالى{ :ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ} [األنعرررام .]111 :وشيجررراب الز ررراة علرررى مالرررك األرض
شجحاف يناف المواساة.
وخرال اامررام أبررو حنيفرة الجمهررور فقرراد بوجروب الز رراة علررى
المؤجر ال على المستأجر ,فيجب عليه العشر من األجرة.
وبناء عل ذل :
ف ا ز اة األرض المستأجرة للزراعة على المسرتأجر ,وهرذا طرود
جمهور الفقهاء ,واألخذ به هو األحوط ف الدين ,و لك لصريح اآلية
الكريمة {ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ}.
ويجب العشر ف ز اة الزروم ش ا انا تسقى بمراء السرماء ,أمرا
ش ا انا تسرقى بمؤنرة ففيهرا نصر العشرر ,و لرك لقرود النبر ‘:
>فيما سقا السماء والعيوا أو راا ع رير ًا العشرر ,ومرا سرق بالنضرح
نص العشر< روا البخار .
وال يجرروز شسررقاط ر ء مررن النفقررة ,ألا الز رراة تعلقررا بعررين
الخارج ,لقوله تعالى{ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ}.
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وأخير ًا أطود لك أخ الكريم :ن على قة من طود سيدنا رسود
اهلل ‘> :ما نقص ماد عبد مرن صردطة< روا الترمرذ وطراد :حرديث
حسررن صررحيح .ونسررأد اهلل تعررالى أا يرفررع الرربالء والغررالء عنررا وعررن
المسلمين أجمعين .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :15م ــا ه ــو ااك ــم الش ــرعي ت ــثمري أم ــوال الزك ــاة؟
حي ــي تق ــو بع ــء املؤسس ــات اخلريي ــة بم ــع الزك ــوات
لفقــراء معيــنني عنــدها ,فتقــو بتــثمري هــنا املــال و ــول
عليه ااول ,وهر جتب فيه الزكاة؟
الجووواب :األصررل عرردم جررواز اسررت مار أمررواد الز رراة مررن طبررل
الجمعيات المأ وا لها بجمعها وصرفها ,ولكرن ش ا لرم يوجرد مسرتح
للز رراة يرروم جمعهررا ,و رراا اسررت مارها مررأمو َا العواطررب ,فررال بررأس
باست مارها بهذ الشروط ,على أا تو َّزم ه و مراتها على المسرتحقين
للز رراة عنررد ترروفرهم ,وال ز رراة فرر هررذا المرراد طبررل توزيعرره علررى
المستحقين .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :10رج ــر أحص ــى زك ــاة القم ــح عن ــد ااص ــاد وح ــدَّد
مق ــدارها وتركه ــا عن ــده ,وأعط ــى الفق ــري املس ــتحق منه ــا
بالتقســي  ,ألنـه يعلــم يقينـًا أنــه إ ا دفعهــا لــه مــرة واحــدة
يضيع املال فهر جيوز هنا؟
الجواب :ش ا عزد الز اة عن ماله ,وحافظ عليها ما يحافظ على

151

الفتاوى الشرعية

ماله ,و فعها شلى مستحقها أطسال ًا و لك لمصرلحتهم ,فر ن أرجرو اهلل
عز وجل أا ال يكوا ف لك حرج .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :14والدي متـوفى ,وإخـوتي و:ـعهم املـادي دون الوسـ ,
وعندي أي مشفى األمراى النفسية و تـاج إىل نفقـات,
فهر جيوز أن أعطيه الزكـاة الـيت سـأخرجها؟ وقـد اشـرتيت
سيارة بالتقسي من بنس ربوي ,وأريد أن أكفِّر عـن هـنا
الننب بشيء من املال ,فهر جيوز أن أعطيه ألخي؟
الجواب :ش ا اا أخوك المرريض فقيرر ًا ال يملرك مقردار /45/
من الذهب ,ف نه يجوز أا تدفع الز اة له عن لري وليِّه ووصيِّه.
أما بالنسبة لشراء السيارة عرن لرير البنرك الربرو فهرو حررام,
ويجب التخلص من القرض الربرو مبا ررة ولرو ببيرع السريارة ,وبعرد
لك أ ر من االسرتغفار والتوبرة ,مرع الجرزم علرى أال تعرو شلرى م رل
لك مرة انية ,وأ ر مرن الصردطة ,ألا الصردطة تطفرئ غضرب الررب
جل وعال ,وال حرج ف شعطاء هذ الصردطة ألخيرك المرريض .هرذا,
واهلل تعالى أعلم.
** ** **
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ا
منطقــة ااــرِّ ,مــث ً

خارج حدود امليقات ,فهر جيب عليه أن

جــدة ,وســافر
سـس عنـد
ر بنُ ُ

عودته إىل منطقة اار أ ال؟
الجواب :من اا مقيم ًا اخل المواطيا (بين الميقرات والحررم)
وخرج خارج المواطيا ,ف نه يصبح ف حكم اآلفاط  ,نيذا أِاد دخول
الحرم أثناء عودته لحاج مير الن ُسو  ,ف نره يجرب عليره أا يحررم مرن
الميقات عند جمهرور الفقهراء مرن الحنفيرة والمالكيرة والحنابلرة ,وفر
طود عند الشافعية ,وال يجوز له مجراوزة الميقرات بغيرر شحررام ,وفر
طود عند الشافعية وهو المشهور عندهم أنره يجروز خولره الحررم بغيرر
شحرام ,ولكن يستحب له أا يحرم.
أما إذا أِاد دخول الحرم بن الن ُس فال ك بأنره يجرب عليره
أا يحرم من الميقات عند جميع الفقهاء بال خالف.
أما إذا ق موضع اا من ال سحل ,ولم ين الحرم ,ف نره يجروز لره
حرل بره التحر بأهلره,
باالتفاق أا يتجاوز الميقات بدوا شحرام ,فر ا َّ
وله خود الحرم بدوا شحرام ش ا طصد الحرم لحاجة غير النسك ,وش ا
طصد بنسك ف نه يحرم من مكانه الذ هو فيه.
وبناء عل ذل :
ال فر جردة ر ش ا خررج
ف نه يجروز للمقريم فر منطقرة الحرل ر مر ً
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خارج حدو المواطيا ,وأرا أا يرجع شلى منطقة الحرل ر شلرى جردة ر
أا يتجاوز الميقات بدوا شحرام .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :5رجر من أهر مكة املكرمة ,يسافر أحيانـاً خـارج حـدود
امليقات ,فهر جيب عليه أ ناء العودة أن يُحـر مـن امليقـات,
أ ر له دخول مكة من لري نسس؟
الجواب :من خرج مرن منطقرة الحرل ,وتجراوز حردو المواطيرا
وأرا خود الحرم انية بقصد النسرك وجرب عليره باالتفراق أا يحررم
من الميقات ,وال يجوز له مجاوزة الميقات شال ب حرام بأحد النسكين.
أما ش ا أرا خود الحرم انية بغير طصرد النسرك ,فعنرد جمهرور
الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وف رأ للشافعية ال يجروز لره
أا يتجاوز الميقات بدوا شحرام بأحد النسكين.
وهناك طود آخر للشافعية وهو المشهور عندهم أنه يجوز لآلفاط
خود الحرم بدوا شحرام ,ش ا طَ َص َد لغير نسرك ,ولكنره يسرتحب لره
أا يحرم.
وبناء عليه:
فيجب على من اا من أهل مكة ش ا اا خارج حدو المواطيرا
وأرا الدخود شلرى الحررم بقصرد النسرك أا يحررم مرن الميقرات ,وال
يجوز له أا يجاوز الميقات بغير شحرام.
وأما ش ا طصرد لغيرر النسرك فكرذلك ال بر َّد لره مرن شحررام بأحرد
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النسكين عند جمهور الفقهاء ,ويجوز له أا يدخل الحرم بردوا شحررام
ش ا طصد لغير النسك ف طود مشهور عند الشافعية.
وأما ش ا َ َر خروجه و خولره شلرى مكرة المكرمرة لحاجرة تتكررر,
ف نرره ينبغر لرره أا يحرررم فر ررل سررنة مرررة ,لكر ال يسررتخ َّ بحرمررة
الحرم .ما جاء ف البياا للعمران .16/1
واألولى أا ال يتجاوز الميقات شال ب حرام .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :0أكــرمج اهلل عــز وجــر بــااج هــنا العــا  ,و يــو
عرفة وبعد الغروب أفضـنا إىل مزدلفـة ,ووصـلنا إليهـا بعـد
العشاء بساعة ,فأقمنا فيها ملـدة سـاعة وصـلينا العشـاءين,
م توجَّهنا إىل منى قبر منتصف اللير ,فهر صح الوقوا
املزدلفة أ ال؟
الجوواب :الوطرروف بالمز لفرة واجررب باتفرراق األةمرة ,فمررن تر رره
وجب عليه م.
وزمن الوطوف اختل فيه الفقهاء:
فعند الحنفية :زمرن الوطروف مرا برين للروم فجرر يروم العيرد شلرى
للوم الشمس ,ما جاء ف حا ية ابن عابدين رحمره اهلل :وأود وطتره
للوم الفجر ال ان مرن يروم النحرر ,وآخرر للروم الشرمس منره ,فمرن
وط بها طبل للروم الفجرر أو بعرد للروم الشرمس ال يعترد بره .وطردر
الواجب منه ساعة ولو لطيفة.
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وعند الشافعية :وطا الوطوف بعد منتص الليل ولرو لحظرة بعرد
الوطوف بعرفة.
وعند الحنابلة :زمن الوطوف ف أ لحظة بعد النص ال ان من الليل.
وعند المالكية :يجب النزود بالمز لفة بقدر حط الرحراد وصرالة
المغرب والعشاء وتناود ء من أ ل أو رب فيها.
وبناء عل ما تن م:
وجب على من ترك المبيا بعد منتص الليل ولو لحظة م عنرد
الشافعية والحنابلة ,و ذلك عند الحنفية ألا الواجب عنردهم الوطروف
بعد فجر يوم النحر شلى للوم الشمس .وال ء عليره عنرد المالكيرة.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :4أكــرمج اهلل عــز وجــر بــااج هــنا العــا  ,ورميــت
اني أيا التشريق اجلمرات الثاث بعد العشـاء ,وتوجهـت
إىل مكة املكرمة ,فأخربني بعضهم بأنه كـان مـن الواجـب
علــي أن أرمــي عــن اليــو الثالــي مــن أيــا التشــريق ,وطبعـًا
مل أر ِ عن اليو الثالي ,فهر يرتتب عليَّ شيء؟
ال عند الحنفية ش ا غا ر منى طبرل فجرر
الجواب :يعد الحاج
متعج ً
ِّ
اليوم ال الث ,على خالف الجمهور الرذين يوجبروا علرى المتعجرل أا
يغا ر منى طبل غروب مس اليوم ال ان للتشرري  ,فر ا بقر شلرى مرا
بعد فجر اليوم ال الث لزمه الرم ف اليوم ال الث.
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وبناء عليه:
ف ا مغا رتك منى بعد الرم عن اليوم ال ان من أيرام التشرري طبرل
أ اا فجر اليوم ال الث تعجل صحيح ,وال يترتب عليك ء عند الحنفية.
وعند جمهور الفقهاء يجب عليك الرم عرن اليروم ال الرث ,فر ا
لم َترمِ وجب عليك م عندهم .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :2رجر سائق سـافر إىل الـديار املقدسـة بقصـد العمـر بـني
ااــرمني الشــريفني ,و يــو عرفــة وهــو مــع ااةــاج بــدون
إح ــرا ع ــز عل ــى اا ــج ,ف ــأحر وه ــو أرى عرف ــة ,وأدى
املناسس كلها ,فهر حةه صحيح أ يرتتب عليه د ؟
الجواب :عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكيرة والحنابلرة ال
يجوز لمن يسكن خرارج المواطيرا مجراوزة الميقرات لمرن طصرد مكرة
المكرمة بدوا شحرام بعمرة أو حج.
و هب الشافعية شلى أا من طصد مكة لحاجة غير الحج أو العمرة
فيجوز له أا يتجاوز الميقات بدوا شحرام ,ف ا خل مكرة لغيرر نسرك
أل ِح بأهلها ,ف ا أرا الحرج أو العمررة فميقاتره المكران هرو موضرعه
الذ هو فيه ,فيحرم من حيث أنشأ ,و لك لما روى البخار ومسرلم
عن ابن عباس ¶ طاد( :شا النب ‘ وطَّا ألهل المدينة ا الحليفة,
وألهل الشام الجحفة ,وألهل نجد طرا المنازد ,وألهل اليمن يلملم,
الحرج والعمررة ,ومرن
ه َّن له َّن ولمن أتى عليه َّن من غيره َّن ممرن أرا
َّ
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اا وا لك فمن حيث أنشأ ,حتى أهل مكة من مكة).
وبناء عليه:
ف حرامه بالحج ف أرض عرفة صحيح ال ش كاد فيه ,ولكن عليه
م عند جمهور الفقهاء ,وال ء عليه عند الشافعية ,ألنه خرل مكرة
طاصد ًا العمل ال الحج .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :8رجر هب إىل ااج ,وبعـد أداء املناسـس ـ ـ مـن وقـوا
بأرى عرفة ,ومبيت مزدلفة ,ورمي مجرة العقبة الكـربى,
وطــواا اإلفا:ــة ــ نســي التقصــري أو االــق ,ــم هــب إىل
وتعطــر ,بعــد لــب املخــي  ,ــم تــنكر بعــد
َّ
وتطي ـب
َّ
بيتــه
لس ,فقا وقصَّر .فما ا يرتتب عليه؟
الجواب :هب جمهور الفقهاء شلى أا حل رعر الررأس للمحررم
أو تقصير واجب من واجبات الحج ,وهو ر ن عند الشافعية.
وال يكرروا التحلررل األصررغر شال بررالحل  .فمررن لرربس المخرريط أو
تطيب طبل الحل وجب عليه الدم عند جمهور الفقهاء.
َّ
وبناء عليه:
فيجب على هذا الحراج أا يرذبح راة فر منطقرة الحررم ,ويروزم
لحمها على فقراء الحرم ,تكفير ًا لخطئه الذ وطع فيره مرن لربس ال يراب
والتعطر ,طبل الحل  ,ألا الحلر واجرب ,وتررك الواجرب يوجرب مر ًا
عند جمهور الفقهاء.

تاب الحج والعمرة

159

مخير بين الذبح أو شلعام ستة مسا ين ,لكرل
أما عند الشافعية فهو َّ
مسكين نص صام ,أو صيام ال ة أيام .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
لِّ ــر ل ــريه

ل ــق الش ــعر أو

الس ــؤال :2ه ــر جي ــوز للمح ــر أن
تقصريه قبر أن يتحلر هو؟
الجواب :يحظر على المحرِم حل رأسره أو رأس محررِمٍ غيرر مرا
لم يفر الحال والمحلوق له من أ اء المناسك.
أما ش ا انتهى الرجل من أ اء مناسك الحج أو العمرة ولم يب عليره
شال الحل  ,ف نه يجوز أا يحل لغير ش ا انتهى صاحبه من مناسك الحج
أو العمررة ,ولررو لررم يحلر هررو ,ألا المحظررور علرى المحرررم أا يحلر
لنفسه أو لغير وهو لم ينته من مناسك الحج أو العمرة.
وبناء عليه:
ف ر ا فرغررا مررن مناسررك الحررج أو العمرررة ف نرره يجرروز أا يحل ر
أحدهما لآلخر ,وهذا باالتفاق بين الفقهاء .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :6امــرأة أحرمــت مــن امليقــات وهــي حــائء ,فهــر جيــب
عليها أن جتـدِّد إحرامهـا بعـد طهرهـا وااللتسـال ,أ يكفيهـا
إحرامها من امليقات؟
الجووواب :لرريس مررن ررروط ااحرررام للمرررأة لهرهررا مررن الحرريض
والنفاس ,بل ررط شحرامهرا النيرة عنرد الميقرات ,ويسرن لهرا أا تغتسرل
لإلحرام بدوا صالة ر عتين ,وتلب  ,ف ا فعلا لك خلا ف ااحرام.
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وتنتظر بعد لرك حترى تطهرر مرن حيضرها ,فر ا لهررت تغتسرل
وتقصرر ,وال يشرترط لهرا أا
وتصل ر عت ااحررام وتطروف وتسرعى ِّ
تجر ِّد شحرامهرا ,أو أا ترذهب شلرى التنعريم ر مسرجد السريدة عاةشرة ر
لتحرم من هناك .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :9امــرأة أحرمــت بــالعمرة واشــرتطت إن حبســها حــاب
فمحل ــها حي ــي حُبس ــت ,ومل ــا وص ــلت مك ــة وأنه ــت أعم ــال
العمــرة تبــيَّن يفــا أنهــا حــائء ,وتري ـد العــودة مــع القافلــة
قبر طهرها من حيضتها ,فما ا يرتتب عليها؟
الجواب :شا اا حيضها طد بدأ بعد لوافها فقرد صرحا عمرتهرا
ولها السع والتقصير مع الحيض ,وال ء عليها .وشا انا الحيضة
بحسب ظنها طد بدأت طبل الطواف فطوافها صحيح ,وعليها اة ترذبح
ف الحرم وتوزم على الفقرراء ,وال أ رر لقولهرا( :اجعرل محلر حيرث
حبستن ) عند الحنفية .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السـؤال :13أكـرمج اهلل عــز وجـر بــالعمرة ,و الطـواا كنــت
كاشفاً عن كتفي األمين األشـواط الثا ـة ,فقـال لـي
بعضهم :جيب عليس أن تسرت كتفـس بعـد االنتهـاء مـن
األشواط الثا ة ,فهر هنا صحيح؟
الجواب :االضطبام هو أا يجعل وسط الر اء تحا شبطه األيمرن
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عند الشرروم فر الطرواف الرذ بعرد سرع  ,ويرر َّ لرفيره علرى تفره
اليسرى ,وتبقى تفه اليمنى مكشوفة.
واالضطبام سنة عند جمهور الفقهاء ,ما ور ف سرنن أبر او ,
أا رسود اهلل ‘ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيرا ,وجعلروا
أر يتهم تحا آبالهم طد طذفوها على عواتقهم اليسرى.
واالضطبام سنة ف جميع أ واط الطواف ,ف ا فر مرن الطرواف
غطى تفه األيمن ,وتكر صالة الرجل ش ا اا مضطبع ًا.
وبناء عليه:
فمن السنة االضطبام ف األ واط ل ِّها .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :11امــرأة هبــت ألداء العمــرة فأتاهــا ااــيء واســتغرق
الفن ــدق حت ــى ــني
م ــدة إقامته ــا مك ــة ,فه ــر جتل ـ
وقت السفر أ ما ا تفعر؟
الجواب :يجب على هذ المرأة أا تبقى فر مكرة المكرمرة حترى
تطهر من حيضها م تغتسل م تؤ مناسرك العمررة ,وأمرا ش ا أرا ت
العو ة شلى بلدها مع طافلتها ,فعليها أا تتحلَّل من شحرامها بالتقصير من
عرها ,م تذبح اة ف الحرم وتو ِّزعهرا علرى فقرراء الحررم ,وعليهرا
طضاء هذ العمرة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :15تعــت مــن أحــد النــاس يقــول :إ ا هــب الرجــر إىل
العمرة قبر ااج وجب عليـه ااـج ,وإن مـات قبـر أن ـج
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فهــو ة ــم حتــى وان كــان لــري مســتطيع للحــج ,فهــر هــنا
الكا صحيح؟
الجواب :هذ الفتوى غير صحيحة ,ألنه طد يرتمكن اانسراا مرن
ٍ
لظرروف ماليرة ,وشمرا
أ اء العمرة وال يتمكن من أ اء فريضة الحج ,شما
ٍ
لظروف تنظيميةٍ أل اء فريضة الحج.
حاج ًا ,م توفّرت لره الظرروف
ف ا أ ى اانساا العمرة ولم يكن ّ
المالية والتنظيمية أل اء فريضة الحج وجرب عليره الحرج لقولره تعرالى:

{ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ} [آد عمررراا .]92 :ف ر ا
لم يحج يكوا آ م ًا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :10امرأة طافت طـواا العمـرة وهـي حـائء ,فهـر جيـب
عليها الد مع القضاء؟ أ جيزئها الد ؟
الجواب :الطهارة من الحدث األصغر واأل بر رط لصحة الطرواف
عند جمهور الفقهاء مرن المالكيرة والشرافعية والحنابلرة ,فمرن لراف وهرو
محدث فطوافه بالل ال يعتر ّد بره عنرد الجمهرور ,وعليره ااعرا ة ش ا راا
لواف ًا واجب ًا ,وال تحل له النساء شا اا لواف شفاضة حتى يؤ يه.
أما عند السا ة الحنفية فالطهارة من الحدث واجرب مرن واجبرات
الطواف ,وليسا ررل ًا لصرحته ,و لرك لقرود اهلل تعرالى{ :ﮱ
يقيررد
ﯓ ﯔ} [الحررج ,]19 :فرراألمر مطل ر ف ر اآليررة ,ولررم ّ
الشارم بشرط الطهارة.
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فمن لاف لواف ًا واجب ًا وهو محدث يجب عليه شعا ة الطرواف مرا
ام ف مكة المكرمة ,وشال وجرب عليره الفرداء ,وهرو برح راة ترو ّزم
على فقراء الحرم.
وبناء عل ذل :
فطواف هذ المرأة صحيح ,ولكن يجب عليها ااعرا ة ش ا انرا
ف مكرة المكرمرة ,وش ا سرافرت وجرب عليهرا برح راة فر الحررم,
ويررو ّزم لحمهررا علررى فقررراء الحرررم ,مررا جرراء ف ر الموسرروعة الفقهيررة
الكويتية مصطلح (لواف) .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :14امرأة هبت ألداء العمـرة ,وبعـد طوافهـا توجَّهـت إىل
املسعى ,فَسَـعَتْ شـوطاً واحـداً ,ـم قطعـت سـعيها وأللـت,
وع ــادت إىل بل ــدها ,فم ــا ا يرتت ــب عليه ــا م ــع العل ــم بأنه ــا
فقرية؟ وما ا يرتتب عليها كنلس لو مل تقصِّر؟
الجواب :السع واجب من واجبات العمرة عند السا ة الحنفيرة,
وترك الواجب يوجب القضاء طبل الخروج من مكة ,ف ا خرجا ف نهرا
تجبر بالدم ,وهو بح اة تذبح بالحرم وت َو َّزم على فقراء الحررم ,وال
طضاء بعد الذبح.
وبناء عل ما تن م:
ف نه يجب على المرأة بح اة فر الحررم ,ويرو َّزم لحمهرا علرى
فقراء الحرم ,وال يجب عليها القضاء ,وش ا انا فقيرة ال تملك مرن

161

الفتاوى الشرعية

الشاة فه ف متها حتى تملك منها ,ف ا ماتا ولم تترك ريئ ًا ,فرال
ء عليها ,ونرجو اهلل عز وجرل لنرا ولهرا العفرو والصرفح ,وفر رل
األحررواد عمرتهررا صررحيحة شا رراء اهلل تعررالى ,ألا ترررك الواجررب ال
يفسدها .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :12مـا حكـم زيـارة الـن ‘ بعـد ااـج أو العمـرة؟ وهـر
صحيح أنه ال جيوز أن نقول :زيارة الـن ‘ ,وإمنـا نقـول:
زيارة املسةد النبوي الشريف؟
الجواب :هرب جمهرور الفقهراء سرلف ًا وخلفر ًا شلرى مشرروعية زيرارة
النب ‘ ,وأنها سنة مؤ دة عنرد الحنفيرة ,وسرنة مسرتحبة عنرد غيررهم,
و

لرررك لقرررود اهلل عرررز وجرررل{ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ} [النسرراء.]61 :
والنص مطل وليس مقيد ًا ,والعبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب.
وألنه مما ال ك فيه بأنه ‘ ح ف طبر  ,وطد صح طوله ‘:
وصح أنه ‘ طاد:
>األنبياء أحياء ف طبورهم يصلوا< روا أبو يعلى.
َّ
>مررت على موسرى ليلرة أسرر بر عنرد الك يرب األحمرر وهرو طراةم
يصل ف طبر < روا مسلم.
وش ا با بنص القرآا أا الشهداء أحياء ف طبورهم بقوله تعرالى:
{ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ}
[آد عمراا.]169 :

تاب الحج والعمرة
ونهينا بنص القرآا أا نقود عنهم أموات ,طاد

165
تعالى{ :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ} [البقرة.]151 :
ف ا من المعلوم بأا النب ‘ عند موته طاد> :يرا عاةشرة مرا أزاد
أجد ألم الطعام الذ أ لا بخيبرر ,فهرذا أواا وجردت انقطرام أب َهررِ
من لك السم< روا البخار  .فهو هيد ‘.
ولقوله ‘> :من زارن بعد موت فكأنما زارن ف حيات  ,ومن
مات بأحد الحرمين بعث من اآلمنين يوم القيامة< روا البيهق .
ولقوله ‘> :من زار طبر وجبا له فاعت < روا البيهق .
ولقوله ‘> :من جاءن زاةر ًا ال يعلم له حاجة شال زيارت  ,راا
حق ًا عل أا أ وا له فيع ًا يوم القيامة< روا الطبران .
ويقررود الحررافظ ابررن حجررر :شا زيررارة النبرر ‘ مررن أفضررل
األعماد ,وأج ِّل القربات الموصرلة شلرى الجرالد ,وشا مشرروعيتها
محل شجمام بال نزام.
ويقررود القسررطالن  :اعلررم أا زيررارة طبررر الشررري مررن أعظررم
القربات ,وأرجى الطاعات ,والسبيل شلى أعلى الدرجات.
والزيارة لها آ اب ,من جملتها:
1ر عدم التزاحم أمام طبر الشري ‘ ,ألنه خالف األ ب.
ال عرن
1ر عردم رفرع الصروت بالصرالة والسرالم عليره ‘ ,فضر ً
الكالم العا .
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2ر أا يتبع زيارته ‘ بزيارة صراحبيه ريخ الصرحابة أبر بكرر
وعمر رض اهلل عنهم جميع ًا.
وبناء عل ذل :
فزيارته ‘ سنة مؤ دة ,ويقصد طبر الشري للزيارة ,ألنره حر
ف طبر ‘ ,و ذلك ينو مع زيارته للنب ‘ زيارة المسجد النبو
الشري  ,لقوله ‘> :ال تشد الرحاد شال شلى ال رة مسراجد :المسرج ِد
الحرام ,ومسجد الرسود ‘ ,ومسجد األطصى< روا البخار  .هذا,
واهلل تعالى أعلم.
** ** **

كتاب النكاح

تاب النكاح

169

الس ــؤال :1أري ــد أن أت ــزوَّج بع ــد أي ــا قليل ــة ,ف ــأرجو أن تزوِّدن ــي
ببعء النصائح اليت أعمر بها حياتي الزوجية.
الجواب :أوص نفس وشياك ف الحياة الزوجية بقود اهلل تعرالى:

{ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ} [البقرة.]114 :
اعلم يا أخر الحبيرب برأا الحر الرذ لرك عنرد زوجترك هرو
واجب عليك نحوها ,فقم بالواجب الذ عليك أو ًال ,ألنك مسرؤود
عنه يوم القيامة.
أما بالنسبة للح الذ لك عند زوجتك فطالرب بره برفر ولرين,
وال تكن ف ّظ ًا غليظ القلب عند مطالبتك بحقك ,بل لالبهرا بحقرك مرع
الكلمة الطيبة والبسمة الحانيرة ,وأنرا تجعرل نصرب عينيرك العفرو شا
طصرت ,ألا خل المسلم العفو والصفح.
َّ
واحذر يا أخ أا تطالب بالح الذ لك طبل أا تقوم بالواجرب
الذ عليك ,ألا هذا ليس من خلر المسرلم الرذ يعررف نفسره بأنره
واط بين يد اهلل عز جل يوم القيامة للعرض والحساب.
واعلم يا أخ الكريم حديث سيدنا محمد ‘> :خيرر م خيرر م
ألهله وأنا خير م ألهل < روا ابن ماجه.
فلتكن فيك هذ الخيرية بشها ة سيدنا رسود اهلل ‘ ,من خالد
شحسانك لزوجتك ,وخذ بوصية سيدنا رسود اهلل ‘ القاةل> :استوصروا
الضرلَ ِع
بالنساء خيرر ًا ,فر نه ّن خلقرن مرن ِضرلَ ٍع ,وشا أعروج ر ء فر ِّ
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أعال  ,ف ا هبا تقيمه سرته ,وشا تر ته لم يرزد أعروج ,فاستوصروا
بالنساء خير ًا< روا البخار .
ص
ولالما أا رسود اهلل ‘ يوصينا فعلى الرأس والعين ,فاسرتو ِ
بها خير ًا ,فأحسن الكلمة معها ,وأحسن النظرة شليها ,وأحسن التعامرل
وتحرل
طصرت أو أساءت ال طدر اهلل فليكن صدرك واسرع ًا,
َّ
معها ,ف ا َّ
بأخالق سيدنا محمد ‘.
أخ الحبيب :ترذ ر طرود اهلل تعرالى{ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ} [التحريم.]6 :
وتذ ر طوله ‘ > :لكرم رام ومسرؤود عرن رعيتره ,واامرام رام
ومسؤود عن رعيته ,والرجل رام ف أهله ومسؤود عن رعيته ,والمرأة
ف بيا زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها ,والخا م ف ماد سيد رام
ومسؤود عن رعيته< روا البخار .
مرها بالحجاب ,و لك من خالد طود اهلل تعرالى{ :ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮩﮪﮫﮬ

ﮭ ﮮ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ} [األحزاب.]59 :
ومرها بالصرالة ,و لرك مرن خرالد طرود اهلل تعرالى{ :ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯗ ﯘ ﯙ ﯛ ﯜ ﯞ ﯟ} [له.]121 :
مرها بعدم شبداء الزينة شال أمام محارمها ,و لك من خالد طوله
تعالى{ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮤ
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ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

ﯹ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ} [النور.]21 :
مرها بغض البصر ,و لرك مرن خرالد طرود اهلل عرز وجرل{ :ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ} [النور.]21 :
ولتكن هذ األوامر لهرا مرن خرالد طولره تعرالى{ :ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮮﮯﮰﮱﯔﯕﯖﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯝ ﯞ ﯟ} [النحل .]115 :ومن خالد طوله
تعالى{ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ} [له.]11 :
وأخير ًا أسأد اهلل لنا ولكم سعا ة الدارين .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السـ ــؤال :5نسـ ــمع مـ ــن بعـ ــء القنـ ــوات الفضـ ــائية أو ا طـ ــات
اإل اعي ــة ك ــثرياً ع ــن خم ــاطر ال ــزواج املبك ــر ,م ــدَّعني أن
أللب املشاكر اليت أدث هـنا الزمـان وكثـرة حـوادث
الطاق إمنا سببها الزواج املبكر ,فهر هنا الكا صحيح؟
الجواب :شن أراها عوة خطيرة النتشار الفاحشة ,وهر مخالفرة
لتعرراليم سرريدنا رسررود اهلل ‘ ,الررذ حررض علررى الررزواج بقولرره> :يررا
راء َة فليترزوج ,ف نره أغرض للبصرر
معشر الشرباب مرن اسرتطام مرنكم ال َب َ
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وأحصن للفررج ,ومرن لرم يسرتطع فعليره بالصروم ف نره لره و َِجراء< روا
البخار ومسلم واللفظ له.
و ذلك تعجيل زواج البنا ش ا خلا سرن النسراء ,لقرود النبر
ؤخرهرا :الصرالة ش ا آنرا,
‘ لسيدنا عل ~> :يرا علر رالث ال ت ِّ
والجنازة ش ا حضرت ,واأليِّم ش ا وجدت لها فئر ًا< روا الترمرذ وطراد:
حديث غريب حسن.
العكس من لك تمام ًا هو الخطر على المجتمع ,وخاصرة ونحرن
نسمع رة انتشار الفاحشة ,وخاصة زنى المحارم والعيا باهلل تعرالى,
بسبب القنوات الفضراةية ااباحيرة والمواطرع ااباحيرة علرى اانترنرا,
وصوا الشباب والشابات ال يكوا شال بالزواج ,ولهرارة المجتمرع مرن
الر يلة ال تكوا شال بالزواج.
وأما أغلب المشا ل الت تحدث وتؤ شلرى الطرالق فلريس سرببها
الزواج المبكر ,شنما سرببها مرا طلرا المواطرع ااباحيرة ,و ررة التبررج,
ولغياا النساء والعيا باهلل تعالى ,وسوء اختيار ٍّل من الزوجين لآلخر.
ومن األسباب الت لها أ رر بيرر فر الطرالق ,هرو تردخل اآلبراء
واألمهات ف حياة األزواج بغير ح  ,وبتوجيه مرن منطلر { :ﯼ ﯽ
يتدخلوا بردوا
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ} [الزخرفَّ .]11 :
معرفة األحكام الشرعية ف حقوق ٍّل من الزوجين.
يزوجروا الشرباب
لذا صار من الواجب األ يد علرى المسرلمين أا ِّ
ٍّرل مرن الرزوجين بحقره
والشابات مبكر ًا مع النصح والتوجيه وتعرير
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وواجبه ,وأا تكوا المراطبة هلل عز وجل طاةمة فر حياتنرا .هرذا ,واهلل
تعالى أعلم.
السؤال :0أنا طالب علم مقد على الزواج واختار لي أهلي فتـاة
تصـ ــغرني ب ـ ــ( )15سـ ــنة ,عمرهـ ــا ( )18سـ ــنة وهـ ــي بـ ــرأيهم
مناسبة ,فما هي نصيحتكم؟
الجواب :ش ا انا هذ الفتاة صراحب َة يرن وخلر  ,ونشرأت فر
أسرة صالحة ,وه ملتزمة بحجابهرا ,وأهلهرا يعلمروا عمررك والفرارق
بينكما ,فأنصحك بالزواج منها ولرو نرا تكبرهرا برا نت عشررة سرنة,
ألنررك تسررتطيع أا تسررتوعبها بوسرراعة صرردرك وبحلمررك وأخالطررك,
أحرب زوجتره
وخاصة وأنا لالب علم ,ولالب العلم عبد صرالح ش ا
َّ
أ رمها ,وش ا رهها لم يظلمها.
أرجو اهلل عز وجل أا يبارك لك ف للب علمرك ,وفر زواجرك,
وأا يجعلنا وشياك من سعداء الدارين .آمين .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :4مــا هــي نصــيحتكم ملــن مينــع زوجتــه مــن زيــارة أهلــها
ةة أنه ال تعةبه بعء تصرفاتهم؟
الجواب :اهلل تعرالى يقرود{ :ﯢ ﯣ} [النسراء.]19 :
والمعا رة بالمعروف أا يأمرها بصرلة رحمهرا ,ألا اهلل عرز وجرل أمرر
بررذلك ,وألا اهلل عررز وجررل هر َّد طررالع الرررحم بقولرره تعررالى{ :ﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﺋ ﮉﮊ ﮋ
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ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﺌ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ}
[محمد 11 :ر .]11
وأنا أعجب واهلل مرن المسرلم بعرد سرمام هرذ اآليرة ير يقطرع
رحمه؟ بل ي يجترئ مسلم على األمر بقطيعة الرحم؟ ويجرب علرى
تعامررل محارمرره مررن بنررا
الررزوج أا يعامررل زوجترره مررا يحررب أا َ
تصرفه هذا يعجب أحد ًا؟
وأخا ...وهل ّ
فأين هذا الرجل مرن طرود اهلل تعرالى{ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ}؟
[األنعام .]161 :وأين هو من هذا الحرديث الشرري  ,عرن أسرماء بنرا
أب بكر ¸ طالا :طَ ِد َما َعلَ َّ أمر وهر راغبرة ,وهر مشرر ة ,فر
عهد طريش َوم َّدتِهِم الت انا بينهم وبرين رسرود اهلل ‘ ,فقلرا :يرا
رسود اهلل ,شا أم طَ ِد َما َعلَ َّ وه راغبة ,وهر مشرر ة ,أفأصرلها؟
طادِ > :صلِيها< روا البخار ؟
وأين هو مرن طولره تعرالى:

{ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ}؟ [لقماا ]15 :هرل
لمجر بعض التصرفات الت ال تعجبه من أهلها يأمرهرا بقطرع الررحم؟
فما هو طاةل هلل عز وجل يوم القيامة بعرد معرفرة هرذ اآليرات الكريمرة
الصا طة المذ ورة؟ وخاصة ش ا انرا زوجتره ال تترأ ر بتلرك الصرفات
الت ال تعجبه.
وشا فاعل لك اخرل فر زمررة اآلمررين برالمنكر والنراهين عرن
المعروف ,وهذ شحدى صفات المنافقين والعيا باهلل تعالى.
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ررم نقررود :شا المعصرروم مررن الخطررأ هررم األنبيرراء علرريهم الصررالة
ومن و َا األنبياء من الصديقين والشرهداء والصرالحين لهرم
والسالمَ ,
تصررف
عرضة للخطأ .ومن و َّلرن نفسره علرى هجرر ِّرل مرن أخطرأ أو َّ
عما ٍ
طريب سريترك العرالم أجمرع ,ويبقرى منفرر ًا
تصرف ًا ال يعجبه ,ف نه َّ
وحيد ًا ال صاحب له وال خليل ,ينظر زر ًا شلى ِّل الخل  ,ومرن راا
هذا وصفه ف نره ال يخلرو مرن الكبرر والعجرب ,و رال الوصرفين محربط
للعمل موجب لدخود النار والعيا باهلل تعالى.
واجب المسلم أا يكوا آلف ًا مألوفر ًا ,يخرالط النراس ويصربر علرى
أ اهم ,فهو خير ممن ال يخرالط النراس وال يصربر علرى أ اهرم ,لقرود
النب ‘> :المؤمن الرذ يخرالط النراس ويصربر علرى أ اهرم ,أعظرم
أجر ًا من المؤمن الرذ ال يخرالط النراس وال يصربر علرى أ اهرم< روا
الترمذ وابن ماجره واللفرظ لره .وأا يكروا شيجابير ًا يسرتفيد مرن الغيرر
ويفيدهم طدر استطاعته ,ف ا فعل لك أراح واسرتراح ,ومرن آ رر عرين
السخط على عين الرضا فقد تعب وأتعب و ق وأ قى.
وخير طدوة للمسلم نبينا سيد الكاةنات ‘ ,الذ لق مرن طومره
ومن غيرهم أ ى ديد ًا وافتراء وتكرذيب ًا ,...ولرم ي نره رل لرك عرن
مواصلتهم والعفو عنهم.
ننصح أخانا ر اآلمر لزوجته بقطيعة رحمها ر أا يخلو بنفسه سراعة
أطل من معايب أطارب زوجته فليعلم يقينر ًا
ويحص معايبه ,ف ا وجدها َّ
أنه مخطئ ,وأنه صراحب عجرب ,فليسرتغفر اهلل تعرالى ,وليترب شليره.
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وشا وجد معايب نفسه أ ر من معايب أطرباء زوجتره فليسرتتر بسرتر اهلل
تعالى ,وليتغاض عن معايب غير لقاء شغضاء الغير عن معايبه.
لنت اهلل ف نساةنا ,ولنأخذ بوصية سريدنا رسرود اهلل ‘ ر برأب
هو ‘ وأمر ر حيرث طراد> :استوصروا بالنسراء خيرر ًا< روا البخرار
ومسلم .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :2مــا هــي حقــوق الــزوج علــى زوجتــه؟ وحقــوق الزوجــة
على زوجها؟
الجواب :شا عقد النكاح شا اا صرحيح ًا ف نره تترترب عليره آ رار
بكل منهما.
مشتر ة بين الزوجين ,أو خاصة ٍّ
أو ال :الحنوق المشترك بين الزوجين:
1ر المعا رة بالمعروف ,فيلزم ل من الزوجين معا رة اآلخر
بالمعروف ,من الصحبة الجميلة ,و األ ى ,وأا ال يمالل بواجبه
مع طدرته ,وال يظهر الكراهة لبذله ,وال يتبعه ِمنَّ ًة وال أ ى ,و لك
لقود اهلل تعالى{ :ﯢ ﯣ} [النساء .]19 :ولقوله تعالى:

{ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ}
[النساء .]26 :طيل :الصاحب بالجنب هو ل واحد من الزوجين.
1ر استمتام ٍّل من الزوجين باآلخر ,و لك لقود اهلل تعالى:
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
{ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
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ﭲ ﭳ ﭴ} [المؤمنوا 5 :ر  .]6ولقود النب ‘> :اتقوا اهلل
ف النساء ,ف نكم أخذتموهن بأمانة اهلل ,واستحللتم فروجهن بكلمة
اهلل< روا أبو او .
ِ
وحل االستمتام مشترك بين الزوجين ,طاد تعالى{ :ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ} [البقرة.]142 :
2ر ح التوارث ,فيررث الرزوج زوجتره ,وتررث الزوجرة زوجهرا
متى توفرت الشروط.
ثاني اا :حنوق الزوج:
حقوق الزوج على زوجته يرة منها:
1ر لاعتره فر غيرر معصرية هلل عرز وجرل ,لقولره ‘> :ال لاعرة
لمخلوق ف معصية اهلل عز وجل< روا الترمذ .
1ر تسليم الزوجة نفسها شلى الزوج ,وتمكينره مرن االسرتمتام بهرا
ف الحدو المشروعة.
2ر عدم ش ا الزوجة فر خرود بيرا الرزوج لمرن يكرر خولره,
لقوله ‘> :فأما حقكم على نساةكم فال يو ِلئن فر َ كم من تكرهروا,
وال يأ َّا ف بيوتكم لمن تكرهوا< روا الترمذ .
ماسة أو
1ر عدم خروج الزوجة من البيا شال ب نه ,شال لحاجة َّ
ضرورة ,لما أخرجه البزار أا امرأة أتا النب ‘ وطالا :يا رسود اهلل
ما ح الزوج على زوجته؟ طاد> :حقه عليها أال تخرج من بيتها شال
ب نه ,ف ا فعلا لعنها اهلل ومالةكة الرحمة ومالةكة الغضب حتى ترجع<.
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ثالث اا :حنوق الزوج :
1ر ر المهررر ,و لررك لقولرره تعررالى{ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ} [النساء.]1 :
1ر النفقة ,و لك لقوله تعالى{ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ} [البقرة .]122 :ولقود النب ‘> :اتقروا اهلل
ف النسراء فر نكم أخرذتموهن بأمانرة اهلل ,واسرتحللتم فرروجهن بكلمرة
رن
اهلل ,وش َّا لكم عليه َّن أا ال يو ِلئن فر َ كم أحر ًدا تكرهونره ,فر ا فَ َعل َ
فاضربوهن ضر ًبا غير م ِّبرح ,ولهن عليكم رزطهرن و سروتهن برالمعروف<
روا أبو او .
2ر القسم بين الزوجات بالعدد شا اا عند أ ر من زوجة ,وأا
يسو بينهن ف ِّل ما يستطيع التسروية فيره ,ألا لرك مرن المعا ررة
ِّ
بالمعروف .لقوله ‘> :ش ا اا عند الرجل امرأتراا فلرم يعردد بينهمرا
جاء يوم القيامة و ِ قه ساطط< روا الترمذ .
1ر شعفاف الزوجة ,و لرك بولئهرا علرى طردر لاطتره حترى تعر َّ
بالوطء الحالد عن الحرام.
وأجمع لمة لحقوق الزوجين هر طولره تعرالى{ :ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ} [البقرة .]114 :فكل ما اا حق ًا للزوج اا واجب ًا عليه,
وط َّدم اهلل ح َّ المرأة على ح ِّ الرجل لضعفها ولقوة الرجل ,ولكونه لره
عليها رجة ,فيجرب علرى الرزوج أا يقروم بالواجرب الرذ عليره أو ًال
وبدوا ِمنَّةٍ وال أ ية وبكامل اللط  ,وبعد لك يطلب الحر الرذ لره
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بكامل األخالق السامية ,ألنره مرا ز ِّوج شال علرى ينره وخلقره ,ولرتكن
أسوته بسيدنا رسود اهلل ‘ .اللهم وف ِّقنرا لرذلك يرا أرحرم الرراحمين.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :8زوجي يضـغ علـيَّ باملعاملـة املهينـة وتشـويه تعـيت
امللف ـق ولــري الصــحيح حتــى أطلــب
َّ
وتعــة أهلــي بــالكا
الطاق وأتنازل له عن حقوقي الشرعية ,مع أنـه ـاكمج
أمــا النــاس بــأي مشــكلة أصــر ,يطلــب مــج أن أعامل ــه
بالشــريف وهــو ال يعمــر بــه ,فهــر هــنا جيــوز مــع أن ـه متــدين
ويصلي و ضر جمال العلم؟
صح ما رتِره ِ عرن زوجرك ,فهرذا ال يجروز ررع ًا,
الجواب :شا َّ
وهررو نرروم مررن أنرروام الظلررم ,والنب ر ‘ يقررود ف ر الحررديث القدس ر
محرمر ًا
الصحيح> :يا عبا شن حرما الظلم على نفس وجعلته بينكم َّ
فال تظالموا< روا مسلم.
ولكن بالمقابل أطود:
فر الغالرب األعرم هرذ ااسرراءة مرن الرزوج للزوجرة ال ترأت مررن
فرا  ,بل ف الغالب األعرم يكروا هنراك تعر ٍّد مرن الزوجرة علرى حقروق
ردخل المرررأة فر ررؤوا زوجهررا فر األمررور
الررزوج ,وخاصررة عنرردما تتر َّ
مقصررة فر حر زوجهررا أو
الماليرة ,وفر عالطاتره مررع أهلره ,أو تكروا ِّ
ؤوا البيا وتربية األوال .
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وأنا على يقين بأا مطالب أ ر الرجاد من نساةهم ه األمور التالية:
1ر أا تكوا محافظة على ينها وأخالطهرا ,وأال تتعردى حردو اهلل
تعالى ,وأا ال تتدخل فيما ال يعنيها.
1ر أا تكروا مهتمرة بنفسرها عنرد مجر ء زوجهرا ,ليشرعر بالسركن
يشم شال ل ريح ليرب ,وال
النفس  ,فال يقع نظر شال على حسن ,وال ّ
يسمع شال لمة حسنة.
2ر أا تكوا مهتمة بنظافة بيتها ,وحسن تربية أبناةها.
ف ا فعلا لك ف نها ال ترى شال خير ًا من زوجها ب نه تعالى.
وف تقدير أا القلة القليلة مرن الرجراد هرم الرذين يتعردوا علرى
نساةهم ,وأنا أنصحك يا أختا :
أو ال :أا تلتزم بهذ األمور الت رتهرا ,وأا تصربر وتحتسرب
األمر عند اهلل تعالى.
ثاني اا :أا تتفقد نفسك ف أ ِّ معصية أنرا واطعرة فيهرا ,فتروب
شلررى اهلل تعررالى مررن لررك ,ألا اهلل تعررالى يقررود{ :ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ} [الشرررررورى .]21 :و رررررون
صح اايماا والعمل الصالح فال بد مرن أا يجعرل اهلل
على قة بأنه ش ا َّ
حياتك ليبة ,ألم يقل موالنا جرل جاللره{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛ} [النحل.]92 :
يحرود اهلل حالره شلرى أحسرن
ثالث اا :اا ار من الدعاء لزوجك برأا ِّ
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حاد ,وأا يقلب طلبه شلى ما يرضيه عنه ,ألا طلوب العبا برين شصربعين
من أصابع الرحمن ,ما جاء ف الحديث> :شا طلوب بن آ م لها برين
شصرربعين مررن أصررابِع الرررحمن قلر ٍ
رب واح ر ٍد يصر ِّررفه حي رث يشرراء< روا
مسلم .فرأ ر مرن الردعاء وااللتجراء شلرى اهلل تعرالى فر أا يصرلح اهلل
بينك وبينه.
وف

الختام أطود :لرو الترزم الزوجراا بقرود اهلل تعرالى{ :ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ} [البقرررة ]114 :لسررعدوا ب ر ا اهلل تعررالى .هررذا ,واهلل
تعالى أعلم.
الس ــؤال :2كي ــف جي ــب أن تك ــون معامل ــة األب م ــع ابن ــه ـ ـ املراه ــق
البالغ من العمر سبع عشرة سنة ـ املعاملـة الشـرعية ااسـنة,
عشرة سنة؟
وكنلس مع البنت البالغة من العمر
الجواب :أولا :شنه من الواجب على األبوين نحو األبناء ور ًا
انوا أم شنا ًا ,أا يعاملوا األبناء المعاملة الحسنة المستم َّدة من تاب
اهلل وسنة رسود اهلل ‘ ,باألسلوب الحسن الذ طاد فيه موالنا جل
جالله:

{ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯝ ﯞ ﯟ}
[النحل .]115 :هذا ف ح العامة ,فمع الخاصة من باب أولى.
ثاني اا :يجب غرس مراطبة اهلل ف نفوسهم ,و لك من خالد طرود
موجه ًا ومرب ِّي ًا لسيدنا عبد اهلل بن عبراس ~> :يرا غرالم شنر
النب ‘ ِّ
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أعلمررك لمررا ٍ
ت :احفررظ اهلل يحفظررك ,احفررظ اهلل تجررد تجاهررك ,ش ا
س رألا فاس رأد اهلل ,وش ا اسررتعنا فاسررتعن برراهلل ,واعلررم أا األمررة لررو
اجتمعا على أا ينفعوك بش ٍء لم ينفعوك شال بش ٍء طد تبره اهلل لرك,
ولو اجتمعوا على أا يضروك بش ٍء لم يضروك شال بشر ٍء طرد تبره اهلل
عليك ,رفعا األطالم وجفا الصح < روا الترمذ .
ثالث اا :أا نخالبه باأل ب الذ نتعلمه من القصص القرآنيرة ,م رل
طصة لقماا عليه السالم مرع ابنره{ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ}
[لقماا .]12 :ما ألطفها من لمة (يا بن ) ,و قود سيدنا شبرراهيم عليره
السررالم لولررد { :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ} [الصررافات.]111 :
حتى ولو اا الولد ال طدر اهلل سريِّئ ًا ,فرال تتررك اللطر واللرين معره,
وهذا سيدنا نوح عليه السالم يقود لولرد { :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ} [هو .]11 :
ِابع اا :أا ال ننسى حسناته ش ا أر نا تذ ير بسيئاته ,ألا من أا
المؤ ِّب أا يذ ِّر مؤ َّبَه بحسناته أو ًال ,ولنستفد هرذا مرن سريدنا رسرود
اهلل ‘ ,عندما أرا أا ينصح سيدنا ابن عمرر ¶ طراد> :نعرم الرجرل
عبد اهلل لو اا يصل من الليرل< روا البخرار ومسرلم .مدحره أو ًال,
م َّر بما هو محتاج شليه اني ًا.
خامسوو اا :أا نبعررد عررن ألسررنتنا الكلمررات الجارحررة ,والصررفات
الذميمة الت نصربها علرى الولرد فر سراعة الغضرب ,وأا ال نردعو اهلل
عليه ,ألا هذ الكلمات والدعوات عليه تن ِّفر .
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ْادْ اا :أا نحسن شليه شا أساء مع نصحنا له ,ونحن نتم َّرل طرود
رسود اهلل ‘ِ > :صل مرن ططعرك ,وأعرط مرن حرمرك ,واعر عمرن
ظلمك< روا أحمد والبيهق .
ْابع اا :أا يكوا عندنا الحلم ف التعامل معهم ,و لك لقود اهلل

تعالى{ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭩ ﭪ ﭫ}
[آد عمراا .]121 :ولقوله لسيدنا رسود اهلل ‘:

{ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥﭦ ﭧﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ} [آد عمراا .]159 :ولقود
النب ‘> :خير م خير م ألهله وأنا خير م ألهل < روا الترمذ .
وأخير ًا :لو التزمنا هد ااسالم ف أنفسنا الستقام أبناينا .هذا,
واهلل تعالى أعلم.
السؤال :6كرمت حكم تعـدد الزوجـات أن التعـدد بشـكر عـا
أمــر مبــام ,ولــي واجبـًا وال ســنة ,وقــد ينتقــر مــن اإلباحــة
إىل الوج ــوب ,إ ا كان ــت زوج ــة واح ــدة ال تكفي ــه ,وخيش ــى
علــى نفســه مــن الوقــويف الفاحشــة .وســؤالي هــو :مــا هــو
املقصــود بكلمــة :ال تكفي ـه؟ هــر هــي الكفايــة اجلنســية؟ أ
الكفاي ــة النفس ــية؟ أ االجتماعي ــة؟ أ الديني ــة؟ وه ــر إ ا
ٍّ مــا و نعــه مــن نفســها أحيانـًا
كــان مكتفي ـاً جنســياً اــد
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تاج إىل انية ,فهر جيوز لـه

بسبب بعء املشاكر فقد
التعدد هنه ااال؟
الجواب :المقصو بالكفاية :الكفاية بجميع صورها ,ومرن أهمهرا
تحقي السكن المشرار شليره بقولره تعرالى:

{ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ} [الروم .]11 :ف ا انا الزوجة الواحردة
ال تكفيه جنسي ًا ,أو ال تح ِّق له سكن ًا ,أو انرا نا رزة تتعرب زوجهرا
مما أ ى شلى نفور منهرا ,وخشر الرجرل علرى نفسره مرن الوطروم فر
الفاحشة ,و اا طا ر ًا على الزواج من انية ,وهرو وا ر مرن نفسره بأنره
يعدد بينهما ,فيجب عليه أا يتز َّوج بال انية.
وأما ش ا انا تكفيه زوجة واحدة ,و انا زوجته تمنعه أحيان ًا من
نفسها بسبب وجو خالفات بينهما ,وهو ضابط لنفسه ,وال يخاف على
يتحمرل
نفسه من الوطوم ف الفاحشة ,ف ن أنصرحه بالصربر عليهرا ,وأا َّ
أ اها ,و لك لقوله تعرالى:

{ﯢ ﯣ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ} [النساء .]19 :وأا يتذ َّر طود
النب ‘>:خير م خير م ألهله وأنا خير م ألهل < روا الترمذ .
ولرريعلم

ررل مررن الررزوجين طولرره تعررالى{ :ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯵ ﯶ ﯷ} [الفرطرراا .]11 :ولرريعلم ررل مررن
الزوجين ذلك بأا العصمة لألنبياء فقرط ,وأمرا مرا عرداهم فهرو مشرمود
بقوله ‘ > :ل بن آ م خطاء وخير الخطاةين التوابوا< روا ابن ماجه.
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فالزوجة خطَّاءة ,والزوج خطَّاء ,فليصبر ل واحد على صراحبه,
ألا الصابر موعو من اهلل تعالى بالخير الك ير.
وأنا أنصح الرجل أا ال يتع َّجل ف الزواج من انية ,وخاصة فر
هذ اآلونة ,للجهل الكبير بين الرجاد والنساء ف ين اهلل عرز وجرل,
فكم من رجل وامرأة نفرا من ين اهلل بسربب عردم االلترزام بكتراب اهلل
وسنة رسود اهلل ‘؟ و م مرن أسررة هر ِّدما ,وألفراد ر ِّر وا بسربب
هذا الجهل؟
أنرو
وأنا ف هذا الكالم ال أحارب التعد معا اهلل تعالى ,ولكن ِّ
شلى الواطع المرير الذ يعران منره المسرلموا اليروم بسربب البعرد عرن
تعاليم ين اهلل عز وجل ,البعض يأخذ بما أباحه اهلل تعالى له ,م يقرع
حرمه اهلل عليره ,والقاعردة تقرودَ ( :رء المفاسرد م َقر َّدم
ف الظلم الذ
َّ
على َجل ِب المصالح) .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :9رجر متـزوِّج مـن امـرأتني ,وأحيانـاً يضـطر للسـفر أيامـاً,
فإ ا عاد من سفره ,فبأيف الزوجتني يبدأ املبيت عندها؟
الجواب :العدد ف ال َقسم بين الزوجات واجب على الزوج ,ف ا
جار ف ال َقسم فقد ظلم ,وعدم التسوية ف ال َقسم ليس من المعا رة
بالمعروف الت أمر اهلل تعالى بها األزواج بقوله{ :ﯢ ﯣ}.
والنب ‘ يقود> :ش ا اا عند الرجل امرأتاا فلرم يعردد بينهمرا
جاء يوم القيامة و ِ قه ساطط< روا الترمذ  .وطد راا النبر ‘ علرى
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غاية ف العدد بين نساةه ‘ ,فكاا ‘ يطاف به محمو ًال فر مرضره
على نساةه حتى حلَّلنَه .روا البيهق .
ف ا اا الرجل عا ًال بين نساةه ف المبيا ,وسافر أيام ًا م عرا
من سفر  ,ف نه يبيا عند صاحبة الح ف تلك الليلرة ,فر ا راا عنرد
ال انية ف آخر ليلة طبل سفر فيبدأ بعد عو ته براألولى ,وشا راا عنرد
األولى ف آخر ليلة طبل سفر فيبدأ بال انية .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :13رج ــر ت ــزوج م ــن ام ــرأة زاني ــة ,فطل ــب من ــه أهل ــه أن
يطلِّقهــا فــرفء ,وحــاوروه لــس ,فقــال يفــم :إن الــن
‘ جــاءه رجــر فقــال :إن امرأتــي ال نــع يــد الم ـ  ,قــال:
(لرِّبه ــا) ,ق ــال :أخ ــاا أن تتبعه ــا نفس ــي ,ق ــال( :فاس ــتمتع
بها) ,فهر هنا ااديي صحيح؟ وإ ا صحَّ فما معناه؟
الجواب :ش ا اا زواجه من هذ المرأة الزانية بعد توبتها هلل
عز وجل فال ش كاد ف جواز لك عند جمهور الفقهاء ,ألا اهلل تعالى
لكل عاص ,ومن جملتهم الزانية ,و لك بقوله تعالى:
فتح باب التوبة ِّ
{ﭠ ﭡ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ و ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰ  ۵ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ} [الفرطاا 64 :ر .]21
وأمررا طولرره تعررالى{ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ} [النررررور ,]2 :فهررررذا ش ا انررررا
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ومصرة على الزنى ,ولم تتب شلرى اهلل عرز وجرل ,واسرتحلَّا
المرأة زانية
َّ
هذا الفعل.
مصررة علررى الزنرى ,بر طرار منهرا أو بشررهو ,
وش ا انرا الزوجررة
َّ
والزوج راض بذلك فهذا يوث والعيا باهلل تعالى ,والديوث ال يدخل
الجنررة ,لمررا جرراء عررن النب ر ‘ > :ال ررة ال يرردخلوا الجنررة :العرراق
ور ِجلَة النساء< روا الحا م والبيهق .
بوالديه ,والديوثَ ,
وأمررا ش ا رراا األمررر مجررر اتهامررات للمرررأة ,وبرردوا شطرررار وال
هو  ,فهذا طذف للمحصنات ,والقا ف يقرام عليره الحرد الرذ رر
اهلل تعالى ف القرآا العظيم ,وهذ اا اعات ال تمنع رع ًا من الزواج
بها ,ولك َّن األحروط أا يسرمع الرجرل طرود النبر ‘> :ترنكح المررأة
ألربع :لمالها ,ولحسبها ,وجمالها ,ولدينها ,فاظفر بذات الدين َترِبَا
يداك< روا البخار ومسلم.
أما استدالد الرجل بالحديث الشرري ( :فاسرتمتع بهرا) فر حر ِّ
المرأة الت ال تر يد المس ,فأطود:
أو ال :الحديث صرحيح ااسرنا  ,وطراد المنرذر  :رجراد شسرنا
يحتج بهم ف الصحيحين ,وطد روا أبو او والنساة عن ابن عبراس
¶ طاد :جاء رجل شلى النب ‘ فقاد :شا امرأت ال تمنع يد المرس,
غربهرا< ر أ أبعردها برالطالق ر طراد :أخراف أا تتبعهرا نفسر ,
طادِّ > :
طاد> :فاستمتع بها< ,أ أبقها ف عصمتك زوجة رعية.
ثاني اا :ليس معنى الحديث أنها زانية ,ألا الرجل ش ا طصد بقولره:
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(ال تمنع يد المس) الزنى يكوا طا ف ًا لها ,وف هذ الحالة شما أا يأت
بأربعة هو  ,أو تكوا المالعنة بينهما ,فر ا أبرى المالعنرة ولرم يرأت
بالشهو ف نه ي َحد.

و رذلك ر واهلل تعرالى أعلرم ر لرو علرم رسرود اهلل ‘ أا طصرد
الرجل من طوله( :ال تمنع يد المس) الزنى ,لما أمر أا يبقيهرا عنرد ,
ألا الرجل ف هذ الحالة يكوا يو ًا ,وحا ا ‘ أا يأمر بذلك.
فمعنى الحديث ر واهلل تعالى أعلم ر :أنها سهلة األخالق ,ولريس
عندها الحشمة المطلوبرة ,وال تراطرب اهلل تعرالى فر خلواتهرا ,ولريس
المقصو أنها تأت الفاحشة.

رخص لهذا الرجل ر الرذ ال يقردر علرى فرراق زوجتره
والنب ‘ َّ
لمحبتره لهرا ,وال يصربر علرى فراطهرا ر فر شبقاةهرا عنرد  ,أل َّا محبتره لهرا
مح َّققة ,ووطوعها ف الفاحشة من خرالد سرهولة أخالطهرا مترو َّهم ,لرذلك
طاد له ‘> :استمتع بها< أ أبقها على عصمتك ,مع مراطبتها وتوجيههرا
ونصحها ,ألا المسلم مسؤود عن زوجته يوم القيامرة ,لقرود النبر ‘:
> لكم رام ومسؤود عرن رعيتره ,فاامرام رام وهرو مسرؤود عرن رعيتره,
والرجل فر أهلره رام وهرو مسرؤود عرن رعيتره< روا البخرار ومسرلم,
ولقولرره تعررالى { :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ}
[التحريم.]6 :
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وبناء عل ذل :
ف ا اا زواج الرجل من هذ المررأة بعرد توبتهرا مرن الزنرى فرال
ش رركاد فيرره ,وش ا انررا مصر َّررة علررى الزن رى ب ر طرار منهررا أو بشررهو ,
ورض هو بذلك فيكوا يو ًا والعيا باهلل تعالى .ولكن ش ا عقد عليهرا
صح ,و اا آ م ًا بهذا الزواج.
عقد ًا مستوفي ًا لشروله الشرعية َّ
وأما ش ا اا بمجر ش اعات واتهامات فرال حررج مرن بقاةهرا فر
متزوج منها .أما ش ا انا هذ الشراةعات بعرد عقرد
عصمته ,لالما أنه ِّ
الزواج وطبل الدخود ,فعلى الزوج أا يت َّبا طبل الدخود ,واألولى له
أا يطيررع أهلرره وأا يسر ِّررحها ب حسرراا طبررل الرردخود ,و لررك ب عطاةهررا
حقها .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :11أنا فتاة ملتزمـة دينيـاً وأخاقيـاً واامـد هلل ,تعرفـت
على شاب صاحب دين وخلق من عـائليت ,وأحببتـه كـثريًا
كمــا أح ــبج ,وســألنا اهلل أن جيمعن ــا علــى كتاب ــه وس ــنة
رسوله الكريم ‘ ,ولكن أهله رفضوا وبشدة بالغة ,ولسبب
أعتقد أنه لري مربر شرع ًا وهو أني أكربه بعامني.
طبع ـًا عــن عــرت رلبــة والديــه ورأيهــم ونســعى جاهــدين
لنيـر ر:ــاهم ,ولكننـا نصــر دائمـًا إىل طريــق مسـدود ,منــن
ع ــامني وه ــو ــاول إقن ــاعهم ولك ــن دون ج ــدوى ,فوال ــداه
مصرفان على أن خيطب أي فتاة أخرى سـواي .مـا هـو حكـم
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الشريف هنه ااالة؟ وما ا نفعر لنير ر:اهم؟
الجواب :أنا أنصحك يا أختا وخاصة أنك ملتزمة بدين اهلل
عز وجل ,أا ال تتعلق بهذا الشاب وال بغير  ,واعلم طود اهلل تعالى:
{ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [الروم.]11 :
واعلم ر أا هررذ العالطررة بينكمررا ال تجرروز رررع ًا ,ألنررك امرررأة
أجنبية عنه ,وشن أعجب منك يا أختا وطد وصرفا نفسرك بأنرك مرن
تكونا العالطة بينكما؟
أهل االلتزام ي
َّ
ومن تكريم اهلل عرز وجرل للمررأة أا جعلهرا مخطوبرة ال خالبرة,
ولكن ال مانع أا تعررض المررأة نفسرها علرى رجرل صرالح عرن لرير
الرجاد ,أو يعرضرها ولر أمرهرا علرى بعرض الصرالحين ,و لرك مرا
فعلا السيدة خديجة ¸ ,و ما فعل سيدنا عمر ~.
فكون يا أختا ف حصرنك الحصرين ,وش ا رعرت برأا أهرل هرذا
الشاب ال يرغبوا فيك لولدهم فكون أنا زاهدة ف هذا الشاب ذلك.
ألنك تعلمين بأا الولد لن يتخلى عن والديه ف المستقبل ,وبأا
تدخال ف حياته الزوجية و راا
الوالدين لن يتخليا عن ولدهما ,وربما َّ
التدخل سبب ًا للطالق .وألنك تعلمين بأا الحياة الزوجيرة ال تخلرو مرن
خالفررات بررين الررزوجين ,فبمجررر حصررود أ خررالف بررين الررزوجين
ردخل وتوجيرره اللرروم للولررد ,وربمررا أا يرروغر صرردر
فسرريتخذ ريعررة للتر ّ
الرجل ويؤ األمر شلى الطالق.
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لذلك أطود لك :يرا أخترا اططعر الصرلة مرع هرذا الشراب شال أا
يتق َّدم أهله بطلرب مرنهم ألهلرك فر الخطبرة لولردهم ,هرذا واهلل أ ررم
لررك ,وأنررا لررك ناصررح ,ف ر ا فعلرروا لررك فبهررا ونعمررا ,وشال فررال,
وسيعوض اهلل خير ًا.
ِّ
أسأد اهلل لنا ولكم السعا ة ف الدارين .آمين .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :15فتاة ملتزمة ,تقدَّ خلطبتهـا شـاب لـري ملتـز  ,فهـر
يصح زواجها منه؟
الجواب :ااسالم ر بتشريعه السام ونظامه الشرامل ر وضرع أمرام
ٍّل من الخالب والمخطوبة طواعد وأحكام ًا ,شا اهتدى النراس بهرديها
ومشوا على نهجهرا راا الرزواج فر غايرة التفراهم والمحبرة والوفراق,
و انا األسرة المكونة من البنين والبنات ف روة اايماا المكين.
ومررن أهررم هررذ القواعررد واألحكررام فر حر الخالررب أا يكرروا
صاحب ين وخل  ,ليقوم بالواجب األ مل ف رعايرة األسررة ,وأ اء
حقوق الزوجية ,وتربية األوال  ,والقوامرة الصرحيحة فر الغيررة علرى
الشرف ,وتأمين حاجات البيا بالبذد واانفاق.
روى الترمذ عن أب هريرة ~ طاد :طراد رسرود اهلل ‘> :ش ا
خطب شليكم من ترضوا ينه وخلقه فزوجو  ,شال تفعلوا تكن فتنرة فر
األرض وفسا عريض<.
وليس المقصو بالدين المحافظة على الصالة والصيام فقرط ,برل
المقصررو التطبي ر الحقيق ر لإلسررالم لكر ِّرل فضرراةله وآ ابرره ,وااللتررزام
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الكامل بمناهج الشريعة ,وهذا هو سيدنا عمر ~ يضع الميزاا الردطي
الصحيح لمعرفة األ رخاص ,و لرك مرا روا الردينور فر المجالسرة
عن عبد اهلل العمر طاد :طاد رجل لعمر :شا فالن ًا رجل صدق ,فقراد
له :هل سافرت معه؟ طاد :ال ,طاد :فهرل انرا بينرك وبينره معاملرة؟
طاد :ال ,طاد :فهل اةتمنته على ء؟ طاد :ال ,طراد :فأنرا الرذ ال
علم لك به ,أراك رأيته يرفع رأسه ويخفضه ف المسجد!
هذا هو الميزاا الصحيح ف معرفة األ خاص الخطَّاب لمرن أرا
أا يحررافظ علررى سررعا ة ابنترره ,فكررم مررن فترراة ضرراعا وضر َّريعا ينهررا
وخلقها وعفتها ولهارتها بسبب ارتبالها بشاب من غير يرن وال خلر
سام ؟ و م من فتاة هضما حقوطهرا فر حياتهرا الزوجيرة بسربب طلرة
ين الرجل وسوء أخالطه ,والواطع يص ِّدق لك.
وشضررافة شلررى الرردين والخل ر اختيررار صرراحب األصررل والشرررف
واالستقامة ,للحديث الذ روا اامرام البخرار عرن أبر هريررة ~
عررن رسررود اهلل ‘ أنرره طرراد> :والنرراس معررا ا خيررارهم فر الجاهليرة
خيارهم ف ااسالم ش ا فَ ِقهوا<.
وللحديث الشري > :تخيروا لِنطَ ِفكم وأنكحروا األ فراء وأنكحروا
شليهم< روا ابن ماجه.
ال :لمررن أزوج ابنتر ؟ فقرراد لرره :زوجهررا مررن
وسررأد بعضررهم رجر ً
صاحب الدين والخل  ,ألا صاحب الدين والخل ش ا أحبهرا أ رمهرا,
وش ا رهها لم يظلمها .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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الســؤال :10كيــف كــان الــزواج قبــر بعثــة ســيدنا ممــد ‘؟
هر كان بنف الطريقة اليت جيريها الناس اليو ؟
الجواب :جاء ف صحيح البخار عن عروة بن الزبير أا عاةشرة
زو َج النب ‘ أخبرته( :أ َّا النكاح ف الجاهلية اا على أربعة أنحاء:
فنكاح منها نكراح النراس اليروم ,يخطرب الرجرل شلرى الرجرل وليتره أو
ابنته ,فيص ِدطها َّم ينكحها.
ونكاح آخرر :راا الرجرل يقرود المرأتره ش ا لَه َررت مرن لَم ِهرا:
أرسل شلى فالا فاستبضع منه ,ويعتزلها زوجها وال يمسها أب ًدا ح َّترى
يتبين حملها مرن لرك الرجرل الرذ تستبضرع منره ,فر ا تبرين حملهرا
أصابها زوجها ش ا أحب ,وشنما يفعل لك رغبة ف نجابة الولد ,فكاا
نكاح االستبضا ِم.
هذا النكاح َ
الرهط ما وا ال َع َش َرة فيردخلوا علرى المررأة
ونكاح آخر :يجتمع َّ
لهررم يصرريبها ,فر ا حملررا ووضررعا ومررر عليهررا ليررا ٍد بعررد أا تضررع
حملها أرسلا شليهم ,فلم يستطع رجل مرنهم أا يمتنرع حترى يجتمعروا
عندها ,تقود لهم :طد عرفتم الذ راا مرن أمرر م ,وطرد ولردت فهرو
ابنك يا فالا ,تسم من أحبا باسمه فيلح به ولدها ,ال يستطيع أا
يمتنع به الرجل.
ونكاح الرابع :يجتمع الناس الك ير فيدخلوا على المرأة ال تمتنع
ممن جاءها ,وه َّن البغايا َّن يَن ِصب َن على أبوابهن رايات تكروا َعلَمر ًا,
فمررن أرا ه ر َّن خررل علرريه َّن ,ف ر ا حملررا شحررداه َّن ووضررعا حملهررا
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اط بره
جمعوا لها َو َ َعوا لهم ال َقافَ َة ,م ألحقوا ولدها بالذ يروا ,فَالتر َ
اح
و ع ابنه ال يمتنع من لك ,فلما بعث محمد ‘ بالح هردم نكر َ
س اليوم).
الجاهلية له شال نكاح النا ِ
نالنكاح األول :هو ما تعارفره النراس اليروم ,يخطرب الرجرل شلرى
وليته أو ابنته ويقدم لها الصداق م يتزوجها.
الرجل َّ
والنكاح الثاني :نكاح االستبضرام ,يقرود ابرن حجرر العسرقالن :
معنررى استبضررع منرره ,أ اللب ر منرره المباضررعة ,والمباضررعة :ه ر
المجامعررة ,مشررتقة مررن البضررع وهررو الفرررج ,أ اللب ر منرره الجمررام
ا تسرراب ًا مررن مرراء الفحررل لتحملر منرره ,ألنهررم ررانوا يطلبرروا هررذا مررن
أ ابرهم ف الشجاعة والكرم وغير لك من صفات حسنة.
والنكاح الثالث :نكاح الرهط ,هو اجتمام نفر من طبيلرة أو طباةرل
يشتر وا على المرأة ,ويكوا علرى رضرا منهرا وتوافر بيرنهم ,ويكروا
وا العشرة.
يقود ابن حجر العسقالن  :لما اا هذا النكاح يجتمع عليه أ رر
من عشرة اا ال بد من ضبط العد الزاةد لئال ينتشر ,حتى ش ا ولردت
ألحقته بواحد منهم وال يستطيع أا يمتنع عن لك.
والنكوواح الرابووع :نكرراح البغايررا أو الرايررات ,وهررو أا العرراهرات
ليعررفن عرن عهرره َّن,
البغايا ن ينصب َن على أبوابه َّن رايات وعالمات ِّ
فمن أرا الزنى خل عليه َّن  ,وال يمنعن من يج ء شليه َّن.
وحرم الصور ال ال رة الباطيرة,
فجاء ااسالم فأ با األود وأحلَّهَّ ,
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وشا َّد هذا األمر علرى ر ء َّد علرى تكرريم ااسرالم لهرذ المررأة,
ولكن أ ر الناس ال يعلموا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :14ابـن عمـي رجـع مـن دراسـته روسـيا ,اكتشـفنا أنـه
متــزوج مــن روســيَّة نصــرانية وقــد أجنــب منهــا ولــداً ,وقــد
طلبت منه أن يرجع إىل روسيا بعد أن أمضـى سـبع سـنوات
الغربة ,وقد عار:ه والداه أشدَّ املعار:ـة الرجـويف إىل
روس ــيا وق ــد يغض ــبان علي ــه ,ف ــا ي ــدري م ــا ا يفع ــر ,ه ــر
يستةيب لزوجته املصرَّة على عد دخويفا اإلسا ويرتك
ابنه ,أ يستةيب لوالديه املتعلِّقني به؟
الجووواب :أرى أا مررن الواجررب عليرره أا يقنررع والديرره مررن أجررل
الذهاب شلى روسيا انقرا ولرد مرن الكفرر ,ألنره فر حراد بقاةره فر
يعررض هرذا الولرد العتنراق
سوريا وولرد عنرد زوجتره فر روسريا طرد ِّ
النصرانية .لذلك أرى أا يسافر شلى روسيا ويأت بولد من هناك ,ألنره
مخير شا اء للَّر زوجتره,
ال ح َّ لألم الكافرة بالحضانة رع ًا ,وهو َّ
وشا اء أتى بها مرع ولرد  ,وال أرى أا يعرو ويبقر هرذ المررأة فر
عصمته ,ألنه ظلم لها.
وش ا غضررب الوالررداا علررى ولرردهما بعررد محاولررة شطناعهمررا ف ر
مصلحة سفر ولم يقتنعا ,فر ا هرذا الغضرب ال يرؤ ر عليره شا راء اهلل
تعالى .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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الســؤال :12أخــيت بالغــة عاقلــة رشــيدة ,لــرَّر بهــا شــخص ,وأقنعهــا
بالزواج منـه بـدون الرجـويف إلينـا ألن والـدي متـوفى ,وفعـاً متَّ
عقد الزواج بينهما عند طالب علم ,مـع وجـود شـاهدين ,فهـر
يعترب هنا العقد صحيحاً؟ وما حكم قتلها وقتر زوجها؟
الجواب :أسأد اهلل تعالى أا يلهمنا وشيا م الر رد ,وأا يغفرر لنرا
ولطالب العلم الذ أجرى هذا العقد بردوا ش ا وليهرا ,وهرل يرا تررى
يرضى لالب العلم أا يجر أحرد عقر َد زوا ٍج علرى ابنتره بردوا ش نره؟
هذا أولا.
ثاني اا :عند جمهور الفقهاء من المالكية والشرافعية والحنابلرة عقرد
ال ,وال بر َّد مرن وجرو وليهرا ,و لرك
الزواج ال يتم بعبارة النسراء أصر ً
لقوله تعالى{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ} [البقرة .]121 :ويقرود
اامام الشافع رحمه اهلل تعالى :ه أصرح آية ف اعتبار الرول  ,وشال
لما اا لعضله معنى.
ولقوله ‘> :أيما امررأة نكحرا بغيرر ش ا وليهرا فنكاحهرا بالرل
فنكاحها بالل فنكاحها بالل ,ف ا خل بها فلها المهر بما استح َّل مرن
فرجها ,ف ا ا رتجروا فالسرلطاا َولِر مرن ال َولِر َّ لره< روا الترمرذ .
رزوج المررأة نفسرها ,فر ا
رزوج المررأة المرررأ َة ,وال ت ِّ
ولقولره ‘> :ال ت ِّ
زوج نفسها< روا ابرن ماجره .ولقولره ‘> :ال نكراح
الزانية ه الت ت ِّ
شال بول < روا أبو او والترمذ وابن ماجه وابن حباا والحا م.
فلو ز َّوجا المرأة نفسها ولو ب ا وليهرا لرم يصرح العقرد ,لعردم
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وجو رله ,وهو الول عند جمهور الفقهاء.
وأما عند السا ة الحنفية فالعقد صحيح ش ا اا الزوج فئ ًا لها مرا
اما بالغة عاطلة ر يدة.
وبناء عليه:
ف ا زواجها من هذا الرجل صحيح عنرد الحنفيرة مرا امرا بالغرة
يتم العقد شال
عاطلة ر يدة ,و اا الرجل فئ ًا لها ,وشا اا األولى َّأال َّ
ب ا وليها ,أو بموافقة القاض الشرع خروج ًا من خالف الفقهاء.
تم الزواج ,و رن
تتصرف بحكمة خاصة بعد أا َّ
وأنا أنصحك أا َّ
ال
حكيم ًا؛ ألا ارتكاب جريمة القترل بح ِّقهرا أو بحر ِّ زوجهرا يعتبرر طرت ً
عمد ًا والعيا باهلل ,وسيجر القتل ظنون ًا سيئة ف ح ِّ عرضكم.
نسأد اهلل لنا ولكم الحكمرة{ .ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ} [البقرة .]169 :هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :18تزوج رجـر مـن امـرأة انيـة بـإ ن وليهـا ,لـري أنـه اشـرتط
علــى الــولي والزوجــة والشــهود كتمــان هــنا العقــد ,حتــى ال
تطلب زوجته األوىل الطاق منه ,فهر هنا العقد صحيح؟
الجواب :العقد صحيح عند جمهرور الفقهراء عردا المالكيرة ,فلرو
اتف الزوج مع ول الزوجة والزوجة والشرهو علرى تمراا هرذا العقرد
صح العقد ولم يفسرد ,ألا شعرالا
عن الناس جميع ًا ,أو عن بعضهمَّ ,
الزواج يتحق بوجو اهدين.
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أمررا عنررد المالكيررة فالعقررد بالررل يجررب فسررخه ش ا رراا اايصرراء
بكتماا العقد مرن الجميرع ,أمرا ش ا راا الكتمراا مرن الرول فقرط ,أو
الزوجة فقط وا الزوج ,أو اتف الزوجراا والرول علرى الكتمراا وا
يضر ,ولم يبطرل العقرد ,أمرا ش ا اتفر الجميرع علرى تمراا
الشهو لم ّ
العقد فال يصح ,ويبطرل العقرد عنرد المالكيرة خالفر ًا للجمهرور .هرذا,
واهلل تعالى أعلم.
السؤال :12تعرَّا شاب علـى فتـاة ,واتفقـا علـى الـزواج بـدون إ ن
وليها ,وبـدون شـهود ,فقالـت لـه الفتـاة :كيـف يكـون هـنا؟
فق ــال يف ــا الرج ــر :م ــن ت ــثقني؟ ب ــاهلل أ ب ــاخللق؟ قال ــت:
بــاهلل ,فقــال يفــا :اهلل هــو خــري الشــاهدين علــى هــنا العقــد,
وتزوَّجها على هنا األساس ,فهر العقد صحيح أ باطر؟
الجواب :هب جمهور الفقهاء شلى أا الشرها ة ررط فر صرحة
عقد النكاح ,فال يصرح بردوا رها ة ا نرين غيرر الرول  ,و لرك لقرود
النب ‘> :البغايا الالت يرن ِكحن أنفسرهن بغيرر بيِّنرةٍ< روا الترمرذ .
ولقوله ‘> :ال نكاح شال برول و راهد عردد< روا ابرن أبر ريبة
والبيهق  .ولقوله ‘> :ال بد ف النكاح من أربعرة :الرول  ,والرزوج,
والشاهدين< روا الدارططن .
فال بد مرن الشرهو فر عقرد الرزواج ,ألنره عقرد يتعلَّر بره حر
اآلخرين ,وهرو الولرد ,لرئال يجحرد أبرو فيضريع نسربه ,وحترى تردفع
التهمة عن المرأة بأنها زانية.
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وبناء عل ذل :
1ر هذا الذ فعله الرجل بيرة من الكباةر ,واجتراء على األحكام
الشرعية ,وتكلم بغير علم ,واهلل تعالى يقود:

{ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ آ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ} [النحل:

 116ر  ,]112ولعب بأعراض الناس ,وهل يرضى أا يفعل أحد من
الناس م ل هذا الفعل بعرضه؟
و ذلك المرأة آ مة بفعلها هذا ,أما خشيا علرى نفسرها أا تر َّتهم
بجريمة الزنى؟ أمرا خشريا أا يعلرم أهلهرا برذلك ,وربمرا أا يرتكبروا
جريمة القتل ف حقها ال طدر اهلل؟ فعليهما بالتوبرة واالسرتغفار والنردم
يتفرطا مبا رة.
على ما فعال  ,وأا َّ
1ر هذا العقد ال يترتب عليه ء ش ا لم يتم الدخود بالمرأة.
تم الدخود بها ف نه يجب التفري بينهما ,وتسرتح المررأة
2ر ش ا َّ
المهر ,وتجب عليها العدة ,وي با نسب الولد لوالد شا وجد ,وت با
حرمة المصاهرة بينهما .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :16مــا حكــم عــم وخــال األ واألب بالنســبة للبنــت ,ومــا
حكــم عمــة وخالــة األ واألب بالنســبة لابــن ,هــر هــم مــن
ا ار ؟ وما حكم خال وعم الزوج بالنسبة للزوجة؟
الجووواب :عررم وخرراد األم واألب َمحر َررم للبنررات ,مررا أا عمررة
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وخالة األم واألب َمح َرم للولد ,والحرمة بين هؤالء حرمة مؤبدة.
أما خراد الرزوج وعرم الرزوج بالنسربة للزوجرة فرجرل أجنبر  ,ال
يجوز االختالط بيرنهم ,ألا الحرمرة هنرا حرمرة مؤطترة ,بحيرث يجروز
لخاد الزوج وعمه أا يتزوج الواحد منهما من زوجرة ابرن األ أو ابرن
األخا بعد وفاة الزوج أو لالق الزوجة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :19قالوا :من مل امرأة بشهوة حر عليه أصـويفا وفروعهـا,
ما حكم من مل ابنته بشـهوة هـر أـر عليـه زوجتـه؟ أو ملـ
أ زوجته بشهوة هر أر عليه ابنتها (زوجته)؟
الجواب :شا لمس الرجل امرأة غير زوجتره بشرهوة حررام ررع ًا,
يحرم عليه الزواج بأصولها
لمس الرجل المرأ َة بشهوة ِّ
ويرى الحنفية أا َ
وفروعها ,ويرى جمهور الفقهاء حرم َة هذا الفعل ولكنره ال يحررم عليره
الزواج بأصولها وفروعها.
وبناء عل ذل :
رس امرررأة بشررهوة حرررم عليرره الررزواج بأصررولها وفروعهررا,
فمررن مر َّ
مس أ َّم زوجته حرما
و ذلك ش ا مس ابنته بشهوة حرما عليه أمها ,أو َّ
المرس
عليه زوجته ,هذا عند السا ة الحنفية .أما عنرد بقيرة الفقهراء فر ا
َّ
حرم األصود وال الفروم .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
حرام ,ولكنه ال ي ِّ
السـ ــؤال:53

القاعـ ــدة الفقهيـ ــة :العقـ ــد علـ ــى البنـ ــات

ـ ــرِّ
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األمهــات

ــر البنــات ,هــر العقــد

على البنات رمهنَّ على اآلباء أو األبناء؟
يحرم األمهات عند جمهور الفقهراء,
الجواب :العقد على البنات ِّ
والعقد بدوا خود ٍ
تم العقد
اف ف تحريم أصولها على الزوج ,ف ا َّ
على امرأة ف نه يحرم على الرجل أصود هذ المرأة.
و ذلك اتف الفقهاء على أا العقد على البنات ولو بردوا خرود
محرمة على أصود الرجل ,و لك لقوله تعالى ف آية
ف نه يجعل البنا َّ
المحرمررات{ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ} [النسرراء.]12 :
المحرمرات{ :ﭰ ﭱ ﭲ
و ذلك على فروعه لقولره تعرالى فر آيرة
َّ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ} [النساء .]11 :هذا ,واهلل
تعالى أعلم.
ا ومل تر:ـ ــعه ,ورعتـ ــه وكسـ ــته
السـ ــؤال :51امـ ــرأة ر فبَـ ــت طف ـ ـ ً
وأعطته حنان األ لطفلها فهر أر عليه حني يكرب؟
ال أجنبي ًا عنهرا ال يجعلره مرن محارمهرا,
الجواب :تربية المرأة لف ً
وه مرأجورة فر تربيرة هرذا الطفرل شا راء اهلل تعرالى ,ولكرن يجرب
عليها أا تتحجب منه ش ا خل س َّن الرجراد مرا تتح َّجرب مرن الرجراد
األجانب ,وال يعتبر هذا من محارمها ولو ربَّته وأحسنا تربيته.
وبناء عليه:
فيجرب علررى المرررأة ش ا بلر الطفررل سررن الرجراد أا تتعامررل معرره
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تعاملها مع أ ِّ رجل أجنب عنها ,بمعنى يجب عليها أا تتحجب منره
بالحجاب الشرع الكامل .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :55أنا متزوج من امرأة ,والدها متزوِّج من امرأتني ,فهـر
:رة أ زوجيت مرَّمة عليَّ أ ال؟
محرمررة علررى زوج ابنررة
الجووواب :شا ضرررة أم الزوجررة ال تعتبررر َّ
ضرتها ,ألنه يجوز له أا يتزوج منهرا بعرد وفراة زوجهرا الرذ هرو أبرو
زوجته ,ويجوز أا يجمع بينها وبين زوجته.
وبناء عل ذل :
فضرة أم زوجتك ر حماتك ر ال تعتبر محرمة عليك ,ألنها ليسرا
ال عررن
أمر ًا لزوجتررك رضرراع ًا وال نسررب ًا ,فررال يجرروز لررك أا تراهررا فضر ً
مصافحتها .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :50تقدمت من خطبة فتاة ,واتفقت مع أهلها على مهر
معني ,ولكن عند عقد الزواج طلب مج عمي أن أكتب أكثر
مما اتفقنا عليه ,و لس من أجر الناس حتى ال يقولوا:
مهرها قلير ,فزاد املهر املكتوب أ ناء العقد على املهر املتفق
عليه أ ناء اخلطبة ,فهر وجب عليَّ املهر األول أ الثاني؟
الجواب :المهر الذ يجب عليك أا تدفعره لزوجترك هرو المهرر
الم َّتف عليه بينك وبين عمك ,وليس المهر المسر َّجل أ نراء العقرد ,مرا
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تم االتِّفاق بينكما على أنه مهر صور وليس حقيقير ًا ,وأر تمرا
ام طد َّ
السمعة والرياء أ ناء العقد بأا مهرها بير.
و رراا الالة ر بكمررا أا تفتخرررا بتيسررير المهررر ,وأا تكونررا طرردوة
لغير ما ف تيسير المهر ,وهل السمعة والرياء ف المهور تح ِّق سرعا ًة
للزوجين؟ هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :54لقــد مت إجــراء عقــد زواج ابــنيت علــى شــاب ,وكــان
العقــد موافقتهــا ,ومت تثبيــت العقــد ا كمــة ,وســأيفا
القا:ي :هر أنت موافقة علـى هـنا الـزوج؟ فأجابـت :نعـم,
و اليو الثالي من العقد قامت ابنيت برميـة االنتحـار,
فقتلت نفسها شنقاً قبر الدخول بها .فما هو مصـري مهرهـا
بعد موتها؟
الجواب :نسأد اهلل تعالى أا يعظم أجر م ف هرذا المصراب ,وأا
يغفر اهلل عز وجل لنا ولها ,هذا أو ال.
ثاني اا :ش ا تم العقرد برضراها ,وهر بالغرة را ردة فالعقرد صرحيح,
ال بعرد موتهرا ,ويجرب علرى الرزوج أا يردفع مهرهرا
وتستح المهر رام ً
ألهلها ,ويضاف هذا المهر لمالها شا اا لها ماد.
ثالث اا :تقسم تر تها بعد لرك علرى ور تهرا ,ويكروا نصريب الرزوج
منه شما النص ش ا لم يكن لها أوال  ,وشما الربرع ش ا راا لهرا أوال منره
أو من غير  .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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السؤال :52هر زوجة األب تعد مـن األرحـا بالنسـبة البـن زوجهـا؟
وما الطريقة املثلى ملعاملتها حياة األب وبعد وفاته؟
المحرمات ,ولكنها ليسا من األرحام
الجواب :زوجة األب من
َّ
بالنسبة البن الرزوج ,ولكرن مرن الواجرب علرى االبرن أا يحسرن شلرى
زوجة أبيه ,وأا يكرمها ما يكررم َّأمره ش رامر ًا لوالرد الرذ رضريها أا
تكوا زوجة له ,وش ا صردرت ال طردر اهلل منهرا شسراءة فعليره أا يقابرل
السيئة بالحسنة ,ألا هرذا األمرر مطلروب مرن المسرلم أا يقروم بره مرع
الغريب ,فكي مع القريب م ل زوجة األب؟
ومن صور ااحساا شليها الكلمرة الطيبرة والخدمرة لهرا فر طضراء
حواةجها ,واانفاق عليها ش ا اا هرذا بوسرع الولرد ,وأا يحفرظ الرو
رئ اهلل
لهررا امت ررا ًال ألمررر النب ر ‘> :احفررظ و َّ أبيررك ال تقطعرره ,فيط ِفر َ
نورك< روا الطبران .
وأو ًال وآخر ًا تذ ر طود اهلل تعالى:

{ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [فصلا.]21 :
وطود النب ‘> :شا من أحبكم شلر َّ وأطرربِكم منِّر مجل ًسرا يروم
القيامة أحاسنَكم أخال ًطا< روا الترمذ .
وتررذ ر طررود النب ر ‘> :ات ر اهلل حي مررا نررا ,وأتبررع السرريئة
الحسنة تمحها ,وخال الناس بخل حسن< روا الترمذ .
أعاننا اهلل وشيا م على ِّبر الوالدين ف حاد حياتهما وبعد موتهما.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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الســؤال :58رجــر طلــق امرأتــه طلقــة بائنــة بينونــة صــغرى ,وأراد أن
يرج ــع زوجت ــه بعق ــد ومه ــر جدي ــدين ,فه ــر يش ــرتط ه ــنا
حضــور الــولي؟ وهــر يشــرتط ر:ــاه؟ وإ ا مل يــرى فهــر ــر
للزوجة أن ترجع إىل زوجها بعقد ومهر جديدين دون ر:اه؟
الجواب :اعتبر الشافعية والمالكية الول ر نر ًا مرن أر راا النكراح
ال يتحق عقد النكاح بدونه ,أما الحنفية والحنابلة فقرد اعتبررو ررل ًا
لصحة العقد ,شال أا الحنفية طرالوا :شنره ررط لصرحة زواج الصرغيرة,
أما البالغة العاطلرة فلريس ألحرد عليهرا واليرة النكراح ,برل تبا رر عقرد
زواجها ممن تحب بشرط أا يكوا فئ ًا وبمهر م لها ,وشال راا للرول
ح االعتراض وفسخ العقد.
واستدد الجمهور على عدم صحة العقد بدوا الول بما جاء عرن
النب ‘ ,طراد> :أيمرا امررأة نَ َك َحرا بغيرر ش ا وليِّهرا فنكاحهرا بالرل
الث مرات ,ف ا خل بها فالمهر لها بما أصاب منهرا ,فر ا تشراجروا
فالسلطاا َولِ من ال َولِ َّ له< روا أبو او .
وبما روا الدارططن  ,عرن أبِر هريررة ~ طراد :طراد رسرود اهلل
زوج المرأة نفسها<.
زوج المرأة المرأ َة ,وال ت ِّ
‘> :ال ت ِّ
ويقود اهلل عرز وجرل:

{ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ} [البقرة.]121 :
وطاد اامام الشافع  :شا هذ اآلية أصرح
ضرورة الول .

ء ف الداللرة علرى
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وبناء عل ذل :
فعند جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة عقد الزواج
ال ,فلو عقد بدوا الول فهو عقد غيرر صرحيح
ال يتم بعبارة النساء أص ً
ال.
ويعتبر بال ً
وعند الحنفية العقد يكوا صحيح ًا.
وأنررا أنصررح المرررأة ش ا أرا ت أا تأخررذ بقررود السررا ة الحنفيررة أا ال
تجر عقد نكاحها ولو من زوجها الذ للقها للقة باةنرة بينونرة صرغرى
شال عند القاض الشرع  ,و لرك لك ررة المشرا ل وضريام الحقروق ,وشال
سررتندم ال طرردر اهلل فر الغالررب األعررم بسرربب خيانررة الك يررر مررن الرجرراد
لنساةهم اللوات ز َّوج َن أنفسه َّن بغير الول  .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :52رج ــر تق ــد م ــن خطب ــة ام ــرأة مطلق ــة ,ف ــرفء أهل ــها
تزوجيه إياها ,فاتفق معها أن ينهبا إىل شيخ ,ويقول لـه :هـنه
زوجيت ,وقد طلقتُها ,فريجعها إليه ,وفعاً متف هنا األمر .فهر
تعترب هنه املرأة زوجة شرعية يفنا الرجر بهنه الطريقة؟
ٍ
مستوف لشروله بعد انتهاء ع َّدتها من
تم بينهما عقد
الجواب :ش ا َّ
صح ,وش ا اا مراجعرة مرن غيرر عقرد فهرذ ال تعتبرر
لالق األود لها َّ
زوجة رعية لهذا الرجل ,واللقاء بينهما لقراء غيرر مشرروم ,ألا طولره
لها :أرجعتك شلى عصمت وعقد نكاح غير صحيح ,ألنها ليسا فر
عصمته ,وما ملك عقد النكاح عليها.
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وشضافة شلى هذا فقرد ارتكبرا بيررة انيرة أال وهر
على العالم الذ أفتاهما ,و بيرة الخيانة ألهل المرأة.
فعليهما بالتوبة واالستغفار بعد االبتعا عن بعضهما البعض ,وال
يحتاج األمر شلى لالطهرا ,ألنهرا ليسرا زوجرة ررعية لره .هرذا ,واهلل
تعالى أعلم.
السؤال :56رجر أمريكي تزوج مـن امـرأة مسـلمة

قـربد بعـد

أن أشهر إسامه ,وبعد فرتة لادر قربد إىل أمريكا وأرسـر
إىل زوجتــه أن ــه انفصــر عنه ــا (بــدون ك ــر طــاق) ,وليَّ ــر
أرقــا هواتفــه ,ومل تعــد املــرأة املســلمة تــتمكن مــن االتصــال
به من أجر طاقها أو معرفة أنه ارتدف عن دينه أ ال ,فمـا ا
تفعــر هــنه املــرأة املســلمة وهــي

قــربد وال يوجــد قــاى

شــرعي؟ ومــن الــني يتــوىل تطليقهـا

هــنه ااالــة؟ وهــر

بوسـ ــع اجلاليـ ــة اإلسـ ــامية أن تنـ ــزل منـ ــزل القا:ـ ــي
ااكم بالتفريق بينهما أ ال؟
الجواب :شرساد الزوج رسالة شلى زوجته أنه انفصل عنها بدوا لفرظ
الطرالق ال يعتبررر لالطر ًا شال ش ا نرروى الطرالق بررذلك ,وبكرروا الزوجررة ال
ض ررع ٍّ شا
تستطيع معرفة هذا األمرر فعليهرا أا تعررض أمرهرا علرى طرا ٍ
وجررد ,وشال فعلررى مم ِّررل جماعررة المسررلمين ف ر تلررك البلرردة ,لرريحكم
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يفرق بينهما القاض أو مم ِّل جماعرة المسرلمين
بالتفري بينهما ,وبعد أا ِّ
تجلس ف العدة ,وع َّدتها رالث حيضرات ش ا انرا لراهرة عنرد الحكرم
ال فعر َّدتها حتررى تضررع حملهررا ,وش ا
بررالتفري  ,أمررا ش ا انررا المرررأة حررام ً
انا ال تحيض فع َّدتها ال ة أ هر .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السـ ــؤال:59

اآليـ ــة الكرميـ ــة{ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ} [النس ــاء .]04 :كي ــف يك ــون ايفة ــر؟
وكم املدة املسموم بها للهةر؟
الجواب :للزوج أا يؤ ب زوجته ش ا نشزت بأمور ,منهرا هجرهرا
ف المضجع ,لقود اهلل تعالى{ :ﭬ ﭭ ﭮ} .ولكن طبرل
الهجر يعظها ,ف ا نفعا فيها الموعظة وتر را النشروز فبهرا ونعمرا,
خوفها بالهجر أو ًال واالعتزاد عنهرا ,وتررك الجمرام والمضراجعة,
وشال َّ
فر ا تر ررا النشرروز فبهررا ونعمررا ,وشال هجرهررا فر الفررراف ,ألا اهلل
تعالى طاد{ :ﭭ ﭮ}.
يتضررر الرزوج ,فر ا تر را
وال ح َّد للهجر فر المضرجع مرا لرم
َّ
المبررح ,ألا الضررب
خوفها بالضررب غيرر
النشوز فبها ونعما ,وشال َّ
ِّ
المبرح ال يجوز بشكل من األ ركاد وال بحراد مرن األحرواد ,وهكرذا
ِّ
يتابع الطري الذ رسمه لنا القرآا العظيم.
وأما الهجراا ف الكالم فال يجوز فروق ال رة أيرام ,لقرود النبر
‘> :ال يحل للمؤمن أا يهجر أخا فوق ال ة أيرام< روا مسرلم .شال
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شا طصد ر َّها أو شصالح ينها ,هذا ش ا اا يعلم بأا الهجر ف الكالم
يؤ بها ,وشال فال يجوز.
وعلى ِّل حا ٍد ليتذ ر الرجل طود اهلل عز وجل{ :ﯢ
ﯣ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ} [النساء .]19 :والمعا رة بالمعروف تقتض الصبر عليها
واحتماد أ اها .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :03أنــا رجــر ســوري ,متــزوج مــن امــرأة ســوريَّة ,ومقــيم اآلن
خــارج القطــر ,ولــي ا ــة مــن األوالد ,وكانــت زوجــيت تقــو
خبدمة البيت ورعاية األوالد ,ولكـنج فوجئـت بأنهـا امتنعـت
عن لس ,وطلبت مج إحضـار خادمـة يفـا وألوالدهـا ,زاعمـة
بأنها ليست ملزمة بنلس شرعاً ,فهر قويفا صحيح؟
الجواب :مرن القواعرد الفقهيرة :المعرروف المشرروط ,وال ابرا
بالعرف ال ابا بالنص ,والمعروف عندنا ف سوريا ,بأا الزوجة هر
التر تقروم فر خدمرة الرزوج وأوال وبيتهرا ,وال عبررة للعررف الرذ
يكوا ف ولة أخررى مرا امرا الزوجرة مرن سروريا ,ولالمرا أا هرذا
العرف طاةم عندنا ,ولم تشترط المرأة عند زواجها مخالفة هذا العرف,
ف ا من الواجب عليها االلتزام بالعرف ر وهذا واجب عليها يانرة علرى
طردر جهردها ولاطتهرا ,وال يجرب عليهرا طضراء ر ألا ال ابرا بررالعرف
ال ابا بالنص ,وش ا خالفا المرأة العرف ال ابا تعتبرر نا رزة لالمرا
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أنها لم تشترط مخالفة العرف عند عقرد زواجهرا ,وزعمهرا أنهرا ليسرا
ملزمة بخدمة البيا ورعاية الزوج واألوال زعم بالل مر و .
وأنا أنصرح هرذ الزوجرة الكريمرة أا تنظرر شلرى سرلفنا الصرالح ,أا
تنظر شلى السيدة فالمة ¸ عندما للبا من النب ‘ خا مرة ,مرا روى
رسود اهلل ‘ تسأله خا مرة.
النساة عن أب هريرة ~ طاد :أتا فالمة
َ
فقاد لها> :الذ جئا تطلبين أحب شليرك أو خيرر منره< ,طراد :فحسربا
أنها سألا علي ًا فقاد :طول ما هو خير ,طالا :ما هو خير؟ طاد :فقرول :
ورب ررل
ورب العرررف العظرريم ,ربَّنررا َّ
رب السررماوات السرربعَّ ,
>اللهررم َّ
ء ,منزد التوراة واانجيل والفرطاا ,وفال الحب والنوى ,أعرو برك
من ِّر ِّرل ر ء أنرا آخرذ بناصريته ,أنرا األود فلريس طبلرك ر ء,
وأنا اآلخر فليس بعدك ء ,وأنا الظاهر فليس فوطك ر ء ,وأنرا
البالن فليس ونك ء ,اطض عنا ال َّدين وأغننا من الفقر<.
هذا هو أا المرأة المسلمة الت تكوا حريصة على مستقبلها ف
اآلخرة ,ومرا خربرا البيروت فر هرذا الوطرا شال بسربب التقليرد لغيرر
المسلمين ,وال حود وال طوة شال باهلل العل العظيم.
وأما حكم وجو الخا مة ف البيا الذ يسركن فيره الرجرل ولره
أوال ور ,فال يجوز رع ًا ,لما ف لك مرن المخالفرات الشررعية,
من اختالط وخلوة ونظر و الم .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :01أنا فتـاة عمـري  52عامـاً ,أوقـع زوجـي الـيمني الثالـي
عليف ,أرجو اجلواب الشـا علـى األسـئلة التاليـة :مـا ا عـن
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حقوقي املادية وعن ألرا:ي؟ وما ا أفعر هر أتـرك األوالد
له وهو لري كفء لنلس؟ وكيف أتصرا وأنا من عائلـة
فقرية؟ وكيف أصرا على أوالدي؟
الجواب :ش ا اا الطالق الرذ وطرع علير ِ
ك هرو الطرالق ال الرث
فأنا حرما على هذا الرجل حتى تتزوج مرن غيرر  ,و لرك لصرريح
طررود اهلل تعررالى{ :ﯻ ﯼ} أ الطررالق ال الررث {ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ} [البقرة.]121 :
أمررا ش ا لررم يقررع الطررالق ال الررث فأنصررحك بالصرربر عليرره بررل
بالمصابرة ,وأا تجعل نصب عينيك طود اهلل تعالى{ :ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ} [البقرة .]116 :وطود اهلل تعالى{ :ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ} [النساء .]19 :و م من امررأة صرابرة
على سوء خل زوجها منحها اهلل تعالى ريرة انرا طررة عرين لهرا فر
الدنيا واآلخرة؟
وتذ ر يا أخترا طرود اهلل تعرالى{ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯵ ﯶ ﯷ} [الفرطاا.]11 :
فاستعين باهلل واصربر وأنرا تتم لرين طرود اهلل تعرالى{ :ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ} [البقرة.]152 :
ويجب على الرجرل أا يردفع لرك المهرر غيرر المقبروض ,مرع نفقرة
القصر ش ا بقر األوال عنردك ,وأمرا بالنسربة للمهرر
العدة ,ونفقة األوال
َّ
ال.
المقبوض ش ا اا أغراض ًا جهازية فهو من حقك ولك أا تأخذيه ام ً
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وأنا أنصحك أا تضم األوال شليك وأا تحسن تربيتهم وتوجيههم
وخاصة وأنا تذ رين بأا زوجك سيئ الخل  ,و ون على قة بأا
الرزق مقسوم ,فرزق األوال ورزطك على اهلل تعالى ,فحي ما توجهتم
ف ا الرزق مالزم لكم ,والرزق يبحث عن العبد ويعرف موطعه أ ر مما
يعرف العبد موضع رزطه ,ألم يقل اهلل تعالى:

{ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [هو .]6 :
ال غيرر آجرل ,ويلهمرك
يفرج عنا وعنكم عراج ً
أسأد اهلل تعالى أا ِّ
يوسررع عليررك ف ر الرررزق ,وأا تحسررن تربيررة
الصرربر والسررلواا ,وأا ِّ
األلفاد ,وحسبنا اهلل ونعم الو يل .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :05ما حكم نكام املعتدة ,سواء كان عدة طاق أ وفاة؟
الجواب :اتف الفقهاء على أنه يحرم على المسرلم أا يترزوج مرن
امرأة يتعلَّ ح غيرر بهرا برزواج أو عردة مرن لرالق أو وفراة ,و لرك
لقود اهلل عز وجرل{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ}
[البقرة .]125 :يعن  :ال تعقدوا عقدة النكاح حتى ينقض مرا ترب اهلل
عليها من العدة.
المحرمات
ولقود اهلل تعالى{ :ﭒ ﭓ ﭔ} عطف ًا على
َّ
المذ ورات بقوله تعالى{ :ﮃ ﮄ ﮅ[ }..النسراء.]12 :
المتزوجات ,مرا يحررم علرى المسرلم
والمرا بالمحصنات من النساء
ِّ
أا يتزوج معتدة غير من لالق رجع أو باةن أو وفاة .هذا أو ال.
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تم عقد النكاح على معتدة الغير ولم يعقبه خرود ,ف نره ال
ثاني اا :ش ا َّ
يترتب عليره ر ء ,ويجرب التفرير بينهمرا؛ ألنره زواج فاسرد ,والرزواج
الفاسررد طبررل الرردخود بهررا ال حكررم لرره ,وال يتر َّتررب عليرره ر ء مررن آ ررار
الزوجية ,فال يحل الدخود بها ,وال يجب لها مهرر وال نفقرة ,وال يجرب
ّ
عليها عدة ,وال ت برا بره حرمرة المصراهرة ,وال تروارث بينهمرا ش ا مرات
يتفرطا بأنفسهما ,وشال َّفرق القاض بينهما.
أحدهما ,ويجب عليهما أا َّ
أما ش ا أعقبه خود ف نه يترترب عليره بعرض اآل رار ,مرن جملتهرا
المهر والعدة و بوت النسب وحرمة المصاهرة بعد التفري بينهما.
لما روى سعيد بن المسيب أا لليحة انا تحا ر ريد ال قفر
فطلَّقها ,فنكحا ف عدتها ,فضربها سريدنا عمرر ~ وضررب زوجهرا
بمخفقة ضرربات ,رم طراد :أيمرا امررأة نكحرا فر عردتها ,فر ا راا
زوجها الذ تزوجها لم يدخل بها ف ِّرق بينهما ,م اعتدت بقيرة عردتها
من زوجها األود ,و اا خالب ًا من الخطّاب ,وشا اا خرل بهرا فر ِّرق
بينهمررا ,ررم اعترردت بقيررة عرردتها مررن زوجهررا األود ,ررم اعترردت مررن
اآلخر ,ولم ينكحها أبد ًا.
وبناء عل ذل :
يتم الدخود فال يترتب علرى هرذا الرزواج ر ء ,ويجرب
ف ا لم َّ
التفري بينهما.
تم الدخود ف نه يترتب عليه ما يل :
أما ش ا َّ
أولا :يجب عليه أا يفارق هذ المرأة مبا ررة ,وال يحتراج األمرر
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شلى لالق ,ألنها ليسا بزوجة رعية له ,ألنها معتدة الغير.
ثاني اا :يجب على هذ المرأة أا تكمل عردتها مرن زوجهرا األود,
م تعت ّد انية من ال ان بسبب خوله بها.
ال.
ثالث اا :يجب عليه أا يدفع لها مهرها ام ً
ِابع اا :حرم عليه أصولها وفروعها.
خامس اا :ش ا حصل بسبب هذا الزواج ولد با النسب للولد.
ْادْ اا :بعد انقضاء عدتها من زوجها األود ومن ال ان يجروز لره
أا يتقدم لخطبتهرا ش ا رغرب بهرا ,وهرذا عنرد جمهرور الفقهراء مرا عردا
المالكية الذين طرالوا :شنهرا حرمرا علرى الرجرل ال ران حرمرة مؤبردة,
للقاعدة الت تقود :من استعجل الش ء طبل أوانه عوطب بحرمانه ,وهو
اسرتعجل بالعقررد عليهررا والرردخود بهررا طبررل انقضرراء عرردتها مررن زوجهررا
األود ,فال تحل له أبد ًا عند السا ة المالكية .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :00رجــر طلــق زوجتــه ا ـاً ,وعنــده أوالد منهــا ,فســمع
صــديق لــه بــنلس ,فــاتفق مــع زوجــة صــديقه املطلَّقــة أن
يتزوج منهـا ,ـم يطلِّقهـا لتعـود إىل زوجهـا األول وأوالدهـا,
وفعاً مت هنا األمر ,فهر زواج الثـاني منهـا صـحيح وحلَّـت
لزوجه ــا األول بع ــد انقض ــاء ع ــدتها أ ال؟ م ــع العل ــم ب ــأن
الشرط مل ينكر العقد ,وإمنا كان قبر العقد.
الجواب :ش ا اا هذا الرزواج فر فتررة عردتها مرن زوجهرا األود
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المطل ِّ فهو زواج بالل ,وال تحل به لزوجها األود المطل ِّ .
أما ش ا اا زواجه منها بعد مضر ّ عر َّدتها بقصرد تحليلهرا لزوجهرا
األود ,فقد هرب المالكيرة والحنابلرة شلرى أا الرزواج بقصرد التحليرل
ال بمبردأ سرد الرذراةع شلرى
بالل ,ولو لم يشترط لك فر العقرد ,عمر ً
س المسرتعار<؟ طرالوا:
الحرام ,وللحديث الشري > :أال أخبرر م برال َّتي ِ
بلى يا رسود اهلل ,طاد> :هو الم َحل ِّل ,لعن اهلل الم َحل َِّرل َوالم َحلَّ َرل لره<
روا ابن ماجه.
وألا هذا الفعل أ به بالسفاح ,لما روى الحرا م والطبرانر عرن
سيدنا عمر ~ ,أنه جاء شليه رجل ,فسأله عن رجل لل امرأته ال ًا,
تحرل لرألود؟ طراد:
فتزوجها أ له عن غير مؤامرة ليحلها ألخيه ,هرل ّ
ال ,شال بنكاح رغبة ,نا نعد هذا سفاح ًا على عهد رسود اهلل ‘.
و هب الحنفية والشافعية شلى أا الزواج بقصرد التحليرل مرن غيرر
رط ف العقد صحيح ,وتحرل المررأة بره للرزوج األود بروطء الرزوج
ال رران  ,بعررد لالطهررا منرره ومض ر ِّ ع ر َّدتها ,وطررالوا :مجررر النيررة ف ر
المعامالت غير معتبر.
وبناء عل ذل :
ف ن أرى طود المالكية والحنابلة أرجح من القود ال ان  ,لعمروم
حديث النب ‘> :لعن اهلل الم َحل َِّرل َوالم َحلَّ َرل لره< ,وللحرديث الرذ
روا الترمذ > :لعن رسود اهلل ‘ الم ِح َّل َوالم َحلَّ َل لره< وهرو حرديث
حسررن صررحيح ,ولأل ررر عررن جررابر ~ طرراد :سررمعا عمررر ~ وهررو
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يخطب الناس وهو يقود :ال أوتى بمحل ِّ ٍل وال محلَّ ٍل لره شال رجمتهمرا.
روا ابن أب يبة والبيهق .
وألا هذا الفعل تنفر منه الطبام السليمة ,وهو أ به بالسفاح منه
بالنكاح ,وخاصة ش ا اا المحلِّل ممن يقتدى به .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :04هر جيوز معاشرة الزوجة من اخللف مكان زريف الولد؟
الجواب :وطء الزوجة ف طبلِها مشروم ,و لك لقرود اهلل تعرالى:
{ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ز ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [المؤمنوا 5 :ر ,]2
برل لره فر لرك أجرر ,و لرك لقرود النبر ‘> :وفر بضر ِع أحررد م
صدطة ,طالوا :يا رسود اهلل أيأت أحدنا رهوته ويكروا لره فيهرا أجرر؟
طراد :أرأيررتم لرو وضررعها فر حرررام أ راا عليرره فيهرا وزر؟ فكرذلك ش ا
وضعها ف الحالد اا له أجر< روا مسرلم .وخاصرة شا نروى شعفراف
نفسه وزوجته عن الحرام.
ولوطء الزوجة آ اب منها:
1ر البداءة بالتسمية.
1ر االنحراف عن القبلة.
2ر مراعاة التواف مع زوجته ف طضاء الشهوة.
1ر أا يتغطَّى هو وأهله ب وب.
ويحرم وطء الزوجة ف برها ,ويكوا ملعون ًا ,لقود النبر ‘:
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>ملعوا من أتى امرأته ف برِها< روا أبو او .
أما شتياا المرأة ف طبلها من الخلر فجراةز ررع ًا ,و لرك لقرود
اهلل عررز وجررل{ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ} [البقرررة.]112 :
ال سأد النب ‘ عرن
ولما جاء ف حديث خزيمة بن ابا ~ أا رج ً
شتياا النساء ف أ بارهن ,أو شتياا الرجل امرأته ف برها ,فقاد النبر
‘> :حالد< ,فلما ولَّى الرجل عا أو أمر به فردع  ,فقراد > :ير
طلا؟ ف أ الخربتين؟ أو ف أ الخرزتين؟ أو ف أ الخصرفتين؟
أمن برها ف طبلها؟ فرنعم ,أمرا مرن برهرا فر برهرا فرال ,شا اهلل ال
يسررتحي مررن الحر  ,ال تررأتوا النسرراء فر أ بررارهن< روا البيهقر فر
السنن الكبرى .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السـ ــؤال :02أيـ ــن يفـ ــر اإلنسـ ــان شـ ــهوته إ ا كانـ ــت زوجتـ ــه
عادتها الشهرية أو متعبة؟
محرم رع ًا ,و لك لقود اهلل تعالى:
الجواب :االستمناء َّ

ﭧﭨﭩ

{ﭦ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

ﭴ ز ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [المؤمنوا 5 :ر .]2
ولكن يجوز للرجل أا يستمتع بزوجته أيام حيضرها ,لقرود النبر
‘> :اصنعوا ل ٍء شال النكاح< روا مسلم.
ويكوا هذا االستمتام بعدما أا تتزر الزوجة ,فتستر ما بين سرتها
شلى ر بتها ,م يستمتع الزوج بزوجته بما فوق اازار.
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وأجاز أ ر الفقهاء االسرتمناء بيرد الزوجرة ألنهرا محرل اسرتمتاعه
ما لو أنزد بتفخيذ من وراء حاةل أو تبطين .وطاد بعرض الفقهراء مرن
الحنفية والشافعية بكراهة االستمناء بيد الزوجة.
وبناء عل ذل :
فال حرج أا يقض الرجل هوته من زوجته ف أيام حيضرها مرن
فوق اازار أو بيدها.
وطد أضاف أستا نا الفاضل الد تور الشيخ أحمد الحج الكر
على الجواب ما يل :
[وقال البعض :يجوز الْتمتاع بالزوج الحائض بما نوق اإلزاِ
وبمووا تحتووه ْوووى الجموواع] ,وشا رراا األولررى الترررك خروجرر ًا مررن
الخالف .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :08رجر قتر زوجته عامـداً ,ويفـا أطفـال صـغار دون سـن
البلو  ,فلمن يكون حق حضانتهم بعد وفاة أمهم؟
الجواب :الحضانة للصغير واجبة لره ررع ًا ,ألا الصرغير بحاجرة
شلررى رعايررة وعنايررة فيجررب حفظرره ,وهرر حرر للحاضررن األطرررب
وللمحضوا ,ف ا أسقط الحاضن األطرب حقه سقط ,وانتقرل شلرى مرن
ال لذلك يعو شليه ,وش ا لم يوجرد غيرر
بعد  ,وش ا أرا شعا ته و اا أه ً
تعين ويجبر عليه.
حاضن واحد َّ
والذ يستح الحضانة األم ,م أم األم وشا علا ,رم أم األب
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وشا علا ,م األخا ألبوين ,م األخا ألم ,م األخرا ألب ,رم
بنا األخا ألبوين ,م بنا األخا ألم ,رم الخراالت ألبروين ,رم
ألم ,م ألب ,م بنا األخا ألب ,م بنات األ ألبوين ,م ألم,
م ألب ,م العمات ألبروين ,رم ألم ,رم ألب ,رم خالرة األم ,رم
خالة األب ,رم عمرات األمهرات واآلبراء ,رم العصربات مرن الرجراد
بترتيب اارث .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
** ** **

كتاب الطالق
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الســؤال :1قلــت لــزوجيت :أنــت طــالق بالثا ــة ,فهــر أــر لــي؟ مــع
العل ــم ب ــأن األص ــر زواجن ــا أن ــه م ــبج عل ــى الك ــنب عل ــى
القا:ي ,حيي هبـت أنـا وهـنه املـرأة فادعينـا أننـا متزوجـان,
وطلبن ــا من ــه أن يثب ــت لن ــا عق ــد ال ــزواج ,فثبَّ ــت القا :ــي لن ــا
عقد الزواج ,بدون شهود وبدون تبادل األلفاظ.
الجواب :أنا وهذ المرأة آ ماا ف ارتكاب الكرذب ,والكرذب
بيرررة مررن الكبرراةر ,وطررد حررذرنا النبر ‘ مررن لررك بقولرره> :علرريكم
بالصدق ,ف ا الصدق يهد شلى الب ِّر ,وشا الب َّر يهد شلى الجنرة ,ومرا
يررزاد الرجررل يصرردق ويتحر َّررى الصرردق حتررى يكتررب عنررد اهلل صر ِّدي ًقا.
كذب ,ف ا الكذب يهد شلرى الفجرور ,وشا الفجرور يهرد
وشيا م وال َ
شلى النار ,وما يزاد الرجل يكذب ويتحر َّرى الكرذب حترى يكترب عنرد
اهلل ذاب ًا< روا مسلم .هذا أو ال.
ثانيو اا :ش ا تصررا ق الزوجرراا عنررد القاضر علررى زواجهمررا ,و َّبررا
القاض ر العق ر َد بالتصررا ق ,فررال حاجررة شلررى اسررتدعاء الشررهو وتبررا د
األلفاظ ,ويكوا الزوجاا آ مين ش ا انا ا بين ,وش ا انرا صرا طين فرال
ش م عليهما .جاء ف حا رية ابرن عابردين( :وال برااطرار ر أ ال ي برا
عقررد الررزواج بررااطرار ر ال ينافيرره مررا صرررحوا برره مررن أا النكرراح ي بررا
بالتصا ق ,ألا المرا هنا أا ااطرار ال يكوا من صي العقرد ,والمررا
من طولهم :شنه ي با بالتصا ق :أا القاض ي بته به ,أ بالتصا ق).

111

الفتاوى الشرعية

وبناء عل ذل :
أولا :فالعقد صحيح طضا ًء ,غير صحيح يانر ًة ,والزوجراا آ مراا
فر الكررذب علررى القاضر  .هررذا عنررد السررا ة الحنفيررة ,خالف ر ًا لرررأ
جمهررور الفقهرراء الررذين يررروا بطالنرره ,ألا بعضررهم يشررترط اا ررها
ال عن الول .
وبعضهم يشترط اا هار ,فض ً
ثاني و اا :والطررالق وطررع علررى المرررأة ال ر ًا طضررا ًء ,فه ر ال تحررل
لمطل ِّقها حتى تنكح زوج ًا غير  ,وهذا عند جماهير الفقهاء .هرذا ,واهلل
تعالى أعلم.
السؤال : 5رجـر طلـق زوجتـه مـرتني ,كـر طلقـة علـى حـدة ,و
كر مرة يُرجع زوجتـه إىل عصـمته ,واآلن حلـف أال يقـرب
زوجتــه أربعــة أشــهر ,ومضــت األشــهر األربعــة ,ومل يقربهــا,
فهر أرف له زوجته أ ال إ ا كفَّر عن ميينه؟
حرم ااضرار باآلخرين وخاصة الزوجة ,ومرن
الجواب :ااسالم َّ
صررور هررذا ااضرررار اايررالء ,حيررث يحلر الررزوج برراهلل تعررالى أا ال
يقرب زوجته أربعة أ هر أو أ ر ,لذلك أوجب ااسرالم علرى الرجرل
أا يرجع شلى معا رة زوجته ,وأا يك ِّفر عرن يمينره ,لقرود النبر ‘:
>من حل على يمين فرأى غيرها خيرر ًا منهرا فليرأت الرذ هرو خيرر,
وليك ِّفر عن يمينه< روا مسلم.
أصر الرجل على هجر زوجته وعدم الرجوم شلى معا ررتها
أما ش ا َّ
حتررى مضررا األ ررهر األربعررة ,فقرراد جمهررور الفقهرراء مررن المالكيررة
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والشافعية والحنابلة :الطالق ال يقع بمض األ هر األربعرة ,وللزوجرة
أا ترفع أمرها شلى القاض ليلزمه بالعو ة شلى معا رتها ,ف ا أبى يرأمر
بتطليقها ,ف ا أبى للَّقها القاض .
وأما فقهاء الحنفية فقرالوا :الطرالق يقرع علرى الزوجرة ش ا مضرا
أربعة أ هر ولم يرجع شلى معا رة زوجته ويك ِّفر عن يمينه ,وال يتوط
أضر بزوجته.
األمر على طرار القاض  ,و لك جزاء للزوج الذ
َّ
وبناء عل ذل :
فالرجل الذ للَّ زوجته َّمرتين م أرجعها شلى عصرمته فر رل
مرة ,م حل أال يقربها أربعة أ رهر ,ومضرا األ رهر األربعرة ,فر ا
الطالق يقع علرى الزوجرة ,وفر هرذ الحالرة تبرين منره زوجتره بينونرة
برى ,فال تحل له حتى تنكح زوج ًا غير  ,وهذا عند الحنفية.
أما عند جمهور الفقهاء ,ف ا لم ترفع المرأة أمرها شلرى القاضر ,
ولم يطلقها القاض فه زوجة له ,ولها أا ترفع أمرها شلى القاض من
أجل شلزامه بالعو ة شليها أو بطالطها .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ـؤال :0قالــت لــي أمــي :إن زوجتــس تــتكلَّم مــع رجــر أجــن
علــى ايفــاتف ,فقلــت يفــا :هــي طــالق بالثا ــة ,ــم تــبني لــي
بأن زوجيت بريئة ,وكانت املسألة كيداً من أمـي ,ألنهـا ال
أــب زوجــيت وتريــد مــج أن أطلقهــا ,فهــر وقــع الطــاق أ
ال؟ مع العلم بأن هنا الطاق للمرة األوىل.
الجواب :أسأد اهلل عز وجل أا يغفر لنا وألمك الت ارتكبا ش مر ًا
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بير ًا حيث اتهما زوجتك بذلك ,وغفر اهلل لنا ولك ألنك تع َّجلا فر
لفظ الطالق ,وخاصة أنك تعرف أا أمك ال تحب زوجتك ,والرذ ال
يحب اآلخرين طد يتهمهم ,و اا بوسعك ارضاء أمك أا تقود لها :شا
تكلما فه لال  ,ولمرة واحدة ,لما ا جعلتها بال ال ة؟
والرجل ش ا طاد لزوجته :أنا لال بال ال ة ,ف نها تبين منه بينونة
برى فال تحل له من بعد حتى تنكح زوج ًا غير  ,وهذا عند جمهور
الفقهاء .وبعض العلماء يوطع هذا الطالق للقة واحدة اعتما ًا منهم على
طود ابن تيمية رحمه اهلل تعالى الذ خال األةمة األربعة ,وأنا ال أفت به.
وبناء عل ذل :
1ر زوجتك حرما عليك فال تحل لك حتى تنكح زوج ًا غيرك.
1ر يجب عليك وعلى والدتك أا تطلبا السماح من هذ المرأة
المظلومة البريئة ,وتذ را طود اهلل عز وجل:

{ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ}
[شبراهيم .]11 :هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :4رجر طلق زوجتـه قبـر الـدخول ,وبعـد شـهرين تقريبـًا
أراد الرجــويف إليهــا فهــر جيــب عليــه عقــد جديــد أ يكتفــي
بقوله :أرجعتس؟
الجواب :ش ا لل الرجل زوجته طبرل الردخود فر ا هرذا الطرالق
يكوا باةن ًا بينونة صرغرى ش ا راا مررة واحردة ,وأمرا ش ا راا الطرالق
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بال الث بلفظ واحد طبل الدخود ف نها تبين منه بينونة برى ,فال تحرل
له من بعد حتى تنكح زوج ًا غير .
وبناء عليه:
ف ا اا هذا الطالق لمرة واحردة طبرل الردخود ,ف نره يعتبرر لالطر ًا
باةن ًا بينونة صغرى ,فال تحل له زوجته شال بعقد ومهر جديدين مرع وجرو
الول و اهد عدد ,وأا يكوا برضاها ,وال تحل له بلفظ المراجعة.
أما ش ا اا لالطه مقرون ًا بلفظ ال ال ة ف نها ال تحل له حتى تنكح
زوج ًا غير  .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :2إ ا كانـت العصـمة يـد املـرأة فهـر يسـتطيع زوجهـا
أن يطلِّقها؟ وإ ا طلَّقت نفسها منه هر تستحق مهراً؟
الجواب :ش ا ا ترلا المرأة أ ناء العقد أا تكوا العصمة فر يردها
فبوسعها أا تطل نفسها مرن زوجهرا بموجرب لرك ,و رذلك ش ا َّفوضرها
زوجها بعد العقد وجعل أمرها لها ,فبوسعها أا تطل ِّ نفسها منه ذلك.
وهذا ال يعن أا الزوج ال يستطيع أا يطل ِّقها ف هذ الحاد ,برل
بوسعه هو أا يطل ِّ زوجته أيض ًا.
وش ا للَّقا المرأة نفسها مرن زوجهرا بعرد خولره بهرا ف نهرا تسرتح
ال ش ا لم يكن مقبوض ًا ,و ذلك ش ا للَّقهرا زوجهرا بعرد الردخود
المهر ام ً
ال ش ا لم يكن مقبوض ًا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
ف نها تستح المهر ام ً
الســؤال :8زوجــي حلــف بــاارا أن ال يــدخر بــييت أحــد مــن أهلــي,
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وق ـال :إ ا دخــر أحــد مــنهم فأنــت طــالق .ســؤالي :هــر يشــمر
اليمني خاليت وابنتها ,أو ابنة خالة أمي ,وخالتها ,وأوالد أخـي
ألن قصده أبي وأمي وأخي وأخيت ,وهر يعترب ميينـاً واحـداً أ
ا نني؟ ألنه كررها مرتني وتابع :إ ا دخلوا فأنت طالق.
الجووواب :شا رراا طصررد مررن لمررة أهلررك أبرراك وأمررك وأخرراك
وأختك فقط وا غيرهم ,ف ا الطالق يقع عليك ش ا خل عليرك أحرد
من هؤالء ,و خود غيرهم ال يضرك وال يقع به لالق.
وأما تكرار اليمين أ رر مرن مررة ,فيسرأد عرن طصرد  ,فر ا راا
طصد تأ يد ًا للطلقرة األولرى فيقرع الطرالق واحرد ًا ,وشال وطرع الطرالق
بعد المرات الت رها .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال : 2حلفـت ميينـاً بـاارا أن أتـزوج علـى زوجـيت ولكـن مل
أح ـدفد الزمــان وال املكــان ,وكــان هــنا الــيمني بــيج وبينهــا,
وكان ــت ه ــي أم ــامي تس ــمع ,وأن ــا حقيق ــة ل ــي الرلب ــة
الزواج ولكن األحوال املادية ال تسمح بنلس.
الجواب :هذا يمين منعقد يجب عليك الوفاء به ,ف ا لم تر ِ بره
يقع عليك يمين الحرام ,ويحسب عليك للقة واحدة.
ولالما أنك لم تح ّد زمان ًا وال مكان ًا فال يقرع عليرك الطرالق شال
صررح َا وطرع
ف حالة تصريحك بأنك لن تتزوج علرى زوجترك ,فر ا َّ
الطالق ,وشا أبقيته معلَّق ًا بدوا تحديد زماا وال مكاا فرال يقرع عليرك
الطالق .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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الســؤال :6طلقــت زوجــيت الطلقــة األوىل تهديــداً ,وهــي مل تكــن
تــدرك جديــة هــنا األمــر جلهلــها ,وهــي تقــول :إنــي أكــدت
يفــا الــيمني األوىل ,ولكــج مل أتــنكر هــنا األمــر أبــداً ,و
املــرة الثانيــة أو الثالثــة ـ ـ كمــا تقــول هــي ـ ـ حلفــت عليهــا
بعد اخلروج من البيت ,وقد نسيت بعد عدة أيا وخرجـت
من البيت ,وكانت نـييت إ ا خرجـت مـن البيـت بعـد حلـف
اليمني مباشرة ,فهر وقع اليمني هنه املرات؟
الجواب :ش ا اا لالطك األود منجز ًا يعن لم يكرن معلقر ًا علرى
صرح رالم زوجترك بأنرك للَّقتهرا
أمر (ما) ,فهذا الطالق واطرع ,وش ا َّ
مرة انية ,وه ف فترة العدة ,فهذا الطالق متعل ِّر بِ َّنيترك ,فر ا راا
طصدك التأ يد على الطالق األود ,ف نه يحسب للقة واحردة ,وشا لرم
يكن طصدك التأ يد على الطالق األود فقد وطع الطالق اني ًة.
وأما ش ا اا الغالب على ظنك بأنه مرا صردر منرك الطرالق انيرة
فال ء عليك.
وأما الطالق األخير الذ علَّ َقتره علرى عردم خرروج زوجترك مرن
البيا ,ف ا انا َّنيتك (ش ا خرجا بعد حل اليمين مبا رة) و انا
َّنيتك حاضرة عند الحل ولم تخرج ,لم يقع اليمرين ( يانرة) ,أمرا ش ا
جعلا َّنيتك بعد صدور اليمين فال تعتبرر َّنيترك هرذ  ,وبخروجهرا مرن
البيا ولو انا ناسية يقع عليها الطالق.
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وبناء عل ذل :
ف ا الطالق األود واطع على زوجتك.
أما بالنسبة للطالق ال ان ؛ ف ا اا الغالب على ظنك أنره صرا ر
فبنيتك ,ف ا اا طصدك التأ يد فال يقع الطالق انيرة ,وشال وطرع
منك َّ
الطالق اني ًة.
وأما اليمين األخير فهو غير واطع ( يانة) ش ا نا مستحضر النيرة
عند اليمين ,وشال فهو واطع على زوجتك .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
طلــق زوجتــه مــرتني ,و كــر مــرة يرجعهــا إىل
الســؤال :9رجــر َّ
عصمته ,و املرة الثالثـة طلقهـا القا:ـي مـن زوجهـا بنـاء
على طلبها ,ومل يعلـم الـزوج بـنلس إال بعـد انقضـاء املـدة
الــيت ــق فيهــا للــزوج الطعــن بقــرار القا:ــي ,وصــار قــرار
القا:ي ملزماً ,فهر يقع الطاق الثالي أ ال؟
عينر ًا مرن طبرل
الجواب :ش ا اا القاضر طاضري ًا ررعي ًا مسرلم ًا وم َّ
الدولة ,وطام بااجراءات القانونية الصحيحة بردوا توالرؤ مرع الزوجرة
وبدوا تالعب ف الطرق القانونية ف تبلي الزوج بقرار  ,فر ا حكمره
يكوا ملزم ًا ,ألا حكم الحرا م يرفرع الخرالف ,وتكروا الزوجرة بهرذ
الحالة بانا من زوجها بينونرة بررى فرال تحرل لره حترى ترنكح زوجر ًا
غير  ,وشال فال يقع ,هذا ,واهلل تعالى أعلم.
** ** **

كتاب العدّة
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الس ــؤال :1ام ــرأة ت ــو عنه ــا زوجه ــا وأرادت اجلل ــوس الع ــدة,
فق ــالوا يفـ ـا :جي ــب علي ــس أن تغتس ــلي ,و نهاي ــة الع ــدة
خترجي إىل القرب ,فهر هنا صحيح؟
الجواب :العجيب ف بعض المسرلمين أا يوجبروا علرى بعضرهم
البعض ما لم يوجبه الشرم ,ويتر وا ما أوجبه الشرم عليهم ,ومرا لرك
شال لقلة العلم.
ومن أهم ما يجب أا تتعلمه المررأة أحكرام العردة بنوعيهرا :عردة
الطالق ,وعدة الوفاة.
فمن األحكام المتعلقة بالعدة بنوعيها:
أولا :تحريم الخطبة ,فال يجوز خطبة المعتدة صراحة ,سواء انا
مطلقررة أو مترروفى عنهررا زوجهررا .وال يجرروز التعررريض بالخطبررة فر عرردة
الطالق ,ويجوز ف عدة الوفاة.
ثاني اا :تحريم الزواج ,ال يجوز نكراح المعتردة أ نراء عردتها ,فر ا
تزوجا فالنكاح بالل ,شال ش ا انا عدة لالق ف نه يجوز لزوجهرا أا
يتزوجها ضمن عدتها ش ا لم يكن الطالق باةن ًا بينونة برى.
ثالث اا :ال يجوز للمعتدة أا تخررج مرن بيرا الزوجيرة شال لضررورة
ولحواةجهررا الخاصررة ش ا لررم يمكررن طضررايها شال بنفسررها ,وشال حرررم
عليها الخروج.
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ِابع اا :أا تقض المرأة عدتها من لالق أو وفاة ف بيا الزوجية,

و لك لقوله تعالى:

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭛﭜﭝﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭫﭬﭭﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ} [الطالق .]1 :فال يجوز لها أا

تخرج ,وال يجوز شخراجها ,ألا اهلل أ با لها البيا بقوله:

{ﭡ

ﭢ} .ف ا خرجا بغير ح أو أخرجا بغير ح ف ا لك تع ٍّد
لح ٍّد من حدو اهلل تعالى.
وطاد الفقهاء :المطلقة رجعي ًا تبقى مع زوجها فر ار واحردة برل
ف غرفة واحدة ما اما ف عدتها ,فر ا انتهرا عردتها ولرم يراجعهرا
تحولا شلى بيا آخر ألا زوجها صار أجنبي ًا عنها.
زوجها َّ
وأما المطلَّقة لالط ًا باةن ًا بينونة صغرى أو برى ,فال ب َّد من ساتر
يحجز بين الرجرل والمطلقرة ,و رل واحرد يسرتقل بغرفرة لوحرد  ,وال
تجرروز الخلرروة بينهمررا ,وش ا رراا المسرركن ضرريق ًا وجررب علررى الرجررل
المطل ِّ أا يخرج من المسكن وتبقى المررأة فيره حترى تنقضر عردتها,
ألا بقاءها واجب عليه رع ًا ,والخلوة بها تحرم رع ًا.
خامس اا :يجب على المررأة المعتردة مرن وفراة أو لرالق براةن بينونرة
صررغرى أو برررى أا تترررك الطيررب والزينررة خررالد فترررة العرردة ,شظهررار ًا
للتأس على فوات نعمة الزواج ,ويدخل ف ترك الطيب والزينة ما يل :
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1ر الحل بأنواعه من هب وفضة وحرير.
1ر أنوام العطور لها.
2ر الدهن المطيب وغير المطيب.
1ر الكحل شال ش ا اا لضرورة عالج العين.
5ر الحناء وجميع أنوام الصبا .
6ر لبس ال وب المطيب والمصبو باألحمر واألصفر.
سا س ًا :يجوز للمررأة فر عردتها خرود الحمرام المنزلر وغسرل
الرررأس وتسررريح الشررعر لغيررر الزينررة ,ولهررا أا تقررص أظفارهررا ,وحلر
العانة ,ونت اابط ,وشتبام م الحيض بطيب.
وبناء عل ذل :
فال يجرب عليهرا أا تغتسرل ش ا أرا ت الجلروس فر العردة ,وال
يجب عليها أا تخرج شلى زيارة طبر زوجهرا بانتهراء عردتها .هرذا ,واهلل
تعالى أعلم.
السؤال :5ما ااكمة من االختاا عدد أيـا بـني عـدة املطلقـة
طاقاً بائناً بينونة كربى وبني عدة املتوفى عنها زوجها؟
الجواب :العدة ح اهلل عز وجل أوجبره علرى المررأة المطلَّقرة أو
المتوفى عنها زوجهرا ,ولالمرا أنهرا حر اهلل تعرالى فهر أمرر تعبرد ,
واألمور التعبدية أخفى اهلل عز وجل عنا الحكمة الحقيقية فيهرا ,لرذلك
تع َّد ت أنواعها.
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ولكن الفقهاء وطفوا على بعض الحكم من العدة بأنواعها ,منها:
1ر العلم ببراءة الرحم.
1ررر َّأال يجتمررع مرراء الرروالئين فررأ ر فرر رحررم واحررد فتخررتلط
األنساب وتفسد.
2ر تعظيم خطر الزواج ورفع طدر وشظهار رفه.
 1ر طضاء ح الزوج وشظهار ترأ ير فقرد فر المنرع مرن الترزين
والتجم ل ,ولذلك ررم لهرا ااحردا عليره أ رر مرن ااحردا علرى
الوالد والولد.
وعلى ل حاد فالعدة أمر تعبد وليس المقصو منهرا مجرر برراءة
الرحم ,بل لك من بعض مقاصدها ِ
وح َكمها .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :0م ــا حك ــم ن ــر امل ــرأة املعت ــدة ع ــدة وف ــاة أو ط ــاق إىل
الرجال التلفـاز سـواء كـانوا مشـايخ أو مـنيعني أخبـار
أو مسلسـ ــات؟ أو الن ـ ــر نـ ــاظور البـ ــاب إ ا ُق ــريف اجلـ ــرس
وعن ــدها بن ــات ص ــغار ,أو الش ــاريف إ ا هب ــت لش ــراء بع ــء
لوازمهــا الضــرورية حيــي ال يوجــد مــن يقــو اجياتهــا ومــا
شابه لس من اااالت؟
الجووواب :شا نظررر المرررأة شلررى الرجرراد شا انررا ف ر العرردة أو
خارجها سواء ,فال عالطة للعدة ف النظر شلى الرجاد.
أما حكم نظر المرأة للرجاد :ف نه يكوا حرام ًا ش ا طصردت التلرذ
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به ,أو غلب على ظنها وطوم الشهوة عند النظر ,ألا النظر بشرهوة شلرى
من ال يحل بزوجيةٍ حرام باتفاق الفقهاء.
وأما شا اا النظر بغير هوة ,وال يقصد منره التلرذ  ,و راا شلرى
غير عورته ر وعورته من السرة شلى الر بة ر فمبراح وال حررج فر لرك
رع ًا ,لما روى البخار عن السيدة عاةشرة ¸ طالرا( :رأيرا النبر
‘ يسترن وأنا أنظر شلى الحبشة وهم يلعبوا ف المسجد).
وبناء عل ذل :
فنظر المرأة شلى الرجرل األجنبر حكمره واحرد فر العردة وغيرهرا,
وحكم النظر يحرم ش ا اا بشرهوة لعرورة الرجرل أو لغيرر عورتره ,أمرا ش ا
رراا برردوا ررهوة ولغيررر عررورة الرجررل فمبرراح ,وشا رراا األولررى غررض
البصر؛ ألا ترك فضود النظر من ماد اايماا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :4تـو والـد زوجـيت منـن شـهر ,وأنـا حالـة خـاا مـع
زوجيت تركها الزينة مع لبسها السواد هي وأمهـا ,فهـر
مــن حقــي أن ألزمهــا بالزينــة لــي؟ وهــر جيــوز لــب الســواد
للمعتدة وبنات املتوفى؟
الجواب :الحدا واجب ف عدة الوفاة بالنسربة للزوجرة ولرو مرن
غير خود ,بمعنى :لو عقد رجل زواجه على امرأة ومات طبل الدخود
بها ,وجب عليها أا تعت َّد وتح َّد علرى زوجهرا ,ويعنر الحردا  :امتنرام
المرأة عن الزينة ومرا فر معناهرا مردة مخصوصرة ,و لرك لقرود النبر
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‘> :ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أا ت ِح َّد علرى ميرا فروق
ِ
الث لياد ,شال على زوج أربع َة أ ه ٍر وعشر ًا< متف عليه.
وبناء عل ذل :
فيجوز للمرأة أا تحد على أبيها مردة ال رة أيرام ,ويحررم الزيرا ة
زينرب بنرا أبر سرلمة
عليها ,و لك لمرا روى البخرار ومسرلم عرن
َ
طالا :لما جاء نَع أب سفيا َا من الشام عا أم حبيبة ¸ بِصف َر ٍة ف
اعيها وطالرا :شنر نرا عرن هرذا
اليوم ال الث فمسحا َعار َِضيها َو ِ َر َ
لغن َّي ًة ,لوال أن سمعا النب ‘ يقرود> :ال يحرل المررأة ترؤمن براهلل
اآلخر أا ت ِح َّد على ميا فروق ر ٍ
واليوم ِ
الث شال علرى زوج ف نهرا ت ِحرد
عليه أربع َة أ ه ٍر وعشر ًا<.
وللزوج أا يمنع زوجته من الحدا على أبيها أ ر من ال ة أيام,
ال عن التتارخانيرة :أنره يسرتحب لهرا
ما جاء ف حا ية ابن عابدين نق ً
ال ر يعن ترك الحردا علرى أبيهرا ر ويقرود :وينبغر
تر ه ,أ تر ه أص ً
أنها لو أرا ت أا تحد على طرابة ال رة أيرام ولهرا زوج لره أا يمنعهرا,
ألا الزينة حقه ...وااحدا مباح لها ال واجب ,وبه يفوت حقه.
أما بالنسبة للزوجة فيجب عليهرا أا تحر َّد علرى زوجهرا ر ولرو لرم
يدخل بها ر أربعة أ هر وعشر ًا.
وأما بالنسبة للبس السوا :
ف ا اا العرف يعتبر زينة ف نه يكوا حرام ًا ف ح الزوجة ,أما
ش ا لم يكن زينة ف ا الزوجة تعذر فيه شلى ال رة أيرام ش ا طصردت لبسره
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حدا ًا ,وتكوا آ مرة ش ا زا علرى لرك ,أمرا ش ا لرم تقصرد مرن أجرل
الحزا ,و انا تعتبر من جملة لباسها ,ومرا انرا عامردة لبسره حزنر ًا
على فراق زوجها ,فال حرج فيه.
ما جاء ف حا ية ابن عابدين :سئل أبو الفضل عن المررأة يمروت
زوجهررا أو أبوهررا أو غيرهمررا مررن األطررارب ,فتصررب وبهررا أسررو  ,فتلبسرره
هرين أو ال ة أو أربعة تأسف ًا على الميرا أتعرذر فر لرك؟ فقراد :ال,
وه آ مة ,شال الزوجة ف ح زوجها ف نها تعذر شلى ال ة أيام.
أما ف ح غير الزوجرة ,فتكروا المررأة آ مرة ش ا تقصردت لربس
السوا تأسف ًا على موت أبيها .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :2امرأة سافر زوجها إىل مكـان بعيـد ومل تعـد تعلـم عنـه
شيئاً منن سنة ,وبعد سنة قير يفا :إنـه قـد مـات منـن سـنة,
فما ا يرتتب عليها من العدة؟
الجووواب :عرردة المرررأة المترروفى عنهررا زوجهررا تبرردأ بعررد الوفرراة
مبا رة ,فيعتبر ابتدايها من وطا وجو السبب أال وهرو المروت ,فر ا
لم تعلم بالوفاة حتى مضا مدة العدة فقد انقضا عدتها.
وبناء عل ذل :
ف ا عدة هذ المرأة الت توف عنها زوجها منرذ سرنة ,ولرم تعلرم
شال بعد مضر مردة العردة طرد انتهرا وال ر ء عليهرا .هرذا ش ا بترا
وفاتره ببينررة ررعية ,وال يكفر ااخبرار المحت ِمررل للصردق والكررذب.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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الســؤال :8امــرأة طلقهــا زوجهــا طلقــة واحــدة ــم راجعهــا ,وبعــد
عــدة أيــا طلقه ــا ــاث طلقــات متتالي ــة ,وبعــد أس ــبوعني
مات املطلِّق ,فهر تكون العدة عدة طاق أ عدة وفاة؟
الجواب :اتف الفقهاء على أا الرجل ش ا لل زوجته لالط ًا باةنر ًا
بينونة برى ف حاد صحته ,أو بناء على للبها ,م مات الرجل وه
ف ر عرردتها ,ف نهررا تكمررل عرردة الطررالق ,وال تنتقررل شلررى عرردة وفرراة,
النقطرام الزوجيرة بينهمرا مرن وطررا الطرالق البراةن بينونرة برررى ,وال
توارث بينهما.
أما ش ا اا لالق الرجرل لزوجتره فر مررض المروت وا للرب
منهررا ,و رراا الطررالق فرررار ًا مررن شرث الزوجررة بقصررد حرمانهررا مررن
الميراث ,ف نها تنتقل شلى العدة بأبعرد األجلرين مرن عردة الوفراة وعردة
الطالق احتيال ًا ,بأا تجلس أربعرة أ رهر وعشرر ًا مرن وطرا الوفراة ش ا
حاضا الث حيضات خرالد هرذ الفتررة ,وشال فتنتظرر حترى تحريض
الث حيضات ولو لالرا المردة أ رر مرن أربعرة أ رهر وعشررة أيرام,
وترث ف هذ الحالة من زوجها.
وبناء عل ذل :
ف ا اا الطالق بناء على ل لب الزوجة فقرد بانرا منره بينونرة
برى ,ألنه تل َّف َظ بالطالق رالث مررات ,وبكونره مرات ولرم تعررف
نيَّته ف التكرار هل ه التأ يد أم التأسيس ,ف نه يؤخذ باألحوط أال
وهو التأسيس.
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وأما ش ا اا الطالق من غير للرب المررأة ,و انرا هنراك الةرل
على أنه لالق الفرار من شر ها ,ف ا الطالق يقع وترث منره معاملرة لره
على نقيض طصد  ,وتعتد بأبعد األجلين .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :2امــرأة تــو زوجهــا ومل جيامعهــا منــن ســنتني تقريب ـًا
بسبب مرى مزمن ,فهر جتب العدة حقها؟
الجواب :من روط وجوب العدة على مرن تروف عنهرا زوجهرا:
النكاح الصحيح وبقاي شلى الموت ,سواء ولئا أم ال ,وسواء انرا
صررغيرة أم بيرررة ,و لررك لقولرره تعررالى{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ} [البقرة.]121 :
وبناء عليه:
فطالما ه زوجة لره ولرم يطل ِّقهرا ,فتجرب عليهرا العردة باالتفراق
أربعة أ هر وعشرة أيام بلياليها من تاريخ الوفراة ر أ مئرة و ال رين يومر ًا ر
ولو لم يكن طد جامعهرا منرذ سرنوات بعرذر أو بغيرر عرذر .هرذا ,واهلل
تعالى أعلم.
الس ــؤال :6ام ــرأة م ــات عنه ــا زوجه ــا ول ــي يف ــا بن ــون وال بن ــات,
وبقيت وحدها لرفة لري مسيَّةة القرية ,ويفـا والـدة
سن  ,92وهـي اجـة شـديدة لرعايتهـا ,وتسـكن الوالـدة
بيت ابنها ا صن اماً ال يدخلـه إال ا ـار والنسـاء.
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فهر جيـوز للمتـوفى عنهـا زوجهـا االنتقـال إىل بيـت أخيهـا
لقضاء العدة بانب والدتها علماً بأن األي خارج الدولة؟
الجواب :ش ا انا الغرفرة التر تقريم فيهرا المررأة المتروفى عنهرا
مسيجة ,وتخشى على نفسها ف حاد بقاةهرا لوحردها ,فرال
زوجها غير َّ
حرج من انتقالها شلى بيا أخيها لقضاء عر َّدتها هنراك بجانرب والردتها.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :9ام ــرأة طلقه ــا زوجه ــا ا ـ ـاً ,وه ــي حال ــة الطه ــر,
فمتى تنتهي عدتها مع العلم بأنها ليست حاماً؟
الجواب :عدة المررأة المطلقرة غيرر الحامرل ش ا انرا مرن وات
الحيض ال ة طروء ,لقرود اهلل تعرالى{ :ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ} [البقرررة .]114 :والمرررا بررالقرء عنررد الحنفيررة الحرريض بررال
خالف  ,ألنه هو الذ تعرف به براءة الرحم.
فعدة غير الحامرل ش ا انرا مرن وات الحريض رالث حيضرات
امالت ,بحيث لو للقها طبل الحيض بلحظة م حاضرا حسربا لهرا
حيضة ,أما ش ا حاضا طبل لالطه بلحظة م للقها ف نها ال تحسب لها
مع وجوب الجلوس ف العدة.
وتنته عدتها بانقطام الردم مرن الحيضرة ال ال رة ,مرا جراء فر
بداةع الصناةع.
أما ش ا انا المطلقة غير الحامل ال ترى م ًا بسبب اليأس أو
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بسبب الصغر ,أو لم تحض ,فعدتها ال ة أ هر ,لقوله تعالى:

{ﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ}
[الطالق.]1 :
وبناء عل ذل :
فيجب على هذ المرأة المطلَّقة ش ا انرا مرن وات الحريض أا
تعت َّد ب الث حيضات ,وتنته ع َّدتها بانقطام م الحيضة ال ال ة ,أما ش ا
لم تكن من وات الحيض فعر َّدتها ال رة أ رهر ,وتنتهر بانتهراء اليروم
التسعين من لالطها .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :13املرأة املعتدة على من جتب نفقتها؟
الجواب :اتف الفقهاء على أ َّا المرأة المطلقة لالط ًا رجعي ًا تجب
نفقتها و سوتها وسكناها وما يلزمها على زوجها المطل ِّ  ,لبقاء آ ار
الزوجية م َّدة الع َّدة ,و لك لقوله تعالى:

{ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ} [الطالق .]6 :ولقوله تعالى:
ﭕ ﭖ} [الطالق .]6 :ولقوله تعالى:

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

{ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭫﭬﭭﭯﭰﭱﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ} [الطالق .]1 :وهذا
ال أم غير حامل.
الحكم ف ح ِّ المطلقة رجعي ًا سواء انا حام ً

111

الفتاوى الشرعية

ال فقرد اتفر الفقهراء
أما المعتدة من لالق باةن :ف ا انرا حرام ً
على وجوب النفقة والسكنى لها من ماد الرزوج ,و لرك لقولره تعرالى:
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ} [الطرالق .]6 :ألنه ال يمكن اانفاق
على الحمل شال ش ا أنف على أمه.
وأما ش ا انا المعتدة من لالق باةن غير حامل ,فذهب السا ة
الحنفية شلى وجوب السكنى والنفقة لها من ماد الزوج ,لمطل اآلية
الكريمة{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭛ
ﭜﭝﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩ} [الطالق.]1 :
أما عند السا ة الشافعية والمالكية فلها السكنى فقط وا النفقة.
وعند السا ة الحنابلة :ال نفقة لها وال سكنى.
أما المرأة المعتدة من وفاة ,فمذهب الجمهور أنه ال نفقة لها مدة
عدتها ,ألا الزوجة معتدة من أجل الشرم ال للزوج.
وأما بالنسبة للسكنى ,فعند الحنفية ال سركنى لهرا علرى المتروفى
من ماله ,وعند الشافعية لها السركنى بشررلين :أا يكروا الرزوج خرل
بها ,وأا يكوا المسكن للميا بملك أو ب جارة فعرا فيهرا األجررة.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :11ام ــرأة ت ــو زوجه ــا وعن ــدها ابنت ــان فقـ ـ  ,وإخ ــوة
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وأخــوات مســتقلون ,فمــا هــي مــدة العــدة الــيت ستقضــيها؟
وه ــر جي ــوز يف ــا اخل ــروج م ــن البي ــت لقض ــاء حاجاته ــا إ ا
كان ـت بناتهــا ال يعــرفن لــس مــع أن أعمــارهن كــبرية؟
ومتــى تســتطيع أن تتــزوج؟ وم ـا حكــم ردهــا علــى ايفــاتف,
وحديثها مع لري مر ؟
الجواب :عدة المررأة التر تروف عنهرا زوجهرا هر أربعرة أ رهر
وعشرة أيام ,و لك لقود اهلل تعالى:

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ} [البقرررة ,]121 :ولالمررا أا األ ررهر
القمرية لم تضبط ضبط ًا صحيح ًا عندنا فع َّدتها مئة و ال وا يوم ًا.
ويحرررم علررى المرررأة المعتر ّدة الخررروج مررن البيررا ,و لررك لقولرره
تعررالى{ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ} [الطررالق ,]1 :شال ش ا
انا ال تجد مرن يقروم فر خردمتها مرن أحرد محارمهرا ,وال تسرتطيع
ال أو بطرير آخرر ,فرال حررج مرن
تأمين للباتها عن لرير الهرات مر ً
خروجها نهار ًا لقضاء حاجاتها ,م ترجع شلى بيا الزوجية.
و ذلك تحرم الخطبة صراحة أ نراء عردة المررأة التر تروف عنهرا
زوجهررا ,ولكررن يجرروز التعررريض لهررا عررن لري ر النسرراء ,أو الرجرراد
المحررارم ,و لررك لقولرره

تعررالى{ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ} [البقرررة ,]125 :ولكررن ال يجرروز أا يكرروا التعررريض مررن
الرجاد األجانب مبا رة خشية الفتنة.
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أما بالنسربة لحردي ها مرع الرجراد األجانرب وهر فر عر َّدتها فهرو
الحكم نفسه ش ا لم تكن معتر َّدة ,فر ا راا مرن وراء حجراب ,وبردوا
خضوم ف الكالم ,و اا الكالم مقتصر ًا وبشكل ج ّد فرال حررج فيره
شا اء اهلل تعالى ,وطلَّة الكالم مع الرجاد األجانب ف ساةر األحرواد
هو األحوط لدين الرجاد والنساء .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
** ** **

كتاب املواريث

تاب المواريث

119

السؤال :1كيف توزَّيف األرا:ي األمريية ,هر للـنكر مثـر حـ
األنثى أ األنثيني؟ وهر تأخن الزوجـة الربـع أ الـثمن مـع
وجود الفريف الوارث؟
الجواب :ش ا مات أحد ممن يملك ريئ ًا مرن األراضر األميريرة,
ف نها تقسم بين الور ة طسمة رعية ,تأخذ األم حصتها الشرعية مرا هرو
ف القرآا العظيم ,و ذلك األب ,و ذلك الزوج والزوجة ,ويكوا فيها
للذ ر م ل حظ األن يين من األوال .
مع العلم بأا الك ير من القوانين الوضعية تروزم األراضر األميريرة
بررين األوال الررذ ور واانرراث بالتسرراو  ,م را ترروزم هررذا بررين الررزوج
والزوجة بالتساو ذلك ,وبين األب واألم ,و ل هذا خالف لما عليه
الفقه ااسالم .
وبناء عل ذل :
ال يجوز للبنا أا تأخذ بمقدار ما يأخرذ الرذ ر ,برل تأخرذ نصر
حصة أخيها.
وما تقوم به المحا م بتوزيع األراض األميرية بالشكل المذ ور
أعال  ,ال يجوز رع ًا ,وهو مخال آليات المواريث الت رها اهلل
تعالى ف القرآا العظيم ,والت طاد اهلل تعالى ف نهايتها:

{ﯖ

ﯗ ﯘ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
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ﯢﯣﯤﯥﯧﯨﯩ۱ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ} [النساء 12 :ر .]11

ويقود اهلل تعالى{ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ} [البقرة.]119 :
فمن أخذت من النساء زيا ة عمرا فررض اهلل تعرالى ,وجرب عليهرا
أا تر شلى أصحابه من الرجاد ,أو تطلب مرنهم السرماح ,والسرماح ال
يكوا شال بعد شعا ة الح لصاحبه ,رم يق ِّدمره صراحبه عرن ليرب نفرس
منه ,ألا السماح طد يكوا ظاهر ًا ,وما أخذ بسري الحيراء فهرو حررام,
فكي ش ا أخذ بقوة السلطاا؟
مصررات علرى أخرذ
و ما أطدم نصيحة لإلخوة ش ا وجدوا أخواتهم َّ
الزاةد ,أا يسامحوه َّن من طلوبهم ,حتى ال يكوا المراد المرأخو حرامر ًا
عليهم ,و ل جسم نبا من سحا فالنرار أولرى بره ,وش ا خسرر ااخروة
المرراد فررال يخسررروا أخررواتهم ,فالرردنيا لهررا ال تعرردد عنررد اهلل جنرراح
بعوضة ,ونعمرا الردنيا عنردما تكروا همرزة وصرل ,وبئسرا الردنيا ش ا
انا همزة ططع .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :5رجر كبري السن ماتت زوجتـه ,فتـزوج امـرأة انيـة
وقال يفـا :هـنا املبلـغ مقـدَّ ومـؤخر املهـر ,ولـي لـس بعـد
وفـ ــاتي مـ ــرياث ,ومـ ــات وهـ ــي علـ ــى عصـ ــمته ,فمـ ــا ااكـ ــم
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الشرعي هنا العمر؟
الجواب :اتف الفقهاء على عدم صحة ااسقاط طبل وجوب الحر ,
وطبل وجو سبب الوجوب ,ألا الح غير موجرو بالفعرل ,فرال يتصرور
ورو ااسقاط عليه ,ف سقاط مرا لرم يجرب ,وال جررى سربب وجوبره ال
ال.
يعتبر شسقال ًا ,وشنما مجر وعد ,ال يلزم منه ااسقاط مستقب ً
وبناء عليه:
ف ا شسقاط المرأة حقها من ميراث زوجها طبل وفاة زوجهرا يعتبرر
ال ال طيمة له ,ألنها تسقط مرا ال تملرك ,ولالمرا أا زوجهرا تروف
بال ً
وه ف عصمته فلها الحر فر أا تطالرب بميرا هرا بعرد وفاتره ,ولهرا
الح أا تسقط حقها من الميراث بعد وفاته ,ولكن بدوا ش را .
وما أخذته من زوجها من مهر ط َّل أو ر فهو من حقها ,وش ا راا
مهرها غير مقبوض له أو بعضه فلها أا تطالب بمهرها غير المقبوض,
ولها أا تسقط حقها ذلك ش ا اا باختيارها .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :0إ ا تو املورث (وهو رجر تاجر وصناعي) وعليه ديـون
للم ــوردين نتية ــة التة ــارة الدائم ــة واملس ــتمرة ,ول ــه دي ــون
عنــد الزبــائن ,ولــه ور ــة ,وأبنــاؤه الــنكور قــائمون معــه
العمر ,واتضح أنه ال بيع املصنع يتم تربئة مـة الوالـد
املتوفى بساعتها .والسؤال:
 1ـ هر نبيع املصـنع ونـربئ مـة الوالـد ونبقـى عـن األبنـاء
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بيـوت

النكور با عمر؟ علماً أن اإلناث متزوجات وهن
أزواجهن وإننا موقنون بأن اهلل هو الرزاق؟
تعهـدنا للمـورِّدين بسـداد الـدين
5ـ حـال أننـا (الـنكور) َّ
واالستمرار بـالنهج الـني كـان والـدنا يتبعـه مـع املـوردين,
علمـ ـًا أن السـ ــمعة طيب ــة واامـ ــد هلل ,فكي ــف يـ ــتم توزيـ ــع
الرتكة على هنا األساس؟
كيتره ,وصرار فر
الجواب :الماد بمجر وفاة مالكه خرج عرن مل َّ
ملكية الور ة بعد سدا يوا المتوفى ,وشخراج وصيته.
والميا يكوا رهين ًا ف طبر حترى تسر َّد يونره وتخررج وصريته,
والواجب على الور ة أا يسرعوا ف سدا يوا مور هم ,وأا يخرجروا
وصيته من ماله ,وفا ًء له وبِ ّر ًا به.
وش ا اتف الور ة جميع ًا ر الذ ور وااناث ر ش ا انوا برالغين علرى
أا يكونوا ر اء بين بعضرهم الربعض وي ِّمرروا المراد ,فرال حررج فر
لك بشروط:
أولا :أا يس ِّد وا الدين المترتب على مور هم فور ًا ,أو يطلبوا من
يحولوا الدين عليهم ,فر ا وافر الرداةنوا علرى لرك فقرد
الداةنين أا ِّ
برةا مة المتوفى ,وشال فال.
ثاني اا :أا يخرجوا وصية مرور هم ر شا و ِجردت وصرية ر فرور ًا مرن
ماد المتروفى ,أو يتحمرل الور رة أو بعضرهم الوصرية وينفقهرا مرن مالره
متبرع ًا ,أو اةن ًا للور ة يستر ّ ها منهم بعد حين.
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ثالث اا :أا يعلم ل وارث مرن الرجراد والنسراء مقردار حصرته مرن
الماد ,وأا يرضى رضا ًء تام ًا بالشر ة مرع سراةر الروار ين ,وأا يعررف
ل ريك من الرجاد والنساء حصته من األرباح ,وشال فمرن حر رل
ال بها عرن براط
وارث من الرجاد والنساء أا يأخذ حصته ويكوا مستق ً
الور ة ,سواء اا غني ًا أم فقير ًا.
وبناء عل ذل :
فيجررب علررى الور ررة سرردا يررن مررور هم مبا رررة مررن مالرره ,أو
يحول وا الدين عليهم ش ا واف الرداةنوا ,وأا يخرجروا وصرية مرور هم
ِّ
شا وجدت وصية.
بعد لك ال بد من توزيع الباط على الور ة جميع ًا ور ًا وشنا ًا,
ولهررم الخيررار ف ر أا يكونرروا ررر اء مررع بعضررهم الرربعض أو يكونرروا
مستقلين ,ما رنا آنف ًا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :4أخـي عنـده مثانيـة أوالد ,ا ـة كـور ,و ـ بنـات,
قبــر وفاتــه ب ـأكثر مــن عشــرة أعــوا  ,أعطــى بيوت ـًا ألوالده
ال ــنكور وال ن ــتني م ــن اإلن ــاث .وح ــني وفات ــه كان ــت قــيَم
بيوت النكور أكثر من قيم بيوت اإلناث بثا ـة أ:ـعاا,
وأوصــى بإعطــاء إحــدى البنــات املتبقيــات حصــة مــن بيــت
ميلكــه ,يــي تتقــارب هــنه ااصــة مــع أخواتهــا ,وأوصــى
بإعطاء بيتني (قيد اإلنشاء) ال نتني من البنـات املتبقيـات

151

الفتاوى الشرعية

على أن يتم دفع مبالغ إلكمال هنين البيتني من أمواله,
وهــنا التوزيــع كــان بر:ــاء اجلميــع ,إال إ ا كــان بعضــهم
خيفــي عــد ر:ــائه .فهــر هــنا التوزيــع صــحيح إ ا كــان
اجلميع را:ياً؟ وكوني أنا عم األوالد ـ الوصي ـ ـ هـر تقـع
علي أية مسؤولية؟ وهر يكون إكمـال البيـتني الـنين همـا
قيــد اإلنشــاء علــى عــاتق اجلميــع؟ واملرحــو عنــده قطعــة
أرى (أمريية) هر توزيف بالتساوي بني النكور واإلناث؟ أ
للنكر مثر ح األنثيني؟
الجووواب :هررذ القسررمة األوليررة فر حرراد حياترره اختل ر فيهررا
الفقه اء بين مجيز ومحرم ,وأنا أميل شلى عدم جواز هذ القسرمة شال
ش ا انا عن ضرورة رعية ,و لك ألمرر النبر ‘ بالتسروية برين
األوال ف العطية.
ما جاء فر الحرديث الشرري  :عرن ابرن عبراس ¶ طراد :طراد
ال أحد ًا
رسود اهلل ‘> :سووا بين أوال م ف العطية ,فلو نا ِّ
مفض ً
لفضلا النساء< روا البيهق والطبران .
َّ
وعن النعماا بن بشير ~ ,أا أمه بنا رواحة سألا أبرا بعرض
المو ِه َبةِ من مالره البنهرا ,فرالتوى [أ مالرل] بهرا سرنة ,رم بردا لره,
فقالا :ال أرضى حتى تشر ِهد رسرود اهلل ‘ علرى مرا وهبرا البنر ,
فأخذ أب بيد وأنا يومئذ غالم ,فأتى رسود اهلل ‘ فقاد :يرا رسرود
اهلل ش َّا أم هذا بنا رواحة أعجبها أا أ هدك على الذ وهبا البنهرا,
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فقاد رسود اهلل ‘> :يا بشير ألك ولد سوى هذا؟< طاد :نعم ,فقراد:
>أ لهم وهبا له م ل هذا؟< طاد :ال ,طاد> :فال تشهدن ش ًا ,ف ن ال
أ هد على َجور< روا مسلم .وف رواية للبخرار > :ال تشرهدن علرى
َجور< .وف رواية أحمد> :شا لبنيك عليك من الح أا تعدد بينهم<.
وف رواية للبيهق وابن حباا> :أ هد علرى هرذا غيرر  ,اعردلوا برين
أوال م ف الن ِّ َحل ما تحبوا أا يعدلوا بينكم ف البر واللط <.
ووصيته هذ ببعض ماله لبناته بعد موته اخلرة تحرا طرود النبر
‘> :ال وصية لوارث شال أا يجيز الور ة< روا الدارططن  .ف ا أجاز
الور ة وصية والدهم بعد وفاته فااجازة صحيحة ,أما طبل وفاة والدهم
فال عبرة بها رع ًا.
وبناء عل ذل :
ف ا عطاء الوالد لبعض أوال عن حاجرة وا اآلخررين ال حررج
فيه شا اء اهلل تعالى ,وشال اا آ م ًا ف العطية لعدم العدد ,وهذا عند
من طاد بوجوب العدد بين األوال  ,وف هذ الحالة يستحب ف حر
األوال أا يعيدوا ل ء للتر ة ويقسموها طسمة رعية.
أما بالنسربة لكرم لكرونكم أوصرياء علرى تقسريم التر رة بعرد وفراة
أخيكم رحمه اهلل تعالى ,فال تقع عليكم المسؤولية فيما مضى من فعرل
أخيكم طبل وفاته ,وليس من حقكرم شلرزام أوال أخريكم أا يعيردوا مرا
أخذو من التر ة ,شال عن لري النصح فقط.
وأما عن وصيته احدى بناتره بحصرة مرن بيرا يملكره ,وب عطراء
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بيتين لألخرتين فهذ وصية ال يجب تنفيذها شال ش ا واف الور رة عليهرا
طصر ف ا شجازة القاصر غير معتبرة.
وهم بالغوا ,وش ا اا ف الور ة َّ
فتقسم هذ البيوت طسمة ررعية
ف ا أجازوها فبها ونعما ,وشال َّ
لجميع الور ة.
وأما األراض األميرية فقسرمتها مرن الناحيرة الشررعية هر بقيرة
األمررواد للررذ ر م ررل حررظ األن يررين ,وأمررا طررانوا األحررواد الشخصررية
السور ف نه يعط األن ى م ل حظ الذ ر ,وهذ طسمة طانونية وليسرا
بشرعية ,وحرام على األن رى أا تأخرذ م رل الرذ ر شال ش ا أجراز الور رة
لك عن ليب نفس .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :2أعــرى علــيكم أســئلة ,مــن واقعنــا امللمــوس وأصــحابه
املعنيــون علــى قيــد اايــاة ,راجيـاً مــنكم جوابـاً شــافياً ملنــع
املزيــد م ــن ااقــد والكراهي ــة والــبغء ب ــني أفــراد أس ــرتنا
ومن حكمها من بني املسلمني.
الس ــؤال األول :ه ــر جي ــوز ش ــرعاً أن ميلِّ ــس الوال ــد ألوالده
النكور ماته التةارية دون اإلناث؟
الجواب :النب ‘ يقود> :سووا بين أوال رم فر العطيرة فلرو
فضلا النساء< روا البيهق والطبران .
ال أحد ًا ل َّ
نا ِّ
مفض ً
وبناء عل ذل :
فقد هب بعض الفقهاء شلى وجوب التسوية يان ًة بين األوال ف
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خص بعضهم بعطيرة ,أو فاضرل فيمرا بيرنهم أ رم ,ووجبرا
الهبة ,ف ا َّ
عليه التسوية بأحد أمرين:
فضل به البعض.
1ر شما أا ير ما َّ
يتمم نصيب اآلخر.
1ر وشما أا ِّ
و لك لقرود النبر ‘> :اتقروا اهلل واعردلوا برين أوال رم< روا
البخار  .لذلك ال يجوز لرألب أا يخرص أوال الرذ ور فر محالتره
التجارية وا ااناث .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال الثــاني :هــر جيــوز شــرعاً أن يعتــرب الوالــد أن مــن حــق
أوالده ال ـ ــنكور ل ـ ــس ا ـ ــات ال ـ ــيت ي ـ ــديرونها لق ـ ــاء
أجرهم ,علماً أنهـم يسـتةرون أمـواالً مـن صـندوق ا ـات
كمصــاريف شخصــية تعــادل أكثــر مــن أجــور مــن هــم
حكمهم ممن يديرون مثر تلس ا ات لنف اارفة؟
الجواب :لالمرا أا األوال يعملروا فر محرالت والردهم ألجرل
ال وزيا ة ما هرو وار فر السرؤاد ,فرال
معلوم ,ويأخذوا أجرهم ام ً
يجوز للوالرد أا يعتبرر هرذ المحرالت ملكر ًا ألوال  ,ويعتبرر هرذا مرن
الحي والجور عند بعض الفقهاء ,ألا النب ‘ طاد لبشير> :يا بشير
ألك ولد سوى هذا<؟ طاد :نعم ,فقاد> :أ لهم وهبا لره م ر َل هرذا<؟
طاد :ال ,طاد> :فال تشهدن ش ًا ,ف ن ال أ هد على َجو ٍر< روا مسلم.
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وبناء عل ذل :
فال يجوز أا يجور الوالد ف القسمة بين أوال فر العطيرة,
وخاصررة أنهررم يأخررذوا أجرررهم علررى عملهررم وزيررا ة .هررذا ,واهلل
تعالى أعلم.
الس ــؤال الثال ــي :ه ــر جي ــوز ش ــرعاً أن ميلِّ ــس الوال ــد رتيــ ًا
السـ ـ ــةر العقـ ـ ــاري قطعـ ـ ــة أرى لاسـ ـ ــتخدا الصـ ـ ــناعي
ألوالده النكور دون اإلناث على أن قيمتهـا مـن نتـاج عمـر
األوالد مــر أبــيهم والــني مــر اتــه أمــا الزبــائن
واملورِّدين للبضائع؟
الجواب :ش ا انا طيمة األرض من جهرد األبنراء الرذين يعملروا
ف محل أبيهم ,و انا طيمتها تعا د أجرتهم المتف عليها بينهم وبرين
وخصرهم والردهم
أبيهم ,ولم يكونوا طد أخرذوا أجررتهم لقراء عملهرمَّ ,
بهذ األرض لقاء أجرتهم فال حرج ف لك رع ًا ,بل هو عين العدد
واانصاف من الوالد نحو األوال .
أمررا ش ا رراا األبنرراء يأخررذوا أجرررتهم علررى عملهررم ,وأعطرراهم
والدهم األرض زيا ة على أجرتهم فيجب عليه أا يعط بقية أبناةه مرن
الغرل
الذ ور وااناث م لها ,ليح ِّق العدد بينهم وينرزم مرن صردورهم َّ
وليستل الحقد من نفوسرهم نحرو أبريهم ,ألا هرذا
والحسد فيما بينهم,
َّ
الفعل طد يوغر الصدر ,ورحرم اهلل والرد ًا أعراا ولرد علرى برر  .هرذا,
واهلل تعالى أعلم.
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الســؤال الرابــع :هــر جيــوز شــرعًا أن يعطــي األب البنــه تكــاليف
الزواج مليون لرية سورية ,ويعطي ابنته مائيت ألف لـرية أو
ال يعطي بناته أي مبلغ كان؟
الجواب :شا ح َّ الولد على والد عند بعض الفقهاء ش ا بل سرن
يزوجرره ,مررا أا مررن الواجررب عليرره ش ا خلررا ابنترره سررن
الرجرراد أا ِّ
يزوجها.
النساء وجاء من يخطبها من و الدين والخل أا ِّ
ولالما أا ااسالم أوجب المهر على الرجرل وا المررأة ,فر ا
من الواجب على الوالد عند بعض الفقهاء أا يعين ولد بالمراد علرى
زواجه ,وأا يعطيه بمقدار حاجته شلرى الرزواج ,مرن غيرر شسرراف وال
تقتير ,ويراع ف لك حالة ولد االجتماعية ,وهذا العطاء لالما أنه
عن حاجة فال يجب على الوالد أا يسو ف هذ الحالة بين األبناء,
بل يعط ل واحد حسب حاجته ,ومما ال ك فيه أا حاجة الرجل
المالية فر زواجره أ رر مرن حاجرة المررأة الماليرة فر زواجهرا ,ألا
البنا يقدم لها الخالب أو الزوج مرا تحتاجره ,أمرا الولرد فهرو الرذ
يقدم لمخطوبته.
وبناء عل ذل :
فال حرج ف المفاضلة بين األبناء والبنات ف العطاء عن حاجة
أ ناء الزواج ,ولكن بدوا شسراف وال تقتير .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال اخلام  :هر جيوز شرعاً أن ال يسأل الوالد أوالده النكور
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عن ماله اجلاري استخدامه مله أو ماته ,وال يتأكـد
من عد سرقته أو إ:اعته أو و:عه لري مله؟
يتحمرل رل واحرد مسرؤوليته
الجواب :شا من الواجب ررع ًا أا َّ
حمله شياها الشرم ,و لك من خالد طرود النبر ‘ > :لكرم رام
الت
َّ
ومسؤود عن رعيته ,فاامام رام وهو مسؤود عن رعيته ,والرجرل فر
أهله رام وهو مسؤود عن رعيته ,والمرأة ف بيا زوجهرا راعيرة وهر
مسرؤولة عررن رعيتهرا ,والخررا م فر مرراد سرريد رام وهررو مسرؤود عررن
رعيته ,طاد :فسمعا هؤالء مرن رسرود اهلل ‘ ,وأح ِسرب النبر ‘
طاد :والرجل ف مراد أبيره رام وهرو مسرؤود عرن رعيتره ,فكلكرم رام
و لكم مسؤود عن رعيته< روا البخار .
فالرجل مسؤود عن أوال يوم القيامة ,ويجب عليه أا يرراطبهم,
وأا يجعلهم وطَّافين عند حدو اهلل عز وجرل وأا ال تمترد أيرديهم شلرى
الحرام ,ولو اا من ماد أبيهم.
ألا من الواجب على الولد أا ال يأخرذ مرن مراد والرد ريئ ًا شال
بعلمه ,وشال يعتبر سارط ًا ,شال ش ا أجاز الوالد لولد أا يأخذ من ماله ما
يشاء عند الحاجة ,ش ا علم من ولد اانصاف وعدم الجشع والطمع.
وش ا أجاز أا يأخذ من ماله مرا يشراء عنرد غيرر الحاجرة ,وجرب
عليه أا يجيز الجميع ف لك ,وشال اا آ م ًا.
واألسلم لدين الرجرل أا يحظرر علرى أوال األخرذ مرن مالره شال
بعلمه ,حتى يعلم الرجل م يأخذ أوال ؟ وأيرن يصررف هرذا المراد؟
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وخاصة ف هذا العصر الذ رت فيه الفتن وشضاعة الماد بغير ح ,
وحتى يحق العدد ف العطية بين أوال  .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال الس ــادس :ه ــر جي ــوز ش ــرعاً أن ي ــرب الوال ــد عق ــد بي ــع
وش ــراء بين ــه وب ــني أوالده ال ــنكور عل ــى أن ــه بي ــع وش ــراء
طبيعــي كمــا بــني الغربــاء ,مــع العلــم أن القيمــة املدفوعــة
العقد من قبر املشرتي أي األوالد هي من أمـوال الوالـد
نفسه بعد تصاعد أرقامها؟
الجواب :هذا العقد ف صورته الظاهرية عقرد بيرع و رراء ,وفر
الحقيقررة عقررد هبررة وعطيررة ,ولالمررا أا العقررد هبررة وعطيررة فر حقيقترره
يسو بين أبناةه ف العطيرة ,شال ش ا انرا الهبرة
فيجب على الوالد أا ِّ
لبعض أبناةه عن حاجة ,و لك لفقر أو رة عياد.
ترم عقرد بيرع
وال يلي بالرجل أا يوهم بعرض أوال وبناتره بأنره َّ
تبرين بعرد لرك بأنره عقرد هبرة
و راء برين الوالرد وبعرض أوال  ,رم َّ
وعطيررة ,ألا هررذا الفعررل ال يناسررب الرجررل الواضررح ف ر حياترره مررع
أوال  ,فالواضح هرو الررابح فر الردنيا واآلخررة ,وهرو عنرواا مراد
الرجولة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال الس ــابع :ه ــر جي ــوز ش ــرعًا أن يق ــو األب بإخف ــاء نق ــر
ملكية بعء أماكـه لصـاَّ أوالده الـنكور عـن بناتـه
السةر العقاري .وملا ا؟
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الجواب :ما الرداع اخفراء الوالرد نقرل ملكيرة بعرض أمال ره
لبعض أوال ؟
ف ا اا يخاف من األوال فبئس هؤالء األبناء ,الذين نسوا طود
اهلل عز وجل:

{ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﺌ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ}

[ااسراء 12 :ر .]11
وشا اا طصد أا يحرم البنات من بعض أمال ره فبرئس مرا فعرل
األب ,ألا مررن الواجررب علررى األب أا يراطررب اهلل تعررالى فرر ررل
تصرفاته ,ألم يقل موالنا عرز وجرل{ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ} [النسراء.]1 :
وطاد سبحانه{ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ} [العل .]11 :
ما ا سيقود العبد يوم القيامة لربنا عز وجل ف جور ف العطية,
ال
بعد طود النب ‘> :سووا بين أوال م ف العطية ,فلو نرا ِّ
مفضر ً
فضلا النساء< روا البيهق والطبران ؟
أحد ًا ل َّ
هب أا هذا األمر مرن سريدنا رسرود اهلل ‘ لريس للوجروب برل
للسن ِّ َّرية ,فأيهما األ مل ف ح الرذ يردع محبرة النبر ‘؟ ولنتر
اهلل ف أوال نا ,ف ما أا نعدد بينهم ف العطية علرى طيرد الحيراة ,وشمرا
أا نترك ل ء على حالره شلرى مرا بعرد المروت ,رم يقتسرم األبنراء
جميع ًا ماد مور هم طسمة ررعية ,واهلل تعرالى يقرود:

ﯸ ﯹ ﯺ} [النساء .]11 :هذا ,واهلل تعالى أعلم.

{ﯵ ﯶ ﯷ
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الس ــؤال الث ــامن :ه ــر هن ــاك قاع ــدة ش ــرعية تق ــول أن ا ــات
مل ــس مل ــن يعم ــر به ــا س ــوا ًء ك ــان ل ــس أج ــريًا أ قريبـ ـًا
لصاحب ا ات؟
الجواب :شن ال أ ر مرن أيرن أترا هرذ القاعردة ,ألا أسرباب
التملك ف هذا الردين العظريم واضرحة ومعلومرة ,وطرد رهرا الفقهراء
فقالوا :شا أسباب أو مصا ر الملكية التامة ف الشريعة أربعة ه :
1ر االستيالء علرى مبراح .وهرو المراد الرذ ال يردخل فر ملرك
خص معين ,ولم يوجد مانع رع من تملكه ,بشرط أال يسب أحد
شليه ,وأا يقصد تملكه.
1ر العقرو  .عقرد البيرع والهبرة والوصرية وهر مرن أهرم مصرا ر
وأعمها وأ رها وطوع ًا ف الحياة المدنية.
الملكية
ِّ
2ر ر الخلَفيررة .وه ر أا يخل ر ررخص غيررر فيمررا رراا يملكرره,
وه اارث.
1ر التولد من الش ء المملروك .وهرو مرا يتولرد مرن ر ء مملروك
لصاحب األصل ,ألا مالك األصل مالك للفرم.
وبناء عل ذل :
ال عرن أا يكروا طاعردة
فال أصل لهرذا الكرالم فر ررعنا ,فضر ً
رعية تبيح ملك اآلخرين بغير ح ٍّ  .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال التاسـع :هـر جيـوز شـرعاً أن يبيـع الوالـد بعـء أماكـه ـ ـ
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بيعًا صوريًا أو ما هو حكمـه كالفرالـة ـ ـ ألوالده الـنكور
أ ناء تهديد حياته مرى املوت (انسداد الشرايني)؟
بيع المريض مررض المروت لربعض أوال مرن مالره
الجواب :شا َ
بم ل القيمة أو بما يتغابن الناس بم لره بيرع موطروف علرى شجرازة براط
الور ة ,ف ا أجازو نفذ وشا ر و بطل ,سواء أ اا البدد مساوي ًا لم رل
القيمة أم اا محاباة ,هذا هو القود الراجح عند الحنفية .ما جاء ف
الموسوعة الفقهية الكويتية ,مصطلح (مرض الموت).
وجاء ف مجلة األحكام العدلية ما ة ( :)292ش ا بام خص ف
مرض موته يئ ًا من ماله ألحرد ور تره يعتبرر لرك موطوفر ًا علرى شجرازة
ساةر الور ة ,ف ا أجازوا بعد موت المريض ينفذ البيع ,وشا لم يجيزوا
ال ينفذ .اهر.
وش ا أجازوا البيع طبل موت المريض فال يترترب علرى هرذ ااجرازة
ء من األحكام ,ألا ح َّ ااجازة أو الفسخ ال ي با شال بعد الموت.
أما عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة فهرو بيرع
صحيح ونافرذ ش ا راا البيرع بردوا محابراة و راا بم رل القيمرة أو بمرا
يتغابن الناس بم له.
وهذا ش ا اا بيعر ًا حقيقير ًا ال صروري ًا ,ألنره ش ا راا صروري ًا فهرو
هبة .وش ا اا هبة ف نها تكوا موطوفة على شجرازة براط الور رة ,سرواء
أطل من ال لث أم أ ر منه ,ف ا أجازها الور رة نفرذت,
أ اا الموهوب َّ
وشا ر وها بطلا .هذا عند جمهور الفقهاء.
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ونسأد اهلل تعالى أا يختم لنا على أحسن حاد يرضيه عنرا .هرذا,
واهلل تعالى أعلم.
الســؤال العاشــر :مــا حكــم تواطــؤ األب مــع أوالده الــنكور :ــد
ـن س ــراً ,أي مس ــاعدة
بنات ــه لتخصيص ــهم ممتلكات ــه دونه ـ َّ
األوالد و كينهم من سرقة بعء أمواله لصااهم؟
الجووواب :هررل مررن المعقررود أا يتوالررأ األب مررع أوال ضررد بناترره
لتخصيصرهم بممتلكاترره سرر ًا؟ علررى ررل حراد يقررود موالنرا جررل جاللرره:

{ﭖ ﭗ ﭘ ف ﭚ ﭛ ﭜ} [الحجرررر 91 :ر .]92

ويقررود{ :ﰆ ﰈ ﰉ} [الصررافات .]11 :فرراهلل تعررالى سرراةل األب
يوم القيامة لما ا فعل لك؟ وساةل األوال لما ا توالؤوا مع أبريهم علرى
لك؟ وساةل البنات لما ا اا موط والد م وشخوتكم منكم هكذا؟
اهلل تعررالى يقررود للجميررع{ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼﯾﯿﰀﰁﰂﰃ١ﭑﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭙ ﭚ} [شبراهيم 11 :ر .]12
على ل حاد ,ما هذا التوالؤ ووضع األسرة بهذا الشكل شال
لبعدنا عن ين اهلل عز وجل ,واي ارنا ما يفنى على ما يبقى ,وصدق اهلل

القاةل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ڤ ﭖ ﭗ ﭘ} [األعلى 16 :ر .]12
وشن أطود لهذ األسرة جميع ًا :مرن عصرى اهلل فريكم فرال تعصروا
اهلل فيه ,أيها األب ات اهلل ,أيها األبناء اتقروا اهلل ,أيتهرا البنرات اتقرين
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اهلل ,وليراجع رل منرا الحسراب ,حاسربوا أنفسركم طبرل أا تحاسربوا.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال ااادي عشر :هر هناك عاقـة بـني مـا سـبق كـره مـن
حال العرب اجلاهليـة قبـر اإلسـا حيـي كانـت البنـت
تــوءد وأــر مــن املــرياث وتضــطهد ,هــر هنــاك صــلةٌ مــا أو
تشابه بني املا:ي وااا:ر؟
الجواب :شا مما ال ك فيره أنره ش ا غابرا تعراليم ااسرالم عرن
األسرة أو المجتمع عا ت األسرة أو المجتمع شلى المجتمع الجراهل ,
الذين انوا ال يعرفوا اهلل تعالى ,و انوا يعيشوا حيراتهم للردنيا فقرط,
لذلك اا طويهم يأ ل ضعيفهم ,والرجاد يتسرلَّطوا علرى النسراء بكرل
صور التسلط من جور وطهر وظلم.
الجميع عبيد هلل تعالى,
فااسالم جاء ليساو بين الجميع ,ألا
َ
طاد تعالى{ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ٠
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ  ١ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ} [مريم 92 :ر .]95
وطاد:

{ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ} [الحجرات .]12 :أينا
األتقى هو الناج .
وشا واطعنا اليوم مرير ,وفيره ظلرم فاضرح للنسراء ,لرذلك رأينرا ر
وبكل أس ر المررأة صرارت سرالح ًا بيرد أعرداء هرذا الردين لمحاربرة
ِّ
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ااسررالم ,ورسررود اهلل ‘ حر َّرذرنا مررن لررك بقولرره > :ررل رجررل مررن
المسلمين على غرة مرن غرر ااسرالم ,اهلل اهلل أا يرؤتى ااسرالم مرن
طبلك< روا محمد بن نصر المروز ف تاب السنة.
ال .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
أسأد اهلل أا ير َّنا شلى ينه ر ّ ًا جمي ً
الس ــؤال الث ــاني عش ــر :كي ــف ميك ــن إع ــادة األم ــور إىل نص ــابها
شـ ــرعاً ب ـ ــني األوالد مجيع ـ ـاً وبـ ــدون يي ـ ــز ب ـ ــني ال ـ ــنكور
واإلنــاث ,إ ا رلــب األب أن يرتاجــع عــن تصــرفه بعــد قراءتــه
للحكم الشرعي ,وهر من حقِّ األوالد أن ميانعوا لس؟
رحح وضررعه مررن حي رث األمررور
الجووواب :ش ا مررا أرا العبررد أا يصر ِّ
المالية ,الت لم يتم العدد فيها بين أبناةه وبناته ,ف ما أا يستر َّ مرن أبناةره
الذ ور ما أعطاهم ,على طود من طاد من الفقهاء بجواز رجوم األب فيمرا
وهب ولد  ,لقوله ‘> :ال يحل لواهب أا يرجع فيما وهرب ألحرد ,شال
الوالد فيما وهب لولد < روا البيهق ف السنن الكبرى.
وشمررا أا يعط ر البنررات بمقرردار مررا أعطررى الررذ ور ,وهررذا الررذ
وأفضله خروج ًا من الخالف بين الفقهاء ف جواز رجروم األب
أرجحه ِّ
ّ
فيما وهب لولد  ,و لك لقوله ‘> :ليس لنا َم َل السوء ,الرذ يعرو
ف هبته الكلب يرجع ف طيئه< روا البخار .
وش ا اا طرد و َّزم مالره لَّره علرى أبناةره الرذ ور وا اانراث,
فيجب عليه عند لك أا يستر َّ مرن أبناةره الرذ ور مرا أعطراهم ,رم
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يعط شا اء أبناء الذ ور وااناث بالتساو  ,ونرجو اهلل السردا .
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال الثالــي عشــر :هــر إنشــاء العقــد الصــوري املــنكور ةنفـًا
واملرب بني الوالد وأوالده النكور يعد عقداً مزوراً ويدخر
أ ــت مس ــمى ش ــهادة ال ــزور املنص ــود عليه ــا اا ــديي
الشريف (املعروا)؟ وهر يستند إىل أي مسو شرعي؟
الجواب :العقد الصور الرذ راا برين الوالرد والولرد ال يعتبرر
عقد زور ,بل يعتبر عقد بيع و راء صرورة ,وعقرد هبرة حقيقرة .هرذا,
واهلل تعالى أعلم.
جـه لـألب املسـلم ,املـؤمن ,املصـلي
السؤال الرابع عشـر :مـا ا تتو َّ
الــني ســبق كــر مــا قــا بــه؟ ومــا ا تقــول لــألوالد الــنين
أخـنوا أمـوال أبـيهم دون بقيــة أفـراد األسـرة عمـداً وتواطــؤًا
:ـ ــد أخـ ــواتهم البنـ ــات ولـ ــري العـ ــارفني قـ ــوقهم (أي
لفلة منهن)؟
الجواب :أتو َّجه لهذا األب الكريم بنصيحة ,أطود فيهرا باختصرار
ديد:
من اا حريص ًا على مرة عبا اته أا يراها يوم القيامة وينتفع منها
ب ا اهلل عز وجرل ,فلينظرر شلرى معامالتره ,ألنره ش ا صرحا العبرا ات
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صررحا المعاملررة وسررما ,وش ا صررحا المعاملررة وسررما وانضرربطا
بضوابط الشريعة انتفع العبد عند لك من عبا اته ف الدنيا برأا يعريش
حياة ليبة ,وف اآلخرة بنعيم ال ينفد مع الذين أنعرم اهلل علريهم ,طراد
تعرررررالى{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [النحررل .]92 :وأمررا
ش ا ص َّحا العبرا ة وسراءت المعاملرة ,ومرات العبرد بردوا توبرة ,فقرد
يصبح من المفلسين يوم القيامة ال طدر اهلل تعالى.
وأتو َّجره شلررى األوال بنصرريحة :أا يتعرراملوا مررع أخررواتهم معاملررة
رعية منضبطة بالقيم العليا ,واألخالق الفاضلة ,ولرو أا أحردنا أنرزد
نفسه منزلة اآلخر ,م تعامل معه على هذا األساس لصار سعيد ًا.
وأنصح ااخوة أا يعيردوا األمرواد لوالردهم ,ويتر رو شلرى نهايرة
األجل ,ف ا انتهرى أجرل والردهم اطتسرموا هرذا المراد طسرمة ررعية,
وبذلك تكوا متهم و مة أبيهم بريئة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :8اتفق اإلخوة واألخوات علـى تـأخري القسـمة للرتكـة,
فما ااكم؟
تم االتفاق بين ااخوة واألخوات وهم بالغوا علرى
الجواب :ش ا َّ
تأخير تقسيم التر ة فهو جاةز رع ًا بشرط:
1رر شمررا بتخصرريص ررل وارث حصررته ومقرردارها ,وتبقررى فر يررد
الم ِدين للداةن ف الوطا الم َّتف عليه.
اآلخر بمنزلة ال َّدين يؤ ِّيها َ
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ومقردارها,
حصرته
1ر وشما أا يكونوا ر اء ,و ل واحرد يعررف َّ
َ
وتح َّد له نسبة األرباح شا اا ف التر رة رر ة تعمرل ,وش ا حصرلا
يتحمل الخسارة على طدر رأس ماله.
خسارة فكل واح ٍد َّ
2ر وش ا اا فر الور رة ط َّصرر ف نره يجرب أا تحر َّد حصرتهم مرن
الميراث ومقدارها ,وأا ت َ َّمر لهؤالء الق َّصر بر ا الوصر ِّ علريهم حترى
يبلغوا أ َّدهم .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
** ** **

كتاب األميان والنذور
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السؤال :1ما حكم اليمني املعصية؟
الجواب :اطتراف المعصرية ال يجروز ررع ًا ,فكير يؤ ِّرد العبرد
فعررل المعصررية بيمررين؟ وهررذا ليررل علررى ااصرررار وال ِعنررا علررى فعررل
المعصية ,وهذا ال يجوز رع ًا.
وبناء عل ذل :
فمن حل يمين ًا على فعل معصية ,وجب عليره ال ِحنرث ,ويك ِّفرر
عن يمينه ب لعام عشرة مسرا ين أو سروتهم أو تحريرر رطبرة ,فمرن لرم
يجد فصيام ال ة أيام متواليات ,و لك لقود النبر ‘> :وش ا حلفرا
علرى يمررين فرأيررا غيرهررا خير ًرا منهررا فَرأ ِ
ت الررذ هررو خيررر و ِّفررر عررن
يمينك< روا البخار  .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :5حلفت ميينـاً كا بـةً ومل أكـن أعـرا أن هـنا الـيمني
لموس ,وكنت أظنها مييناً ميكن كفارتها بإطعا عشرة
ب
مسـ ــاكني أو صـ ــيا ا ـ ــة أيـ ــا  ,وسـ ــبب االـ ــف جتن ـ ـ ُ
خصــومة ,وعنــدما علمــت أن هــنه الــيمني لمــوس تغم ـ
ص ــاحبها الن ــار وال كف ــارة يفــا مل أع ــد أن ــا اللي ــر م ــن
شدة تأنيب الضمري ,فما ا يرتتب علي؟
الجواب :هلل الحمد والمنة والفضل بأا فَ َت َح لنا باب التوبة ,بقوله
جل وعال{ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [له.]41 :
َّ
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{ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ} [مريم .]61 :وبقوله عز وجل:

{ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ} [الحجر .]19 :وبقوله سبحانه وتعالى:

{ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ} [الزمر.]52 :
لذلك أطود لك يا أختا :
ش ا انا يمينك الت صدرت منك ذب ًا لم يترتب عليها ضيام
ح ألحد ,ولم يحدث فتنة ,وال ططيعة رحم ,فيكفيك التوبة
واالستغفار بعد الندم ,وأا تجزم بعدم العو ة شلى م ل هذا األمر مرة
انية ,واعلم بأا اهلل عز وجل غفور رحيم ,وال حرج ف أا تأخذ
بقود السا ة الشافعية الذين أوجبوا ف اليمين الغموس ر مع
االستغفار ر فار ًة وه شلعام عشرة مسا ين أو سوتهم أو تحرير رطبة,
ف ا لم تج ِد طيمة لك فصيام ال ة أيام متتاليات.
وأمررا ش ا ترتررب علررى يمين ر ِ
ك ضرريام ح ر  ,أو فتنررة ,أو ططيعررة
رحم ,فال بد مرن تصرحيح األمرر ,ور ِّ الحقروق ألصرحابها .هرذا,
واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :0كنــت قــد نــنرت علــى نفســي حف ـ القــرةن الكــريم,
وق ــد قل ــت( :ن ــنراً عل ــيَّ أن أحفـ ـ الق ــرةن الك ــريم خ ــال
عـ ــامني ,وإن مل أفعـ ــر فـ ــا يـ ــوفِّقج اهلل حيـ ــاتي) .وقـ ــد
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انقض ــى العام ــان ومل أس ــتطع حفـ ـ س ــوى ع ــدة أج ــزاء,
فم ــا ا أفع ــر؟ ه ــر أكفِّـ ـر ع ــن ن ــنري؟ وكي ــف؟ أ أت ــابع
حف القرةن على قدر استطاعيت؟
الجووواب :النررذر بالعبررا ات يوجررب الوفرراء بهررا ,و لررك لقررود اهلل
تعررالى{ :ﮯ ﮰ} [الحررج .]19 :وعررن عاةشررة ¸ عررن النبر
‘ طاد> :من نذر أا يطيع اهلل فليطعه ,ومن نذر أا يَع ِص َيه فرال يعصره<
روا البخار .
وبناء عل ذل :
فيجب عليك أا تحفظ القرآا العظيم ,ألنك أوجبا علرى نفسرك
أمررر ًا لررم يوجبرره الشرررم عليررك ,ولالمررا َّطيرردت حفظررك للقرررآا خررالد
ال ,وجب عليك أا
ومر العاماا ولم تتمكن من حفظ القرآا ام ً
عامينَّ ,
تتابع الحفظ بعد العامين ,ش ا اا هذا بمقدورك ووسعك.
أما ش ا عجزت عن لك ,فعليك فارة يمين ,وهر عتر رطبرة أو
شلعام عشرة مسا ين ,أو سوتهم ,ف ا لم تجد واحدة من هذ ال ال رة,
فعليك صيام ال ة أيام .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :4امرأة ننرت ننراً وهي لا:ـبة وقالـت :عنـدما ـوت فانـة
سوا أ:ع على قربها حمـر (جـرَّار) مـن ااةـارة ,فهـر صـحَّ
الننر؟ وما ا عليها أن تفعر ألنها نادمة على ما قالته؟
الجواب :جاء ف سنن أب او ومسند اامام أحمرد عرن عمررو
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ابن العاص ~ ,أا رسرود اهلل ‘ طراد> :ال نرذر شال فيمرا يبتغرى بره
وجه اهلل<.
وجاء ف صرحيح البخرار عرن السريدة عاةشرة ¸ ,أا رسرود اهلل
‘ طاد> :من نذر أا يطيع اهلل فليطعه ,ومن نذر أا يعصيه فال يعصه<.
وبناء عل هذا:
فال يجب الوفاء بهذا النذر ,وعلى المرأة فارة يمين ,و لك
ب لعام عشرة مسا ين من أوسط لعامها ,أو سوتهم ,أو تحرير رطبة,
ف ا لم تجد فلتصم ال ة أيام متتاليات ,و لك لقود اهلل تعالى:

{ﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯵﯶﯷﯸﯹﯻ

ﯼ} [الماةدة .]49 :وعليها أا تتوب شلى اهلل وتستغفر ش ا اا ف
طلبها حقد على أحد من أهل اايماا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :2ننرت امرأة أن تنبح عةاً ,ووجب عليهـا الوفـاء ,ولـديها
عةر عمره سنة واحدة ولديها مناسبة تـزويج ألحـد أبنائهـا,
هر جيوز أن تنبح هنا العةر هنه املناسبة؟
ال وجب عليها أا تف بنرذرها,
الجواب :من نذرت أا تذبح عج ً

و لك لقرود اهلل عرز وجرل{ :ﮯ ﮰ} [الحرج .]19 :ومردح
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اهلل تعالى الموفين نذورهم بقولره تعرالى{ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ} [اانساا.]2 :
ال عمر سرنتاا .وأا تروزم لحمره
ولكن يجب عليها أا تذبح عج ً
بكامله على الفقراء من غير األصود والفروم والزوج.
وبناء عل ذل :
أترم سرنتين مرن عمرر  ,وأا
فيجب علرى المررأة أا ترذبح عجر ً
ال َّ
تو ّزعه على الفقراء ,وال يجروز أا تجعلره وليمرة بمناسربة زواج ابنهرا.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :8امرأة تزوجت ومل تنةـب ملـدة سـبع سـنوات ,فنـنرت إ ا
محلت أن تنهب إىل اجلـامع حافيـة القـدمني ,فهـر يعتـرب
هنا ننراً جيب الوفاء به؟
الجواب :هذا ال يعتبر نذر ًا رعي ًا ,وال يجب الوفاء به ,لكن
عليها فارة يمين ,وه شلعام عشرة مسا ين ,ما طاد اهلل تعالى:
{ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯵﯶﯷﯸﯹ

ﯻ ﯼ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ} [الماةدة.]49 :
ف ا لم يكن عندها المقدرة على االعام وال الكساء وال عت رطبة,
ف نها تصوم ال ة أيام متواليات .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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السؤال :2امرأة ننرت أن تنبح شـاة ووزعـت اـم الشـاة علـى الفقـراء,
ومن مجلتهم أبواها وزوجها ,فهر توزيعها صحيح أ ال؟
الجواب :النذر ش ا اا مطلق ًا وا تعيين أحد من األ خاص ف نه
يصررف شلررى الفقرراء حصررر ًا ,وال يجروز أا يأخررذ مرن النررذر أحرد مررن
أصود وفروم النا ر ,وال من يرتبط معه برباط الزوجية.
أما ما عدا األصود والفروم والزوجية ف نه يَأخذ من النذر الفقرراء
ولو انوا شخوة وأخوات ,وأعمام ًا وعمات وأخوا ًال وخاالت.
وبناء عل ذل :
فيجب على األخا الت نذرت أا تخرِج للفقراء طيمة مرا فعرا
من لحم الشاة المنذورة ألمها وأبيها وزوجها .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :6رجــر نــنر أن يــنبح كبش ـاً ,فه ـر جيــوز صــرا قيمتــه
للفقراء؟
الجواب :يجب التقيد بالقربة الت نذرها ,وال يجوز استبدالها
بالقيمة ,ألا استبدالها بالقيمة ال يكوا وفا ًء بالنذر ,شنما يكوا صدط ًة
أو فعل خير ال يسد مس َّد النذر ,وال يسقط واجبه ,والوفاء بالنذر
واجب رع  .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
** ** **

كتاب احلدود واجلنايات
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السؤال :1ما املقصود بهنه العبارة( :ادرؤوا اادود بالشبهات)؟
الجواب :هذ العبارة رواها الحار ف مسند أب حنيفة عن ابن
عباس مرفوع ًا .وأخرجها ابن السمعان عن عمر برن عبرد العزيرز ~,
وطاد الحافظ ابن حجر :وف سند من ال يعرف.
وطاد الحرافظ ابرن حجرر فر تخرريج أحا يرث مسرند الفرر وس:
ا تهر على األلسنة ,والمعروف ف تب الحديث أنه من طود عمر برن
الخطاب ~ بغير لفظه .اهر .من ش الخفاء.
وأخرررج الترمررذ عررن عاةشررة ¸ طالررا :طرراد رسررود اهلل ‘:
>ا ريوا الحدو عن المسلمين ما استطعتم ,ف ا اا لره مخررج فخلروا
سبيله ,ف َّا اامام شا يخطئ ف العفو خير من أا يخطئ ف العقوبرة<.
وف رواية أخرى للترمذ > :ا ريوا الحدو ما استطعتم<.
وأجمع الفقهاء على أا الحدو تدرأ بالشبهات ,والشبهة ما يشربه
ال ابا وليس ب ابا ,من ولئ امرأة ظنها زوجته ,و من سرق لردفع
هالك مح َّق عن نفسه ,ما حصل ف زمن سريدنا عمرر ~ حيرث لرم
يقطع يد السارق فر عرام المجاعرة ,ألنره مرا سررق شال لشردة الجروم.
وهكذا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :5رجــر يقــرتا جرميــة الزنــى (والعيــا بــاهلل) ,نصــحته
زوجت ــه ك ــثريًا ب ــرتك ه ــنه الفاحش ــة ولك ــن الرج ــر مص ــرٌّ
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وقــال لزوجتــه :لــن أتــرك الزنــى أبــداً (والعيــا بــاهلل) ,فهــر
ـ ــق لزوجتـ ــه أن تبقـ ــى عصـ ــمته؟ أ جيـ ــب عليهـ ــا أن
تطلب الفراق منه؟
الجووواب :لزوجترره أا تصرربر عليرره مررع النصررح واار ررا  ,وش ا
خشيا أا يصيبها ضرر صح مرن زنرا فلهرا منرع نفسرها عنره ,ولعرل
لك ير عه عن الزنى ,ولها بعد اليأس من انتفاعره بنصرحها أا تطلرب
الطالق منه أو المخالعة ,ولها البقاء معه ,أيهما أهوا عليها.
استحل الزنى والعيا باهلل
مستحال للزنى ,أما ش ا
هذا ش ا لم يكن
َّ
ًّ
أصرر فرال
تعالى ف نه يك َفر ,ويؤمر بالتوبرة واالسرتغفار مرن لرك ,فر ا َّ
حرم اهلل عز وجل من
يجوز لها أا تبقى ف عصمته بسبب استحالله ما ّ
األمور المعلومة من الدين بالضرورة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :0لــي صــاحب موظــف ميكــانيكي عنــد رجــر لــه ســيارات
قدمية ,فقا بعمله بد حتـى إنـه أصـلح السـيارات بنةـام
مما قلر من استهاكها للوقود ,فلم خيرب صاحب العمر
وقـ ــا ببيـ ــع الفـ ــارق بـ ــني مـ ــا قـ ــر مـ ــن اسـ ــتهاك الوقـ ــود
واالس ــتهاك ااقيق ــي وأك ــر مثن ــه ,ألن ــه ش ــعر بأن ــه ال
يأخـ ــن حقـ ــه كـ ــاماً ,وطالبـ ــه بزيـ ــادة األجـ ــر ولكـ ــن دون
ج ــدوى ,فس ــوَّل ل ــه الش ــيطان أن يبي ــع الزي ــادة م ــن وق ــود
السيارات اليت أصلحها .فهر ما قا بـه سـرقة؟ وكيـف لـه
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أن يتوب علماً أنه ناد وقد توقف عـن اك البيـع منـن زمـن
طويــر؟ واملشــكلة أنــه لــو أخــرب صــاحب العمــر مــا حــدث
سيطرده با شس ,ولو أراد أن يعيد مثن ما بايف ملا اسـتطايف
ألنه كثري وهو ال ميلكه.
الجواب :ما فعله صاحبك حرام ,و بيرة من الكباةر ,ألنه أ ل
ألمواد الناس بالبالل ,واهلل تعالى يقود{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭹﭺﭻﭽﭾﭿﮀﮁ ه ﮃﮄﮅﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ} [النساء 19 :ر .]21
فلذلك من الواجب عليه أا يتوب شلى اهلل توبرة صرا طة ,ومرن
تمام التوبة الصا طة شعا ة الحقوق ألصحابها ,وال يشترط ف شعرا ة
الحقوق أا يعلم صاحبه بأا هذا من حقه ,بل عليره أا يعيردها برأ ّ
فليصررح لره
لريقة انا ش ا اا يخشى على نفسه من الضرر ,وشال
ِّ
ويستحلّه بما فعل ,ف ا سامحه فبها ونعما ,وشال فهو ين ف متره
عليه أا يسرم ف تبرةة مته منه طبل موتره ,فر ا راا مفلسر ًا وجرب
على صاحبه أا ين ِظ ر و لك لقوله تعالى{ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯴ ﯵ ﯶ} [البقررة .]141 :وعليه
بك رة اال ستغفار والندم ,وأا يكتب ما عليه ف وصرية ,وش ا صردق
ف توبته فاهلل يعينه علرى سردا ينره .غفرر اهلل لنرا ولره .هرذا ,واهلل
تعالى أعلم.
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السؤال : 4صـاحب سـيارة مقصفـر تصـليح بـاب السـيارة ,ففـتح
ص ــ بـ ــاب السـ ــيارة ,وحـ ــرَّك السـ ــيارة ,فأحـ ــد ت السـ ــيارة
:رراً ,فمن يتحمَّر نتائج هنا الضرر؟
الجواب :القاعدة الفقهية ف الضماا تقرود( :ش ا اجتمرع المبا رر
والمتسبِّب ,يضاف الحكم شلى المبا ر).
يتحمرل رريئ ًا مررن
فبنراء علررى هررذ القاعردة ,صرراحب السرريارة ال َّ
يتحمرل
األضرار الت نجما عن السيارة شال ما لابا به نفسه ,والذ
َّ
افَّة األضرار هو الصب مرن مالره ,وال يجرب علرى وليِّره ر ء شال مرا
لابا به نفسه .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :2حصــلت مشــاجرة مــدينتنا ,وكانــت نتيةتهــا ســتة
جرح ــى وقت ــر رج ــر مت ــزوج ول ــه ا ــة أطف ــال ص ــغار ,وم ــن
فضر اهلل عز وجر على ور ة املقتول أنهـم قبلـوا بالصـلح مـع
القاتر .فهر هناك مقدار مدود من املال هنا الصلح؟
الجواب :العفو عن القصاص أفضل من استيفاء القصاص ,بدليل
طود اهلل تعالى:

{ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮒ ﮓ

ﮔﮕﮖﮗﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢ ﮣ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ} [البقرة .]124 :وطوله جلَّا
طدرته{ :ﯝ ﯞ ﯠ ﯡ ﯢ} [الماةدة ]15 :أ تصدق
بالقصاص فعفا {ﯣ ﯤ ﯥ} .أ يكوا العفو هو فارة لذنوب
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{ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮈﮉﮋﮌ
تعالى{ :ﯵ ﯶ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮒ ﮓ ﮔ} [النور .]11 :وطوله
ﯷ ﯸ} [البقرة.]122 :
ويقود ‘> :ما من رجل يصاب بش ٍء ف جسد فيتصدق به شال
رفعه اهلل به رج ًة وحط عنه به خطيئ ًة< روا الترمذ وابن ماجه.
ويقررود سرريدنا أنررس ~( :مررا ر ِفر َرع شلررى رسررود اهلل ‘ أمررر فيرره
القصاص شال أمر فيه بالعفو) روا أحمد وأصحاب السنن.
وعن أب هريرة ~ عن النب ‘ طراد> :مرا عفرا رجرل شال زا
اهلل به ِع ّز ًا< روا اامام أحمد.
تم العفو مطلق ًا تر َّت َب عليه عصمة م القاتل ,وش ا اا مقيرد ًا
وش ا َّ
بدفع مبل من المراد صرلح ًا ,وجرب علرى القاترل فرع المبلر المتفر
َّرب الحر جرل جاللره فر الصرلح ,فقراد تعرالى:
عليه صلح ًا .وطد َرغ َ

{ﭡ ﭢ} [النساء .]114 :وطاد ‘> :الصلح جراةز برين المسرلمين
حل حرامر ًا ,والمسرلموا علرى ررولهم شال
حرم حال ًال أو أ َّ
شال صل ًحا َّ
ررر ًلا ح ر َّرم ح رال ًال أو أحر َّرل حرام ر ًا< روا أبررو او والترمررذ وطرراد:
حديث حسن صحيح.
وطد هب جمهرور الفقهراء شلرى أا الديرة ليسرا عقوبرة أصرلية فر
القتل العمد ,وشنما تجب بالصلح بد ًال مرن القصراص سرواء أ راا الصرلح
بأ ر من الدية أم م لها ,وعند الشافعية ال يجوز الصلح بأ ر من الدية.

146

الفتاوى الشرعية

الراحمرروا يرررحمهم
والنب ر ‘ يقررود ف ر الحررديث الصررحيحَّ > :
الرحمن ,ارحموا من ف األرض يررحمكم مرن فر السرماء< روا أبرو
او والترمذ .
و ل واحد منا معرض للخطأ ,لرذلك أرى أال يؤخرذ صرلح ًا أطرل
مررن الديررة علررى وزا الفضررة عشرررة آالف رهررم أ مررا يعررا د خمس ر ًا
و ال ين يلو غرام ًا من الفضة بسبب وجو ط َّصر للمتوفى ,وأا نتراحم
فيما زا عن لك ,فمن عفا وأصلح فقرد وطرع أجرر علرى اهلل تعرالى.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السـ ــؤال :8زوجـ ــان نائمـ ــان بينهمـ ــا طفـ ــر ,اسـ ــتيق الزوجـ ــان
فوجــدا الطفــر ميتـاً ,فعلــى مــن جتــب الكفــارة؟ وهــر جتــب
الدية عليهما؟ وملن تدفع الدية؟
الجواب :هذا القتل يعد خطأ ,وهذا مما ال ك فيه ,واهلل تعالى
يقود{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭩﭪﭫ

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ} [النساء.]91 :
وبناء عل ذل :
فطالما لم يغلب على الظن أا أحدهما هرو القاترل ,فيجرب علرى
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ل من الزوجين الكفارة ,وه عت رطبة من ماد ٍّرل منهمرا ,فر ا لرم
يجدا ما ًال أو رطبة ,فيصوم ل واحد منهما ستين يوم ًا.
أما ش ا غلب على الظن أا أحدهما هرو القاترل ,ف نره تجرب عليره
وا اآلخر.
أما بالنسبة للدية ف نها تجرب علرى أسررة الرزوجين  -عاطلتهمرا -
ش ا لم يغلب على الظن أا أحدهما هو القاتل .وش ا غلب على الظن أا
أحدهما هو القاتل فتجب الدية على عاطلته وحد .
وترردفع الديررة لور ررة الطفررل شال ش ا عفررا ور ررة الطفررل .هررذا ,واهلل
تعالى أعلم.
السؤال :2امرأة مريضة تأخن الدواء والعاج عن طريق السريو
ـ حقناً بالوريد ـ فقامت ابنتها بإيقاا الدواء والغناء عنها,
بنزيف إبرة السريو رمحة منها بأمها اليت تتعنب ,فبعد
ساعات ماتت األ  .فهر تعترب متسببة موت أمها أ ال؟
الجواب :ش ا با أا موتها اا بسبب ططع هذا الردواء أو الغرذاء
عنها بقرود لبيرب مسرلم عردد متخصرص ,فهرو مرن القترل بالتسربب,
والجزاء فيه عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلرة الديرة
مع الكفارة ,والكفارة ه عت رطبة مرن مراد البنرا المتسرببة بالقترل,
ف ا لم تجد رطبرة فصريام رهرين متترابعين ,فر ا عجرزت عرن الصريام
فتك ِّفر عن ل يوم ب لعام مسكين.
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وأما الدية فتجب على عاطلتها لور ة أمها.
وأما عند السا ة الحنفية فالدية ذلك على عاطلة البنرا ,وتكروا
تر ة تروزم علرى ور رة المتوفراة بمرا فيهرا ابنتهرا المتسرببة بالقترل ,ألا
القاتل بالتسبب ال يحرم من اارث عند الحنفيرة .أمرا بالنسربة للكفرارة
فيندب لها عند الحنفية شيتاء الكفارة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال : 6سائق سـيارة صـد سـيارة انيـة فيهـا ركـاب ,ونتيةـة
سـ ــة رجـ ــال ,فمـ ــا ا يرتتـ ــب علـ ــى سـ ــائق
ااـ ــادث تـ ــو
السيارة من كفارة ودية؟
الجواب :يقود اهلل تعالى ف

تابه العظيم:

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ} [النساء .]91 :فمن خالد اآلية الكريمة
يجب على القاتل خط ًأ أمراا.
األود :تحرير رطبة مؤمنة وتكوا من ماله حصرر ًا ,وال يشرار ه فر
تحمل ء منها أحد ,ألنه هو المتسبب ,وألا الكفارة رعا للتكفير
عن الجان  ,فال يكفر عنه بفعل غير  ,ف ا لم يجد من الرطبرة مرن مالره
فيجب عليه صيام هرين متترابعين ر يصروم سرتين يومر ًا ,ش ا لرم يسرتطع
ضبط األهلة ر.
ال ان  :ية مسلَّمة ألهل المقتود ,والعاطلة ر عصبة القاتل ر تتحمل
هذ الدية.
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وف حاد تعد القتلى طبل التكفيرر ,اختلر الفقهراء فر موضروم
تداخل الكفارات على اتجاهين:
األود :الكفارات تتداخل عن جنايرة تكررر سرببها طبرل اسرتيفاةها,
فتجزئ فارة واحدة ,والكفارة ح اهلل تعالى ,وحقوق اهلل تعرالى مبنيرة
على المسامحة ,وهذا طود الحنفية وبعض الحنابلة.
ال ان  :ال تتداخل ,وال تكف فرارة واحردة ,ويلرزم الجران أ رر
من فارة واحدة بحسب عد القتلرى ,ألا سربب الكفرارة تعرد  .وهرذا
طود الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة.
وبناء عل ذل :
فالكفررارة عنررد الجمهررور تتعررد بتعررد القتلررى ,وال تكف ر فررارة
واحدة ,وش ا انا الكفارة تحرير رطبة فتكوا مرن مراد الجران حصرر ًا,
وشال فينتقل شلى الصيام ,والكفارة تجب عن ل طتيل.
وعنررد الحنفيررة وبعررض الحنابلررة :الكفررارة تكرروا واحرردة عررن
جميع القتلى.
ومررن المناسررب فر عصرررنا األخررذ برررأ السررا ة الحنفيررة وبعررض
الحنابلة ف حاد تعد القتلى بحا ث واحد ف وساةل النقل الجماعيرة,
ألنه أيسر من الرأ ال ان الذ يلزم بالكفارات بعد القتلى ,وفر هرذا
حرج ومشرقَّة ,والقاعردة الفقهيرة تقرود( :المشرقة تجلرب التيسرير) ,وال
سيما أا القتل حدث خط ًأ.
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أما بالنسبة للدية فباالتفاق تتع َّد الديات بتعرد القتلرى ,ألا الديرة
ح العبد ,وحقوق العبرا مبنيرة علرى المشرا َّحة ,أمرا حقروق اهلل تعرالى
والت من جملتها الكفارة فمبنية على المسامحة.
والدية تتحملها عاطلة القاتل .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :9امرأة لديها طفلـة عمرهـا شـهر ,وهـنه الطفلـة كـثرية
البكاء ,و إحدى الليـالي اشـتد بكاؤهـا وتعـنَّبت األ معهـا,
فــدعت عليهــا ,و الصــبام اســتيق ت األ فوجــدت رجلــها
على فم الطفلة ,والطفلـة ميتـة ,وقـد خـرج الـد مـن فمهـا.
فما هو ااكم؟ وما ا يرتتب على هنه األ ؟
الجواب :طد أخطأت المرأة ف عاةها على ابنتها ,و اا األجردر
بها أا تدعو اهلل عز وجل لها ,ألا اهلل عرز وجرل يقرود:

{ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﮀ ﮁ ﮂ} [ااسراء.]11 :
وألا الدعاء طد يصا ف سراعة شجابرة ,فليردم اانسراا برالخير ال
بالشر ,وشال فسيندم وال ينفعه الندم .هذا أو ال.
ثاني اا :تعتبر هرذ األم طاتلرة البنتهرا خطرأ ,فتجرب عليهرا الكفرارة
وه تحرير رطبة مؤمنة من مالها حصر ًا ,فر ا لرم تجرد فتصروم رهرين
متتابعين.
ما أا الدية تجب على عاطلتها ر عاةلتها ر شال ش ا عفا ور ة الطفلرة.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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الســؤال :13رجــر عنــده مســبح عــا  ,وحــول املســبح ســور مــن حديــد
كان فيه اس كهربائي بدون علم صاحب املسبح ,أمسس
به بعء الزبائن فمات ,فما ا يرتتب على صاحب املسبح؟
الجواب :ليس على صاحب المسبح ررع ًا أ مسرؤولية ,شال ش ا
با بدليل معتبر أنه راا يعلرم برأا سرور مسربحه فيره تمراس هربراة
وتقاعس عرن شصرالحه ,ولرم ينبِّره شليره .ففر هرذ الحراد يجرب عليره
الدية ,وال تلزمه الكفارة ,و لك للحديث الشري عن أبِر هريررة ~
أ َّا رسررود اهلل ‘ طرراد> :ال َعجمرراء جرحهرا ج َبررار< روا البخررار  .أ
َه َدر ,وم له لدى عامة الفقهاء الكلب والجدار وغير لك.
ف ا با أنه يعلم بالضرر ولم يمنعه أو ينبِّه شليه َض ِمن ,ألنه يعرد
متسبِّب ًا بالقتل ,والمتسبب يضمن الدية وا الكفارة عند الحنفية ,وعند
الجمهور تجب عليه الكفارة مع الدية .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :11أ ٌّ و :ــعت كأسـ ـاً م ــن م ــادة القطرون ــة عل ــى جمل ــى
املطبخ ملعاجلة بعء املأكوالت ,فسمعت صـوتاً مـن معتمـد
مــادة اخلبــز ينــادي ,فخرجــت ألخــن مــادة اخلبــز ,ــم عــادت
فوجدت ابنها الصغري البالغ أربـع سـنوات ونصـف تقريبـاً قـد
تن ــاول ك ــأس القطرون ــة وش ــربه ,فأس ــعفوه ,وبع ــد معاجل ــة
طويلـ ــة وعمليـ ــات جراحيـ ــة تـ ــو الولـ ــد بعـ ــد سـ ــنة ,وأ بـ ــت
األطبـ ــاء أن الوفـ ــاة كان ـ ــت بسـ ــبب املشـ ــروب (القطرون ـ ــة).
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فيُرجى بيان ما يرتتفب على والدته من أحكا وكفـارات ,مـع
العلم بأن أهر الطفر يهدِّدون الزوجة بالقتر.
الجواب :جاء ف حا ية ابن عابدين رحمه اهلل تعالى :سقا سرم ًا
حتى مات ,شا فعه شليه حتى أ له ولم يعلم به فمات ال طصراص عليره
صبه ف حلقه علرى رر
وال ية ,لكنه يحبس ويع َّزر ,ولو أوجر ر أ
ّ
السم شيجار ًا تجب الدية على عاطلتره ,وشا فعره لره فر رربة فشرربه
ر َّ
ومات به ,فكاألود ,ألنه رب منه باختيار  ,شال أا الدفع خدعرة فرال
يلزم شال التعزير واالستغفار .اهر.
وجاء ف تاب أحكام الصغار لإلمام األ ررون الحنفر (:)116/1
([شهماد الوالدين ف الولد] .... :و ر عن الفقيره أبر بكرر والفقيره
أب القاسم ر رحمهما اهلل تعالى ر فر الوالردين ش ا لرم يتعاهردا الصرب
حتى سقط من سطح أو وطع ف نار ومات ,ال ء عليهما شال التوبة.
واختار الفقيه أبو الليث ر رحمه اهلل ر أنه ال فارة علرى أحردهما شال أا
يكوا سقط من يد  ,ألا الكفرارة علرى اانسراا شنمرا تجرب ش ا اتصرل
فعله بالمحل).
وجاء ف الموسوعة الفقهية الكويتية ف مصطلح (سم):
وطاد الحنفية :ال طصاص ف القتل بالسرم مطلقر ًا ,فر ا طر َّدم شلرى
شنساا لعام ًا مسموم ًا فأ ل منه ر وهو ال يعلم أنه مسرموم ر فمرات منره,
فال طصاص وال ية ,فيع َّزر بحبس ونحو  ,وشا أوجر شيجار ًا أو أ رهه
على تناوله وجبا الدية على عاطلة الجان  .اهر.
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وجاء ف تاب الفقه ااسالم وأ لته للد تور وهبة الزحيل :
(القتل بالتسربب) (التسرميم) :تسربب لقترل الرنفس ,فرال يوجرب
القصاص عند الحنفية .اهر.
وبناء عل ذل :
األم فر لرك ,فرال
فمن خالد النصوص المتق ِّدمة ال ء على ِّ
فارة عليها وال ية ,ولكن عليها التوبة واالستغفار فقرط ,هرذا ش ا لرم
مقصرة ف حفظ ما ة القطرونة ب بعا ها عن ولدها.
تكن ِّ
مقصرة ف حفظ هذ الما ة ,وتناولها ولدها فتكروا
أما ش ا انا ِّ
متسربِّبة فر طتلره ,وعلررى عاطلتهررا الديرة ,ويجررب عليهرا صرريام ررهرين
متتابعين عند جمهرور الفقهراء عردا الحنفيرة الرذين لرم يوجبروا الكفرارة
على المتسبِّب.
والحقيقة أا الحا َة مؤلمة جد ًا لألم بحد اتها طبل غيرها ,ومؤلمرة
لوالد وألهله ,ومرا ينبغر أا ننسراق خلر الهروى والعصربية ,ألنره مرن
وعصبيتنا بلجام األحكام الشرعية ,ولرتعلم
الواجب علينا أا نلجم أهواءنا
ّ

األم ووالد هذا الطفل وأهله و وو

طرود اهلل عرز وجرل{ :ﭠ ﭡ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭫﭬ٪

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ٭ﭹﭺﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﮀ ﮁ ﮂ} [البقرة 155 :ر .]152
حرر م اهلل
وعليهم أال يضي ِّعوا أجر هرذ المصريبة بارتكراب مرا َّ
عز وجل ,فالح أح أا ي َّتبع ,وعليهم أا يحتسبوا أجر مصيبتهم عند
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وعوضرنا خيرر ًا منهرا,
اهلل عز وجل ,ويقولوا :اللهم أجرنا فر مصريبتنا ِّ
وليتذ روا جميع ًا طود اهلل عز وجرل{ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ} [األنعرام:

 ,]111فلو اء اهلل تعالى لحبس هرذا الطفرل عرن هرذ المرا ة ,ولكرن
صدق اهلل القاةل{ :ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ} [النور.]19 :
أسأد اهلل تعالى اللط بنا جميع ًا ,وأا نكوا وطَّافين عنرد حردو
الشريعة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.

الســؤال :15أنــا حامــر بأقــر مــن شــهر وأريــد اإلجهــاى ,علم ـاً أن
لدي ا ـة أوالد ابـج البكـر معـوق حركيـاً ةخـنه هـو وأخـوه
إىل املدرسة أربع مـرات اليـو سـواء كـان أخـوهم الر:ـيع
مريض ـاً أو نائم ـاً فهــو دائم ـاً معــي ,أبــوهم يعمــر  15ســاعة
اليو  .لي لدي راحة ,أرحج من فضلس ما ير:ي اهلل.
الجواب :اعلم يا أختا بأا راحتك ف شيمانك بقضاء اهلل تعالى
وطدر  ,و لما زا شيماا العبد زا اهلل تعالى راحة طلبية ,ألا المعرود
عليه راحرة القلرب ال راحرة الجسرد ,ألا العبرد خلر فر هرذ الحيراة
الدنيا لالبتالء وليس للراحة ,طاد تعرالى{ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ} [االنشقاق .]6 :وأجرك يوم القيامة على طدر مشقتك.
ونسأد اهلل تعالى لنا ولك العافية والعفو ف الدنيا واآلخرة.
أما بالنسبة اسقاط الحمل طبل األربعرين يومر ًا مرن علوطره ,فقراد
الفقهاء :ال يجوز شسقاط الحمل شال لعذر وضرورة ,ألا ماء الرجل ش ا
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وطع ف الرحم مآله شلى الحياة ,فيكوا له حكم الحياة ,ويقوى تحرريم
شسقاط الحمل لما طرب زمن نفخ الروح فيه.
وبناء عل ما تن م:
فال يجوز شسقاط هذا الحمرل شال لضررورة ملحرة وعرذر واضرح,
وأمررا ش ا رراا هررذا الحمرل يضررر بصررحتك بقرررار لبيبررة فررال حرررج مررن
شسقاله .ونسأد اهلل لك العوا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :10امــرأة حامــر شــهرها الثــامن ,دخــر بعــء أقــارب
الــزوج إىل بيــت زوجهــا فحصــلت مشــاجرة بينهمــا ,ففزعــت
املـرأة فأسـقطت محلـها ,والسـؤال :هـر ـق يفـا أن تطالــب
بدية اجلنني؟
الجووواب :ش ا تر َّرم التأ ررد مررن أا شسررقاط الجنررين رراا بسرربب تلررك
المشكلة ,و انا المشكلة بغير حر  ,فيجرب علرى أسررة وعشريرة م يرر
المشكلة ية الجنين (الغرة) وشال فال ,وهذ م رل الحا رة التر حرد ا
ف عهد سيدنا عمر ~ حيث أسقطا حامل من هيبته ,فرأمر علر ~
أا يفرض ية الجنين على آد عمر ~ احتيال ًا ,فنفذ عمر ~ لك.
روى البيهق ف السرنن الكبررى عرن الحسرن طراد :شا عمرر ~
بغية يردخل عليهرا الرجراد ,فبعرث شليهرا رسرو ًال ,فأتاهرا
بلغه أا امرأة َّ
الرسود فقاد :أجيب أمير المؤمنين ,ففزعا فزعرة وطعرا الفزعرة فر
رحمهررا ,فتحرررك ولرردها فخرجررا فأخررذها المخرراض ,فألقررا غالم ر ًا
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فقرص علريهم أمرهرا,
جنين ًا ,فأتى عمر بذلك ,فأرسل شلى المهراجرين َّ
فقاد :ما تروا؟ فقالوا :ما نرى عليك يئ ًا يا أمير المؤمنين ,شنما أنرا
معل ِّم ومؤ ِّب ,وف القوم عل  ,وعل سا ا ,طاد :فما تقود أنا يرا
أبا الحسن؟ طاد :أطود :شا انوا طراربوك فر الهروى فقرد أ مروا ,وشا
اا هذا جهد رأيهم فقد أخطؤوا ,وأرى عليك الدية يا أمير المؤمنين,
طراد :صرردطا ,ا هرب فاطسررمها علرى طومررك .وفر روايررة طراد علر :
عليك الدية ,عزما عليرك أا ال تجلرس حترى تضرربها علرى طومرك.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :14امرأة ربطت كلبها الني اشتكى منـه اجلـريان (بسـبب
أكــر اخلــراا والــدجاج) علــى عــامود الكهربــاء ,فوجدتــه
الصبام ميتاً ,فما ا تفعر؟ هر عليها من شيء؟
الجواب :ربط الكلب على عمو الكهرباء ال يجوز ررع ًا ,وهر
تيسر,
آ مة ف هذا الفعل ,فعليها بالتوبة واالستغفار ,وأا تتصدق بما َّ
ألا الصدطة تطفئ غضب الرب جل جالله .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :12رجــر :ــرب قط ـة ةــر دون قصــد أ يتهــا فماتــت
على الفور .فهر عليه من شيء؟
الجواب :هذا الفعل ال يجوز رع ًا ,وهذا ليس من خل الرحمرة
الذ جاء النب ‘ ,والرحمة ال تنزم شال من ق  ,فعلرى الفاعرل أا

تاب الحدو والجنايات

192

يتوب شلى اهلل تعالى ويستغفر ويتصدق بمرا تيسرر ,ألا الصردطة تطفرئ
غضب الرب جل جالله .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :18ما حكـم مـن قتـر كلبـاً علـى طريـق السـفر بصـدمه
بالس ـ ـ ــيارة دون قص ـ ـ ــد م ـ ـ ــن الس ـ ـ ــائق ,وك ـ ـ ــنلس ب ـ ـ ــاقي
اايوانات؟ وما ا يرتتب على السائق هنه اااالت؟
الجوواب :الكلررب ش ا رراا عقررور ًا أو َ لِبر ًا ,أو رراا مررن الكررالب
الضررالة غيررر المقتنرراة ,و رراا ضررار ًا ,أو رراا يخير المررارة واأللفرراد
فيجوز طتله وال ضماا فيه.
أمرا ش ا رراا الكلررب غيررر عقرور وال يضررر وال يخير المررارة وال
يؤ  ,فرال يجروز طتلره ,وشا طترل راا القاترل ضرامن ًا ,ألنره جراء فر
الحديث عن ابن ع َم َر ¶( ,أ َّا رسرود اهلل ‘ أمرر بقترل الكرالب شال
لب صيد أو لب غنم أو ما ية) روا مسلم.
َ
وبناء عل ذل :
ف ا اا الكلب المقتود من الكالب الضرارة المخيفرة فرال ر ء
على ساة السيارة ,أما ش ا اا الكلب من غير الكالب الضارة ,و راا
مملو ًا ألحد ,فعليه ضمانه لصراحبه شا عررِف ,وشال فيتصردق بمقردار
طيمته ,والغالب األعم بالنسبة للكالب الت تكوا على الطرطات العامة
أنها من الكالب الضارة المؤ ية المخيفة ,وهذ ال ضماا فيهرا .هرذا,
واهلل تعالى أعلم.
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السؤال :12عنـدي مزرعـة يوجـد فيهـا بعـء اايوانـات األليفـة
مثر ااما  ,فأخـنت القطـ تصـطادها ,فـأمرت ااـارس
بقتر مجيع القط املوجـودة املزرعـة ,فمـا حكـم الشـريف
لس؟
أهلية لها أصرحاب فيجرب عليرك
الجواب :ش ا انا هذ القطط ّ
أا تعلمهررم بررذلك أو ًال ,فر ا لررم يسررتجيبوا أو عجررزوا عررن رةهررا ,أو
انا القطط برية ال صاحب لها ,وجب عليك أا تدفعها عرن ليرورك
عجزت و اا الضرر متح ِّقق ًا فال حرج من طتلهرا
بطريقة غير القتل ,ف ا
َ
بأيسر السبل بعد لك شا اء اهلل تعالى .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
** ** **

كتاب املعامالت املالية
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الســؤال :1لقــد تعــت مــن بعــء اإلخــوة بــأن األوراق النقديــة
هي

ال
حكم أي سلعة من السـلع التةاريـة ,وال تعتـرب مـا ً

كالنهب والفضة .فهر هنا الكا صحيح؟
الجواب :طد ظهر ف اآلونة األخيرة بعض العلماء الذين يقولروا
م ل هذا الكالم ,ولكنه مر و  ,ألننرا لرو طلنرا شا األوراق النقديرة هر
سلعة من السلع التجارية لوطعنا ف ش كاالت عدة منها:
أولا :ش ا طلنا شا هذ األوراق النقديرة سرلعة مرن السرلع التجاريرة
ال بماةرة
ف نه يستلزم أا ال يجر الربرا فيهرا ,فيجروز بيرع مئرة ليررة مر ً
وخمسين ,وهذا ما أظن عالم ًا من العلماء يقود به اآلا.
ثاني اا :ش ا طلنا بأا هذ األوراق النقدية سلعة مرن السرلع التجاريرة
لقلنا بأا الز اة ال تجب فيها ش ا لم تع َّد للتجارة ,ألا مرن ملرك سرلعة
من السلع التجارية ولم ينو االتِّجار بها ف نها ال تجب فيها الز راة مهمرا
بلغا ,وال أظن بأا عالم ًا من العلماء المعاصرين يقود هذا.
ثالث اا :ش ا طلنا بأا األوراق النقدية سرلعة مرن السرلع التجاريرة لمرا
للسلَم ,الذ يتعامل به المسلموا اليوم.
صح أا تكوا رأسماد َّ
ِابع اا :ش ا طلنا بأا األوراق النقدية سلعة من السلع التجارية ,فمرا
هو النقد الذ يتعامل به الناس اليوم ش ًا؟
خامس اا :بهذا القود فتحنا أبواب الربرا علرى مصراريعها ,ألا هرذ
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األوراق النقدية ليسا من األمواد الربوية الت يجر فيها الربرا ,فهر
ليسا من المكيالت وال من الموزونات.
ْادْ اا :بهذا القود أسقطنا الز اة عنها ,فلو ملك اانسراا مليروا
ليرة ,ولم ينو التجارة فيها وأبقاها عند يصرف منها ما يحتاج شليره لمرا
وجبا عليه الز اة فيها .وهل يقود هذا عالم من العلماء المعاصرين؟
نبناء عل ما تن م:
األوراق النقدية ه نقد ,وليسا عروض ًا تجارية ,ويجر عليهرا
ما يجر على الذهب والفضة من األحكام الشررعية فر التعامرل بهرا.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :5أنــا أملــس بيت ـًا أريــد بيعــه مــن أجــر جعلــه رأتــال
للعمر التةارة ,فنصحج بعضهم أن ال أفعر هـنا ,ألنـه
لن يبارك لي لس ,فهر هنا صحيح؟
الجواب :جاء فر سرنن ابرن ماجره ,عرن حذيفرة برن اليمراا ~
طاد :طاد رسود اهلل ‘ >من بام ا ًرا ولرم يجعرل منهرا فر م لهرا لرم
يبارك له فيها< .وف روايرة انيرة> :مرن برام ا ًرا أو عقرا ًرا فلرم يجعرل
منها ف م له اا طَ ِم ًنا أا ال يبارك له فيه< روا أحمرد .ومعنرى طَ ِمنر ًا:
خلي وجدير وحقي .
وبناء عليه:
فاألولى عدم بيع البيا من أجل جعل منره رأسرماد لرك خشرية
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أا ال يبارك لك فر لرك ,وش ا بعتره فرال ش رم عليرك ,وأنرا أنصرحك
بالعمل بحديث رسود اهلل ‘ .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :0عن ــدي مس ــتوديف وأري ــد أن أش ــرتي ااب ــوب بأنواعه ــا
وقــت ااصــاد وألربلــها وأخزنهــا وعنــدما ترتفــع األســعار
أبيعها ,فما حكم الشريف هنا العمر؟
الجووواب :ال حرررج ف ر لررك شا رراء اهلل تعررالى ,ألا األسررعار
واألعمار و ل ء بيد اهلل عرز وجرل ,فالمسرعر هرو اهلل تعرالى ,مرا
جاء ف الحديث الشري  :عن أنس ~ طاد :طاد الناس :يا رسود اهلل
غال السعر فس ِّعر لنا .فقاد رسود اهلل ‘> :ش َّا اهلل هو الم َس ِّعر القرابض
الرازق ,وشنر ألرجرو أا ألقرى اهلل ولريس أحرد مرنكم يطرالبن
الباسط َّ
بمظلَمةٍ ف م وال ماد< روا أبو او .
َ
لررذلك أنررا ال تضررمن ارتفررام األسررعار ف ر المسررتقبل وال تضررمن
يضر عمروم المسرلمين
هبولها ,لذا ال حرج ف هذا التخزين بشرط أا ال َّ
أ ناء التخزين ,وأال يكوا هناك أمرر مرن ولر األمرر يمنرع التخرزين ,ألا
برنص القررآا ,طراد تعرالى:
لاعة أمر ول األمرر واجبرة فر غيرر معصريةٍ ِّ

{ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ} [النساء.]59 :
أضر بالمسلمين أو خال أمر ول األمر اا احتكار ًا ,ولقرد
ف ا َّ
جاء ف أحا يث سيدنا رسود اهلل ‘ ما يحرذر األمرة مرن االحتكرار,
م ل طولره ‘> :ال يحتكرر شال خرالئ< روا مسرلم .وطولره ‘> :مرن
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ِئ من اهلل تعالى وبررئ اهلل تعرالى منره<
احتكر لع ًاما أربعين ليل ًة فقد بَر َ
روا أحمرررد والحرررا م .وطولررره ‘ أيضررر ًا> :المحتكرررر ملعررروا< روا
الحا م .وطوله ‘ أيض ًا> :من احتكر على المسلمين لعامر ًا ضرربه اهلل
بالج َذامِ واافالس< روا ابن ماجه .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :4رجــر منــتج اتفــق مــع ةخــر عل ـى أن يشــرتي منتةــه,
واشـ ــرتط املشـ ــرتي علـ ــى البـ ــائع أال يبيـ ــع ألحـ ــد سـ ــواه
البلــدة الــيت يــتم تصــريف املن ـتَج فيهــا مــن قبــر املشــرتي,
وبعد فرتة من الزمن ,مت تـرويج البضـاعة تلـس البلـدة,
وق ــا املن ــتج ببي ــع منتةات ــه آلخ ــر .فه ــر ــق للمش ــرتي
االعرتاى على املنتج أ ال؟
الجواب :شمرا أا نعتبرر هرذا االتفراق برين المنرتج والطررف اآلخرر
المنتج للطرف ال ان .
بيع ًا ,وشما أا نعتبر
احتكار َ
َ
ف ا طلنا هذا االتفاق بيع ,فنقود هذا البيع غير جاةز ررع ًا ,لعردم
مية المنتج فهرو بيرع
مية المنتج ,أما ش ا عرف ال من مع َّ
معرفة ال من و َّ
صحيح شا اء اهلل تعالى ,على أا ال يشترط على المنرتج أال يبيرع لغيرر
األعم هذا االتفراق يفضر
المشتر  ,ألا هذا الشرط ال ٍ  ,وف الغالب
ِّ
شلى المنازعة بين المنتج والمشتر .
والشرط الذ اا بين المنتج والمشتر رط غير صحيح ألا
النفع فيه عاةد على المشتر  ,وهذا الشرط ال يعد ملزم ًا أل ٍّ من العاطدين.
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وش ا طلنرا :هرذا احتكرار المنر َرتج للمشرتر ر الو يررل ر فكررذلك ال
يجوز ,وتجر عليه أحكام االحتكار ,وطرد اتفر العلمراء علرى تحريمره
فيما تمس الحاجة شليه األطوات ,واختلفوا فيما سوى لك.
وطررد صررور ابررن القرريم احتكررار الصررن مررا جرراء ف ر الموسرروعة
الكويتية (مصطلح احتكار) :أا يلزم الناس أال يبيع الطعرام أو غيرر مرن
األصناف شال ناس معروفوا ,فال تبام تلك السلع شال لهرم ,رم يبيعونهرا
هم بما يريدوا ,فهذا من البغ ف األرض والفسا برال ترر فر لرك
عند أحد من العلماء.
وبناء عل ذل :
فالعقد غير صحيح وال يجرب الوفراء بره ش ا راا بيعر ًا ,مرع وجرو
الجهالة بال من و مية المنتج ,وال يجوز ذلك رع ًا ش ا اا احتكار ًا.
وللخروج من هذا المأزق:
أو ال :شمرا أا يشررتر الرجررل مرن المنررتج ميررة يتفقراا عليهررا ,مررع
معرفة ال من ,بعقد استصرنام ,وشمرا أا يشرتر منره سرلم ًا ,وال برد مرن
تحقيرر ررروط السررلم فرر العقررد ,والترر مررن أهمهررا معرفررة الكميررة
ومواصفاتها ,مع فع امل طيمة السلعة.
ال عررن المنررتج بتصررري السررلعة فر
ثانيو اا :أا يكرروا الرجررل و رري ً
بلدته ,بأجر معلوم .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
ا يريــد بيعــه مــا فيــه ,علــى أن
الســؤال :2شــخص ميتلــس معمـ ً
ي ــدفع املش ــرتي ــاث دفع ــات للبن ــس م ــدَّدة بتوارخيه ــا
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ومق ـدارها ,ــم يــدفع البنــس كامــر الــثمن للبــائع بــزمن
مدد كنلس ,فهر هنا العقد صحيح؟
الجواب :شا راء المعمل بآالته بعد تحديد ال من ,واالتفاق مرع
البرراةع علررى يفيررة فررع األطسرراط ال حرررج فيرره رررع ًا ,وشا رراا فررع
األطساط سيتم تسليمه لبنك ربو باسم الباةع.
أما ش ا تم راء المعمل بآالته بعد تحديد ال من ,وتدفع األطسراط
المتف عليها لبنك ربو من أجل سدا الرديوا المترتبرة علرى البراةع,
فهذا ال يجوز ,ألا البنوك الربوية تزيد علرى المردين مبلغر ًا معلومر ًا ش ا
تأخر المدين عرن فرع القسرط ,وهرذا أمرر معرروف ,والمعرروف عرفر ًا
المشروط رل ًا ,وهذا الشرط يفسد العقد.
وبناء عل ذل :
ف ا تم راء المعمل بآالته بعرد معرفرة الر من ,ولرم يكرن البراةع
مدين ًا للبنك فال حرج فر لرك ,ألا المشرتر فر هرذا الحراد يردفع
للبنك األطساط لحساب الباةع ,وال عالطة للبنك مع المشتر ش ا تأخر
ف فع األطساط.
أمررا ش ا رراا البرراةع مرردين ًا للبنرك ,والمشررتر يسر ِّد يرروا البرراةع
تحولررا علررى اسررم
للبنررك مررن خررالد فررع األطسرراط لرره ,ألا الررديوا َّ
المشتر  ,فهذا ال يجوز رع ًا ,ألنه صار مكاا الباةع المراب والعيرا
باهلل تعالى .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :8اشرتى رجر سـلعة مـن ةخـر ودفـع لـه الـثمن ,وقـال البـائع
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للمشرتي :السلعة جاهزة ,فمتى أردت قبضتها فهـي موجـودة,
وبعـد أيـا احــرتق مـر البــائع مـا فيـه الســلعة املشـرتاة يفــنا
الرجر .فهر يعترب البائع :امناً يفنه السلعة؟
الجواب :هب الحنفية شلى أا تمكين الباةع المشرتر مرن طربض
المبيع بالتخلية بينه وبين طبض السلعة على وجه يرتمكن فيره المشرتر
من القبض يعد طبض ًا حكم ًا ف ح ِّ تحمله نتيجة هال ه.
وبناء عليه:
ال
ف ا اا الباةع طد عزد المبيع عن غير  ,وأصربح المشرتر فعر ً
طا ر ًا على طبضره ,رم لرم يقبضره حترى هلرك المبيرع عنرد البراةع بغيرر
تقصي ٍر منه ,ف نه يهلك على المشتر ؟
وش ا لم يعزله الباةع عن غير من األمواد األخررى ,أو لرم يمرض
وطا ٍ
اف لتمكن المشتر من طبضه ,م هلرك ,فيكروا ضرمانه علرى
الباةع .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :2اشــرتى رجــر زيت ـًا بســعر  0333ل.س وبعــد مــرور أيــا
نزل سعر الزيت إىل  5233ل.س .فهر جيـوز بيـع الزيـت إىل
أجر بسعر  0333ل.س؟
الجواب :ال حرج من بيع أ سلعة من السلع شلرى أجرل ولرو زا
الباةع ف من السلعة ,ما اما السلعة غير محتكررة ,وشال فرال يجروز
المقومين.
ألج ٍل شال بما يدخل تحا تقويم
ِّ
زيا ة ال من َ
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وبناء عل ذل :
فال حرج من بيع الزيرا شلرى أجرل مرع زيرا ة السرعر ,بشررط أا
تم العقرد فرال تجروز الزيرا ة
تكوا هذ الزيا ة طبل عقد البيع ,ألنه ش ا َّ
األجل ,ما ال تجوز الزيا ة ش ا تأخر عن فرع الر من .هرذا,
من أجل َ
واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :6دخل ــت إىل مطع ــم أمريك ــا ,وعن ــدما عل ــم العام ــر
أن ــج مس ــلم أعط ــاني حس ــماً عل ــى ااس ــاب ,وال أدري إ ا
كان لس من صاحياته أ ال ,فهر عليَّ شيء هنا؟
الجواب :من الواجب عليك أا تذهب شليه وتسأله :هرل صراحب
المطعم أعطا صالحية هذا الحسم أم ال؟
ف ا اا صراحب المطعرم أعطرا هرذ الصرالحية فرال حررج فر
لك ,وأما ش ا اا هذا التصرف من عند فهذا الحسم ال يجوز رع ًا,
و متك مشغولة بهرذا المراد حترى ترر شلرى صراحب المطعرم حصرر ًا.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :9لق ــد ابتلي ــت وأنــا س ــاعة لفل ــة عــن اهلل ع ــز وج ــر,
فاستقر:ت قر:اً ربوياً ,ومثَّرت هنا املـال بالتةـارة ,وبعـد
ف ــرتة رددت رأس امل ــال م ــع الفوائ ــد الربوي ــة للبن ــس ,وزاد
عندي مال من خال التةارة اليت قمـت بهـا باملـال الربـوي
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املستقرى ,فهر يعترب هنا املال حاالً أ حراماً؟
ارتكبرا بيررة مرن الكبراةر ,أال وهر
الجواب :أخ الكريم لقد
َ
شلعام الربا ,وت مير الماد عن لري الماد الربرو المحررم ,ولكرن هلل
الحمررد أا ألهمررك اهلل تعررالى التوبررة الصررا طة ,وهررذا ليررل علررى شرا ة
الخيررر لررك مررن اهلل تعررالى ,طراد تعررالى{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ} [األنعام .]115 :فلله الحمد أا رح اهلل صدرك للتوبرة,
وأسأد اهلل تعالى القبود.
وأما فيما يتعل بالربح الذ حقَّقتره مرن هرذا المراد الربرو فهرو
اخل ف ملكك ,ألا رأس المراد مضرموا عليرك ,والقاعردة الفقهيرة
تقررود( :الخررراج بالضررماا) .ولكررن هررذا ال ِملررك ِملررك حرررام ,ال تبرررأ
َّمتك منه شال بالتخلص منه ب نفاطه شلى الفقراء والمسا ين ,ولرق البرر
العامة ر وال يوضع ف مسجد ,وال يشترى به مصراح ر مرع االعتقرا
بأنه ال أجر لك ف هذا اانفاق ,و لك لقود النب ‘> :وال يَ ِ
كسرب
عبد ما ًال من حرام فين ِف منه فيب َار َك له فيه ,وال يتصدق به فيقبرل منره,
وال يَترك خل ظهر شال اا زا َ شلى النار ,شا اهلل عز وجل ال يمحو
السرريئ بالسرريئ ,ولكررن يمحررو السرريئ بالحسررن ,شا الخبيررث ال يمحرو
الخبيث< روا اامام أحمد.
ولكن لك أجر التوبة شا اء اهلل تعالى ,ومن تمامهرا العرزم علرى
عدم العو ة شلى م ل لك.
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وبناء عل ذل :
فالربح الذ حقَّقته اخل ف ملكك ,ولك َّن ِملكيتره حررام ,فيجرب
عليك التخلص منه ,مع التوبة واالسرتغفار والنردم علرى مرا فرات والجرزم
على أا ال تعو  ,وأا تعلم أا الرتخلص مرن الحررام ال أجرر لرك فيره شال
أجر التوبة ,ألا اهلل ليب ال يقبل شال ليب ًا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :13أن ــا ش ــاب ,عم ــري  58س ــنة ,وأري ــد أن أت ــزوج ,وظ ــر
امل ــادي ص ــعب ج ــداً ,وال ميك ــنج ش ــراء وال اس ــتئةار بي ــت,
فهر جيوز أن أشرتي بيتاً عـن طريـق بنـس ربـوي ,علمـاً أن
ص ــديقي س ــأل ش ــيخني وش ــرم يفم ــا ظروف ــه فأج ــازوا ل ــه
لس ,ومل أقتنع بنلس ,فما حكم الشريف لس؟
الجووواب :أخ ر الكررريم أنررا تررذ ر ل ر ف ر السررؤاد بررأا حالتررك
االطتصا ية ضعيفة جد ًا ,وال تستطيع االستئجار ,فر ن أسرألك :مرن أيرن
سررتأت باألطسرراط الت ر تترتررب عليررك للبنررك الربررو ؟ وش ا انررا هررذ
حالتك االطتصا ية بدوا طرض ربو  ,فكي ش ا أخذت القررض الربرو
واهلل عز وجل يقود{ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ}؟ [البقرة.]129 :
وأنا أحمد اهلل بأ َّا الوازم اايمان ف طلبك ما زاد حي ًا ,ألنك
تشعر بأا القرض بيرة من الكباةر ,لذلك أنصحك يا أخ باالبتعا
عن هذ الكبيرة ,وتذ ر طود اهلل عز وجل{ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ} [الطالق 1 :ر  .]2وطوله تعالى حكاية على
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لساا سيدنا نوح عليه السالم:

ﭑﭒﭓﭔَ

{ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ٱ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞ} [نوح 11 :ر  .]11وأرجو اهلل أا يجعل لنا ولك من ل ضي
هم فرج ًا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
مخرج ًا ومن ل ٍّ
الســؤال : 11رجــر مَــدين طالبــه صــاحب املــال قــه ,فقــال لــه:
س ــوا أس ــتقرى م ــن البن ــس قر:ـ ـاً ربويـ ـاً ,وأس ــدِّد ل ــس
الدين .فهر ر هنا املال للرجر الدائن أ ال؟
الجواب :ينظر ف حاد المدين (المستقرض) شما أا يكوا معسر ًا
وشما أا يكوا موسر ًا.
ف ا راا المردين معسرر ًا و برا هرذا ,فر ا الواجرب الشررع علرى
الداةن أا ينظر ويعطيه فرصة حتى يغنيه اهلل من فضرله ,و لرك لقرود اهلل
عرررز وجرررل{ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ} [البقررررة .]141 :برررل
حرض اهلل تعالى الداةن على أا يتصدق على المدين بهذا الدين أو بجرزء
َّ
منرره ,و لررك بقولرره تعررالى{ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯴ ﯵ ﯶ}
المردين شلرى
[البقررة .]141 :ويحرم على الداةن ف هرذ الحالرة أا يلجرئ َ
القرض الربو  ,ألا المتسبب ف المعصية يكوا العاص .
وأما ش ا اا المدين موسر ًا غير معسر ,ولالبه الداةن ,ومن حقره
أا يطالبه ,فال حرج عليه ف لرك ,ولرو طراد المردين للرداةن :سروف
أسرتقرض مررا ًال ربوير ًا ,ألا المرردين فر هررذ الحالررة يكرروا ظالمر ًا فر
المماللة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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الســؤال :15مــا هــو ااكــم الشــرعي جتــارة العمــات واملعــادن
والنف (البورصة العاملية) عن طريق شبكة اإلنرتنت؟
الجواب :البيع والشرراء بطريقرة البورصرة فر بيرع العمرالت هرو
القمار بعينه ,حيث شا المسراهم فيهرا يردخل بمبلر معرين أطرل نسربة
لال تراك ,يؤهله لك المبل للتصرف بيع ًا و را ًء بمبلر هرو أ برر منره
بك ير ,يتم فيها بيع وهم  ,و راء وهم  ,ليس فيه تقابض فعل  ,مع
أنه بيع نقد بنقد ,والشرط فيه الحلود والتقابض؛ وشا طلنا :شا القربض
اعتبار  ,بمعنى أا يع َّد ش خاله ف الرصيد طبض ًا ,ف نره فر صرور هرذا
التعامل ال يدخل ف رصيد مما ال يتم رراي وال بيعره شال مرا يسرمى
بالربح أو الخسارة.
م شا الواطع العمل لهذا التعامرل ر مرا هرو ملمروس مرن أخبرار
المتعاملين ر أا نسبة الررابحين ال تتجراوز عشررة فر المئرة ,والبراطوا
يخسروا ,والرابحوا اا تعاملهم فر غايرة الحرذر ,وبأطرل الصرفقات
منية ,ومعنى لرك أا هنراك أيرا ٍ تلعرب بأرصردة النراس؛ وتصرطا ها
بحجة خسارة الصفقات؛ وهو ما يجر ف القمار بعينه ,حيث يحتراد
صاحب مشروم القمار على المتراهنين؛ فيضيع عليهم أرصدتهم ,ويكروا
هو الفاةز ف النهاية ف جميع األحواد.
مررا أا مبرردأ القمررار الررذ هررو الررربح الرروفير فر الررزمن القصررير
يجر فر صرور بيرع البورصرة تمامر ًا ,حيرث طرد يتحقر هرذا لربعض
تكر عليه الخسارة ف مقامرة انية.
المقامرين ,ولكن سرعاا ما ّ
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ررم شا المضررارب بهررذ الصررورة شنمررا يسررت مر أموالرره بتعريضررها
للخسرارة العاليرة فر سربيل تحقير أربراح عاليرة ر لرو صردق حدسره ر
فكأنما هو يراهن على اتجا األسعار ,وف لك غرر بيرر بالعواطرب,
بخررالف المضرراربة بعررروض التجررارة الحاضرررة الت ر يررتم فيهررا طرربض
وشطباض ,وغالب ًا ما تكوا رابحة وال يأتيها الخسرراا شال نرا ر ًا ,وبفعرل
عامل العرض والطلب غالب ًا ,أو عدم الخبررة برالبيع والشرراء ,أو نحرو
لك من األحواد النا رة.
فالبورصة بالعمالت ف الحقيقة ليسا لنفع المتعاملين والمشار ين,
ولكنها ِ راك لصيد أموالهم ,و لك أ ل ألمواد الناس بالبالل ,وشتالف
للماد وشضاعة له بغير وجه ح  .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال : 10عنــدي فــائء مــن املــال وأريــد أن أشــرتي بــه عملــة
منوعــة م ــن ال ــدوالر واليــورو والري ــال وال ـنهب وأ :ــعها
البنس ,فما حكـم الشـريف عنـدما أصـرا عملـة سـورية مـرة
أخــرى الســتخدامها؟ علم ـًا أنــه قــد خيتلــف الســعر حســب
سعر العمات؟
الجواب :من حيث الفتوى ال حررج فر تحويرل العملرة السرورية
شلى غيرها من العمالت ,أو راء هب بها ,ولكن بالشروط الشرعية:
1ر أا تكوا يد ًا بيد ,فال يجوز بيع النسيئة فيها.
1ر أا ال يكوا هذا الفعل يضر باطتصا البلد.
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2ر ر أا يكرروا بيررع العملررة وتحويلهررا شلررى العملررة السررورية حررين
الحاجة شليها بسعر المبيع ف يوم الصرف.
1ر أال توضع هذ األمرواد فر البنروك الربويرة ,ألا وضرعها فر
البنوك الربوية نوم من أنوام التعاوا على اا م والعدواا ,بل نروم مرن
أنوام التعاوا على بيرة من الكباةر ,وه التعامل بالربا.
ولكن ال حرج ف وضع هذ األمرواد فر البنروك ااسرالمية شمرا
عن لري األمانة ,أو عن لري المضاربة مع البنوك ااسالمية.
هررذا مررن حيررث الفترروى ,ولكررن مررن برراب التقرروى أنررا ال أنصررحك
بتحويل العملة السورية شلى غيرها من العمالت األخررى ,ألا هرذا تقويرة
الطتصا هم وشضعاف الطتصا نا ,ولكن أنصحك باالتجار به وبت ميرر فر
التجارة الت يعو نفعها عليك وعلى األمة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
ا نقــدياً وتأخــن زيــادة,
الســؤال :14عنــدنا شــركة تعطــي ــوي ً
على أن هنه الزيادة أجور عمال ,وليست زيادة على النقـود,
يعج ليست رباً ,فهـر جيـوز هـنا أ ال؟ ومعنـى قولـه :أجـرة
كاتب الصس على املدين.
ال ,وليعلم أا ما
الجواب :ما ينبغ لإلنساا المسلم أا يكوا مغ َّف ً
تأخذ الشر ة من زيا ة شنما هو عين الربا المحرم رع ًا بقوله تعالى:

{ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ}
[البقرة .]124 :وبقوله ‘> :لعن اهلل آ ل الربا ومو ِله و اهديه و اتبه<
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روا اامام أحمد ,فاللعنة ملا المعط واآلخذ والعيا باهلل تعالى.
ولتعلم يرا أخر برأا اترب الصرك علرى المردين لره أجرر معلروم
طل.
ومقطوم من طبل الشر ة ,ر المدينوا أم طلوا ,و ر القرض أم ّ
وأنا أ عوك أا تنصح ااخوة القاةمين على هذ الشر ة بأا يتقوا
اهلل تعالى ,ويدفعوا عن أنفسهم وعن األمة البالء بسبب ارتكابهم هذ
الكبيرة من الكباةر ,و ِّرهم بقود اهلل تعالى{ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭧﭨﭩﭪﭫﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭺﭻﭼﭽﭾﮀﮁ

ﮂ} [البقرة .]125 :طل لهم تدبَّروا هذ اآلية الت تحدث عن
مصير آ ل الربا ف اآلخرة ,م ليتدبَّروا طود اهلل تعالى{ :ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ} [البقرة .]126 :فالربا خسارة الدنيا واآلخرة
والعيا باهلل تعالى .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :12أنــا أعمــر الكويــت ,شــركيت طلبــت مــج أن أفــتح
حساباً البنـس ,وهـنا شـيء :ـروري الكويـت تفر:ـه
ااكومــة علــى كــر شــركة .فهــر لــس شــي؟ وأرجــو
منكم تقديم نصيحة أتقوى فيها لربيت.
الجواب :أسأد اهلل تعالى أا يجعرل أنسرنا بره أينمرا حللنرا وأينمرا
نزلنا ,وف جميع العوالم.
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أما بالنسبة لفتح الحسابات فر البنرك الربرو ش ا راا شلزامير ًا ال
خيار فيه ,فافتح الحساب بأطل مبل يمكرن أا تجعلره فر البنرك ,وال
تجوز الزيا ة على الحد األ نى.
أما ش ا اا فتح الحسابات باالختيار وف بنوك ربوية ,فهذا ال
يجوز رع ًا ,ألنه من باب التعاوا على اا م والعدواا ,واهلل تعالى
يقود{ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ} [الماةدة.]1 :
أما ش ا اا فتح الحسابات ف البنروك ااسرالمية التر ال تتعامرل
بالربا فال حرج ف لك شا اء اهلل تعالى.
وأنا أنصحك يا أخ وأنا ف غربتك أا تجعرل أنيسرك تراب اهلل
عز وجل ,وسيرة سيدنا رسود اهلل ‘ ,م مصراحبة الصرالحين ,واحرذر
مجالسررة أهررل الغفلررة ,ألا اهلل تعررالى يقررود{ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [الكهررر  .]14 :فمجالسرررة أهرررل الغفلرررة
تؤ ر على اانساا ,أسأد اهلل لنا ولكم السالمة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :18عنــدي معــرى ســيارات ,اشــرتى مــن عنــدي زبــون ســيارة
وقا بتمويلها عن طريق بنس ربوي ,وقا البنس بـدفع مثـن
الس ــيارة ل ــي ,ولك ــن ق ــال ل ــي من ــدوب البن ــس :إن ــه يوج ــد ل ــي
عمولــة وهــي واحــد باملئــة مــن قيمــة الســيارة إ:ــافة إىل مثــن
السيارة الني استلمته ,فما حكـم هـنه العمولـة هـر ةخـنها أ
أتركها للبنس؟ علمـاً بـأني ال أسـتطيع إجبـار املشـرتي علـى
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الشــراء نقــداً أو عــن طريــق بنــس إســامي؟ وهــر جيــوز أخــن
العمولــة إ ا كــان البنــس إســامياً؟ علم ـاً بأنــه لــي لــي أي
مس ــاعدة للمش ــرتي باختي ــار البن ــس ,فقـ ـ البن ــوك أ ــب
إعطاء عمولة للبائع لكي ضر يفم زبائن املستقبر.
الجواب :العقد صحيح ولكنرك آ رم أنرا والمشرتر  ,أنرا آ رم
ألنك نا عون ًا له على القرض الربو  ,واهلل تعرالى يقرود:

{ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ} [الماةدة.]1 :
وهو آ م ألنه مطعم ربا للبنك الربو  ,والنبر ‘ يقرود> :لعرن
اهلل آ ل الربا ومو له و اهديه و اتبه .طاد :وطاد :ما ظهر ف طوم الربا
والزنى شال أحلوا بأنفسهم عقاب اهلل عز وجل< روا اامام أحمد.
فعليك بالتوبة واالسرتغفار و ررة الصردطة ,وأا ال تعرو لم رل هرذا
الفعل أبد ًا شا اء اهلل تعالى.
وأما بالنسبة للعمولة الت أحضرها لك مندوب البنك فهر حررام
وال يجرروز لررك أا تأخررذها ,ف ر ا نررا طررد أخررذتها وجررب عليررك أا
تتخلص منها بصرفها للفقراء ,مع رة االسرتغفار ,وأا ال تعتقرد بأنهرا
صدطة تتقرب بها شلى اهلل تعالى ,ألا اهلل ليب ال يقبل شال ليب ًا .هذا,
واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :12رج ــر و :ــع مبلغـ ـًا م ــن مال ــه البن ــس ,والبن ــس
يعطيــه فائــدة إجباريــة مقــدارها ألــف لــرية ســورية شــهرياً,
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وهــو ال يريــد هــنه الفائــدة ولكنــه يأخــنها ,فهــر جيــوز أن
يعطيه ــا للفق ــراء أو البن ــه أو أخي ــه إ ا ك ــان اج ــة إىل
مساعدة؟ وهر هـنه الفائـدة حـرا ؟ وهـر جيـوز أن يعطيهـا
لألقربني أ للفقراء أ لألكثر حاجة؟
الجواب :وضع الماد ف البنرك الربرو حررام ررع ًا ,ألنره مرن
باب التعاوا على اا م والعدواا ومحاربرة اهلل ورسروله ‘ ,وخاصرة
بعد وجو البنوك ااسالمية.
وبناء عل ذل :
فيجررب عليرره أا يسررتر أموالرره المو َع ر َة ف ر البنررك الربررو مررا

طاد تعالى{ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ}
[البقرة ,]129 :وش ا أخذ الربا الزاةد على ماله فيجب عليه التخلص مرن
هذا الماد الربو بصررفه علرى الفقرراء ,مرع ررة االسرتغفار والتوبرة,
والعزم على عدم العو ة شلى لك .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :16بعء الناس يقومون بصـرا النقـود مـثاً /133/ل.س
قطعـ ــة واحـ ــدة ,مقابـ ــر /92/ل.س ,وهـ ــنه اخلم ـ ـ لـ ــريات
مقابر البحي عن قطع معدنيـة متفرقـة وعـدفها وو:ـعها
كــي علــى شــكر رز جــاهزة تــوفر العنــاء علــى الســائقني,
وحتى ال تكون يفم سبباً أخن الزيادة ,فهر جيوز هنا؟
الجواب :هذ عملية صرف ,ومن روط الصرف:

تاب المعامالت المالية

219

1ررر تقررابض البرردلين فرر مجلررس العقررد ,لقولرره ‘> :الررذهب
بالررذهب ,وال ِفضررة بالفضررة ,والبررر ب رالب ِّر ,والشررعير بالشررعير ,والتمررر
ال بم ر ٍل ,سرروا ًء بسر ٍ
رواء ,ير ًدا بير ٍد ,ف ر ا
بررالتمر ,والملررح برالملحِ ,م ر ً
اختلفا هذ األصناف فبيعوا ي ئتم ش ا اا ي ًدا بي ٍد< روا مسرلم,
فيجب أا يكوا يد ًا بيد.
1ر الم لية فر الجرنس الواحرد ,لرذلك يحررم بيرع النقرد بجنسره
ال ,ما يحرم بيعره بجنسره نَ َسرا ًء ,لقولره ‘> :الرذهب بالرذهب
تفاض ً
ال ب ِم ٍل< روا البخار  .ولقولره ‘> :ال تبيعروا الردينار بالردينارين
ِم ً
وال الدرهم بالدرهمين< روا مسلم.
وبناء عل ذل :
فال يجوز بيع مئة ليرة سورية بخمرس وتسرعين ,ألنره ربرا ,وهرو
من أ بر الكباةر .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :19مــا حكــم مــن يعطــي أموالــه للنــاس دون أديــد ربــح
عليها؟ مثال :رجر أعطى لرجر ةخر مئة ألف لـرية سـورية
وقــال لــه :إن شــئت أرجعهــا كمــا هــي وإن شــئت زدت عليهــا
شــيئًا يســرياً ,فقــا اآلخــر بإرجاعهــا مئــة و سـاً وعشــرين
ألفاً بعد ستة أشهر.
الجواب :هذا التصرف ال يجوز رع ًا ,ألنه من الربا المتف على
تحريمه بنص القرآا الكريم والسنة المطهرة ,وشا اا وال بد من شرا ة
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االنتفام بهذا الماد فيجب عليه أا يكوا ريك ًا مع اآلخرين ,ويتحمرل
الخسارة شا وجدت ال طدر اهلل ,ما يأخذ الربح بالنسبة المتفر عليهرا
مع الشر اء.
وأما ش ا أعطا الماد ف نه ال يجوز أا يأخرذ عليره ريئ ًا ,وخاصرة
عندما يقود للمدين :شا ئا أرجعها ما هر وشا رئا ز ت عليهرا
يئ ًا يسير ًا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :53تعود الناس قريتنا تسـليف  /2/ةالا ل.س الشـهر
العاشــر ,علــى أن تــرد الشــهر الســادس  /1/طــن مــن القمــح
[علماً أن مثن طن القمح عند ااصاد /11/ألف ل.س] ويو ق
لــس بعقــد يشــهد عليــه شــاهدان ,ويعــني بــه املبلــغ املــدفويف,
وكمية القمح الواجب سـداده ونوعـه وموعـد ومكـان تسـليمه
وجــودة األكيــاس .فهــر هــنا العمــر صــحيح شــرعاً؟ إ ا كــان
صحيحاً فقد ارتفعت أسـعار القمـح هـنا العـا مـن  /11/لـرية
للكيلو إىل  /18.2/لرية ,فكيف يتم السداد؟
الجواب :هذا الذ تعارف عليه الناس هو بيع السلم ,وهو جراةز
رع ًا ,والنب ‘ رخص فيه ,و لك لقوله تعرالى{ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ} [البقرررة .]141 :ولقولرره ‘:
ٍء فف ي ٍل معلروم ووزا معلروم شلرى أجرل معلروم<
>من أسل ف
روا البخار ومسلم.
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ف ا سلم المشتر من القمح للباةع ف مجلس العقد ,وحد ا
الباةع
نوم القمح و ّميته وزمن التسليم ّ
صح العقد ,وال ء فيه ,ويلزم َ
تسليم القمح ف موعد  ,وليس تسليم منه الجديد .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :51اسـتأجرت مـاً جتاريـاً ملـدة ـ سـنوات ,و العـا
الثالي احرتق ا ر بغري تقصري مج ,وقمت برتمـيم ا ـر,
واســتغرق زمــن تــرميم ا ــر ســنة ,فهــر مــن حقــي أن أســرتد
ةجار هنه السنة أ أبقى سنة انية بعد املدة املتفق عليها؟
الجووواب :ش ا حصررل خلررل ف ر المحررل المسررتأجر بحيررث يفرروت
االنتفام منه ,ف نه يح للمستأجر أا يفسخ عقد ااجارة ,ويصربح العقرد
غير الزم ,ألنه لو بق الزم ًا للح الضرر بالمستأجر.
وبناء عل ذل :
ف ا من ح المستأجر أا يفسخ عقد ااجارة ,وله أا يستر أجررة
العام ,أو يبقى ف المحل عام ًا آخر باآلجار الساب المتف عليه.
أما ش ا بق المستأجر ف المحل بعد احتراطره ,وبردوا فسرخ عقرد
ااجارة ,وطام هو بترميم هذا المحل بدوا ش ا المرؤجر ,فيعتبرر متبرعر ًا
تعيب فيره
بما أنفقه على المحل ,وال يح له أا يستر أجرة العام الذ
َّ
المحل ,وتعطَّل انتفاعه منه.
أما ش ا اا ترميم المحل ب ا من المؤجر ,فيرجع األمر فر لرك
شلى ما يتف عليه المستأجر والمؤجر بتراضيهما ,ف ا لم يتفقا فليس أمام
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المستأجر شال أا يترك المحل ويفسخ ااجارة من تاريخ احتراق المحل.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :55ما هو ااكم الشرعي عقد اإلجيار املنتهي بالتمليس؟
الجواب :اايجرار المنتهر بالتمليرك علرى نروعين ,تمليرك ببردد
(بيررع) ,تمليررك بغيررر برردد (هبررة) ,وهررو مررن العقررو المسررتجدة ,وطررد
اختلرر المعاصررروا فرر حكمرره ,واأل ررروا علررى شباحترره بشررركليه
السابقين ,وبعضهم حرمه ,لتضمنه صفقتين ف صفقة واحدة ,وبعضرهم
طاد :ش ا اا األمر مجر شجارة مرع وعرد غيرر ملرزم برالبيع أو الهبرة فر
نهاية العقد ,فال مانع منه ,والوعد غير ملزم طضاء ,وش ا ع َّد العقد ملزمر ًا
طضاء ,فال يجوز ,لكونه صفقتين ف صفقة واحدة.
وبناء عليه:
ف ن أرى عقد اايجار المنته بالتمليك شا راا عرن لرير البيرع
أو الهبة ال يجوز رع ًا ألا النب ‘ نهرى عرن عقردين فر عقرد ,مرا
جاء ف مولأ اامام مالك :عرن أبِر هريررة ~ طراد( :نهرى رسرود اهلل
‘ عن بيعتين ف بيعة) .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :50هـر جيـوز الـرهن مـع ةجـار رمـزي؟ علمـاً أنـج سـألت
بعء أهر العلم وقال لي :إنه جيوز ,أرجو التفصير.
الجواب :األصل فر عقرد الررهن أنره َجعرل عري ٍن مرهونرةٍ و يقر ًة
بدي ٍن يستوفى منها أو من منها ش ا َّ
الم ِدي ِن.
تعذر وفاء الدي ِن عن َ
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يعن  :الرراهن اسرتقرض مبلغر ًا مرن المراد مرن المررتهن ,وأعطرا
الدار ليس من أجل السكنى فيها ,بل من أجل ضماا حقه ,ف ا تعرذر
على الراهن أا يس ِّد الدين المترتب عليه ,ف ا المررتهن يسرتوف ينره
من الدار .هذا هو الرهن الشرع .
أمررا انتفررام المرررتهن مررن العررين المرهونررة فررال يجرروز ,ألنرره ربررا,
جر نفع ًا فهو ربا) ,فالمرتهن ينتفرع مرن
للقاعدة الت تقود ( :ل طرض َّ
الرردار مقابررل القرررض الررذ فعرره للررراهن ,ولرروال القرررض لمررا انتفررع
المرتهن من ار الراهن.
ف ا أرا المرتهن أا ينتفع من الدار بالسكن فال بد من فرع أجرر
الم ل من غير ا تراط لرك فر عقرد الررهن ,يعنر  :األجرر الحقيقر
لهذ الدار ,أما ش ا فع أجر ًا رمزي ًا ف نه ال يصح ,ألنه انتفرع مرن الردار
بأجر رمز بسربب المراد الرذ فعره للرراهن ,وهنراك بعرض العلمراء
الصلحاء أفتوا بجواز انتفام المرتهن من العين المرهونة ر الردار ر برأجر
رمز أو بدوا أجر ,ألنهرم اعتبرروا هرذا العقرد بيعر ًا بالوفراء ,وأنرا ال
أفت بهذا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السـ ــؤال :54رجـ ــر اشـ ــرتى سـ ــلمًا ـ ــ مـ ــادة اانطـ ــة ـ ـ ـ ,و وقـ ــت
التســليم اتصــر البــائع باملشــرتي ووكلــه بشــراء اانطــة
من السوق عن نفسه ,م يتسلمها ويدخلها ملكـه ,فهـر
يصــح هــنا التوكيــر؟ مــع العلــم بــأن ولــي األمــر حــنر مــن
بيع وشراء مادة اانطة.

211

الفتاوى الشرعية

الجواب :هذ الو الة صحيحة رع ًا ,بشروط:
وهمي ًا.
1ر أا يشتر الحنطة راء حقيقي ًا ال
ّ
1ر أا ال يكوا الو يل هو الباةع ,ألنه يصبح ف هذ الحالة باةع ًا
عن نفسه أصال ًة ,ومشتري ًا عن غير و الة.
2ر أا يشتريها للمو ِّل ال لنفسه.
تم راء الحنطة ,وبعدها يأ ا له
1ر وبعد الشراء يعلم و يله بأنه َّ
المو ِّل بقبضها لنفسه.
5ر ولكن الباةع والمشتر ف هذ الحالة عليهما ش م مخالفة ول
األمر الذ حظر بيع و راء الحنطة ,و لك لقود اهلل عز وجل:

{ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ} [النسررررراء .]59 :هرررررذا,
واهلل تعالى أعلم.
ا
الســؤال :52رجــر بــائع باجلملــة طلــب مــن ةخــر أن يكــون وكــي ً
عنـه بيــع منتةـه ,واشــرتط عليـه أال يشــرتي هـو لنفســه
من نفسه ,ولكن الوكير مـا حـاف علـى الشـرط والعهـد,
فك ــان يش ــرتي لنفس ــه م ــن نفس ــه ,ــم يبي ــع ه ــو الس ــلعة
و ِّقــق لنفســه ر ـاً مــن خايفــا ,واآلن هــو يشــعر بالنــد ,
ويريــد أن يتــوب إىل اهلل تعــاىل ,وإ ا أفصــح ملوكلــه بـنلس
فرما أن يوقع به :رراً ,فما ا يفعر؟
الجواب :من روط انعقا البيع التعد  ,بمعنرى أا يكروا البراةع
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غير المشتر  ,فلو اا البراةع هرو المشرتر لرم ينعقرد البيرع ,ويكروا
ال عن نفسه ف البيع ناةب ًا عن غيرر فر
ال ,وسواء أ اا العاطد أصي ً
بال ً
ال عرن
الشراء ,الو يل بالشراء يشتر ماد نفسه لمو له ,أو راا و ري ً
ال عن نفسره فر الشرراء ,الو يرل برالبيع يبيرع مراد
غير ف البيع أصي ً
ال
ال عن غير بالبيع والشراء ,أا يكوا و ري ً
مو له لنفسه ,أو اا و ي ً
عن ا نين فيبيع ماد أحدهما من اآلخر .وف هذ الصور يكروا الرجرل
ِ
ومخاصرم ًا فر وطرا واحرد ,وهرذا ال يجروز لمرا
مخاصم ًا
العاطد فيها
َ
يضيعه من الحقوق.
وبناء عليه:
فالو يرل مررا جراء فر صريغة السررؤاد هرو أصرريل عرن نفسرره فر
الشراء ,وو يل عن غير ف البيرع ,فبرام مراد مو لره لنفسره ,وهرذا ال
ال ,فيجب عليه أا يرر الرربح الرذ حقَّقره فر
يجوز ,ويعد العقد بال ً
البيع لألصريل ,وش ا تعرذر عليره اافصراح عرن الحقيقرة ر َّ شليره الرربح
بصورة هدية أو للصندوق مبا رة ,أو بأ أسلوب آخر ,بحيرث يصرل
الماد لصاحبه ,وعليه بك رة االستغفار والندم علرى مرا فعرل ,ألنره طرد
ال .وال ان  :أنه مرا الترزم
أخطأ خطأين :األود :أ َّا عق َد لنفسه اا بال ً
بالوعد ,والنب ‘ يقود> :المسلموا عند رولهم< روا الحا م فر
المستدرك ,وأور البخار تعليق ًا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :58موظــف يعمــر شــركة ,تكلِّفــه الشــركة أحيان ـًا
بشراء بعء اللـواز للعمـر ,فيشـرتي هـنه اللـواز ـ ـ خـارج
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وقت عمله الشركة ـ ـ من بعء أصـدقائه سـم جيـد,
ويبيعها للشركة بسعر السوق ,و قِّـق لنفسـه ر ـاً ,فمـا
حكم هنا العمر؟
الجواب :هرذا و يرل عرن الشرر ة فر الشرراء ,فر ا ا رترى سرلعة
للشر ة أو للعراملين فر الشرر ة فرال يجروز لره أا يرربح ريئ ًا ,ولرو راا
راي خارج أوطات الدوام ,والحكم واحد شا أخذ القيمة بداية أو نهاية.
وشا رراا وال بررد فليأخررذ أجرررة علررى عملرره هررذا ش ا رراا خررارج
الدوام ,وأا يعلمهم بذلك ,ويتف معهم على أجرة معلومة.
تعلم الشر ة بأنك تحقر ربحر ًا مرن
وشن أطود له :هل ترضى أا َ
خالد هذ الو الة بالشرراء؟ أنرا وا ر برأا جوابره :ال أرضرى ,رذلك
يقود النب ‘> :اا رم مرا حراك فر صردرك و رهرا أا يطلرع عليره
الناس< روا مسلم.
وش ا طاد هذا الشاب :أنرا أ رتر هرذ السرلعة لنفسر رم أبيعهرا
للشر ة وأحق من خالد لك ربح ًا فهل يجوز؟
الجواب :لالما أنه و يل عن الشر ة ف الشراء فال يجروز لره أا
ال عرن نفسره فر البيرع ,فر ا
ال عن الشر ة ف الشراء وأصري ً
يكوا و ي ً
ال.
فعل لك يكوا العقد بال ً
وبناء عل ذل :
فال يجوز للو يل أا يح ِّق لنفسه ربح ًا من خرالد رراةه للشرر ة
أو لبعض العاملين فيها ,ألنه و يل عنهم ف الشراء.

تاب المعامالت المالية

212

وال مانع من أا يتف معهم علرى أجررة معلومرة لقراء طيامره بشرراء
اللوازم الت يكلفونه بها .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :52بالنســبة للســؤال الســابق :إ ا كــان هــنا الشــخص
يشرتي هنه اللواز ويبيعها للشركة بسعر السـوق نفسـه,
ولكن البائع أعطاه مبلغاً من املال ـ ـ مـن ر ـه ولـي علـى
حساب الشركة ـ ـ مقابر تأمني زبائن له ,فما حكم لس؟
الجواب :أنا مستأمن من طبل الشر ة أو أحد من أصحابها لشرراء
السلعة الالزمة ,فيجب عليك أا تبحث عن أجرو السرلع وبأطرل مرن,
ف ا نا تشرتر السرلعة الجيردة وبأطرل سرعر فر السروق ,رم أ رمرك
الباةع بش ء من الماد من ربحره ,ولريس علرى حسراب المشرتر الرذ
أنا و يل عنه فرال حررج فر لرك شا راء اهلل تعرالى ,مرا ام عملرك
خارج أوطات وامك ف الشر ة.
أما ش ا جعلا تعاملك مع باةع واحد ,ويأخذ السرعر الرذ يريرد ,
وب مكانك أا تشتر السلعة من مكاا آخرر برنفس الجرو ة وبر من أطرل,
فهذا ال يجوز رع ًا ,وربحك يكوا حرام ًا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :56ام ــرأة مريض ــة ق ــا بع ــء أه ــر اخل ــري بم ــع م ــال
ملعاجلتهــا بــدون طلــب منهــا ,وكــان القــائمون علــى لــس
خيــربون املتــربِّعني بــأن هــنا املــال لفانــة وهــم يعرفونهــا,
وقبر أن يصر إليها املال توفيت ,فهـر يعتـرب هـنا املـال مـن
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تركتهــا؟ مــع العلــم أنــه مــا مت قبضــه مــن قبلــها ,وهــي مل
تأ ن ألحد بقبضه عنهـا ألنهـا ال تعلـم عنـه شـيئاً؟ أ ـق
للمتربعني اسرتداد هنا املال؟
الجواب :هؤالء أهل الخير الذ طاموا بجمع الماد لهذ المريضة
المتبرم لها ,وما ام المراد
المتبرعين وليسوا و الء عن
هم و الء عن
َّ
ِّ
المتبررعين ,ولهرم اسرتر ا ,
للمتبرم لها ف حياتها فهو ِملك
لم يصل
َّ
ِّ
شال أا يأ نوا بتسليمه لور تها أو لفقير آخر .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :59شــريس مضــارب جتــارة ,وقــد هلــس املــال الــني
يتحم ـر املضــارب شــيئاً مــن اخلســارة؟ مــع
َّ
يعمــر بــه ,فهــر
العلم بأن الشريس املضارب مل يقصِّر عملـه ومل خيـرج
عن الشروط املتفق عليها مع صاحب املال.
الجووواب :هررب جمهررور الفقهرراء شلررى أنرره لررو تل ر بعررض مرراد
المضارب بعد التصرف فيره ,أو خسرر ,ف نره يجبرر برالربح شا راا ,أ
يكمل من الربح ما نقرص بالخسرارة ,وش ا لرم يكرن هنراك ربرح ,أو زا
التل أو الخسارة على الربح ,ف نه يكوا من رأس الماد.
ولو ا ترط صاحب الماد على المضارب أا يتحمل يئ ًا من
الهالك أو الخسارة فال يلتفا شلى هذا الشرط وال يعمل به ,ويعتبر الغي ًا.
وبناء عليه:
ف ا هلك الماد له مع الربح بدوا تقصرير مرن المضرارب ,و راا
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يعمررل بالمرراد وفق ر ًا للشررروط المتف ر عليهررا مررن صرراحب المرراد ,ف ر ا
المضارب ال يتحمل يئ ًا من هذا الهالك ,ويكوا على حساب صراحب
الماد ,والمضارب يخسر تعبه .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :03اتفــق رجــان علــى عقــد شــركة مضــاربة ,فصــاحب
املال يدفع للمضارب رأس مال الشركة خيطاً ـ مئة طن ـ ـ
ويقــو املضــارب باالجتــار فيهــا ,وبعــد عــا يرجــع املضــارب
رأتال الشركة ـ الني هـو مائـة طـن ـ ـ لـرب املـال ,ويأخـن
نصيبه مـن األربـام إن وجـدت وإال فـا .فهـر عقـد املضـاربة
بهنا الشكر صحيح؟
الجواب :من رروط صرحة المضراربة فر رأس المراد أا يكروا
نقد ًا من الدراهم والدنانير ,وأا يكوا معلوم ًا ,وأا يكوا عين ًا ال ين ًا,
ف ا اا رأس ماد المضراربة عروضر ًا تجاريرة فر ا المضراربة ال تصرح
وتكوا فاسدة ,وش ا انا المضاربة فاسدة ف ا الرربح يكروا لصراحب
الماد وحد  ,والمضارب له أجر الم ل على عمله َربِ َح الماد أو ال.
وبناء عليه:
فعقرد المضرراربة فر الصررورة المررذ ورة أعررال عقررد فاسررد يجررب
ال ,فر ا الرربح يكروا لصراحب المراد,
تما المضاربة فع ً
فسخه ,ف ا َّ
والشررريك المضررارب لرره أجررر الم ررل َربِرر َح المرراد أو ال .هررذا ,واهلل
تعالى أعلم.
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السؤال :01ما هي صور املزارعة الصحيحة شرعاً؟
الجواب :صور المزارعة الصحيحة رع ًا ه :
أولا :أا يكوا العمل مرن جانرب ,والبراط لره مرن أرض وبرذر
وما ررية وآالت ونفقررات مررن جانررب آخررر ,ألا صرراحب األرض يعتبررر
مستأجر ًا للعامل.
ثاني و اا :أا تكرروا األرض مررن جانررب ,والبرراط لرره مررن الجانررب
اآلخر ,ألا العامل يصير مستأجر ًا لألرض.
ثالث اا :أا تكوا األرض والبذر من جانب ,والعمرل والما رية مرن
الجانب اآلخر وهو المزارم ,فيكوا صراحب األرض والبرذر مسرتأجر ًا
للعامل ,والحيواا المستخ َدم أو اآللة َت َبع له.
ال وبررذر ًا وما ررية
ِابعوو اا :أا يتسرراويا فرر الجميررع أرضرر ًا وعمرر ً
ونفقات.
أمررا ش ا رراا البررذر والرردواب مررن جانرب ,واألرض والعمررل مررن
الجانب اآلخر ,فه مزارعة فاسدة ,ألا صاحب البذر يصير مسرتأجر ًا
لألرض والعامل مع ًا ببعض المحصود ,والجمرع برين األرض والعامرل
مع ًا ف جانب واحد يفسد المزارعة ,ألنه على خرالف مرور األصرل.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :05ش ــركاء ش ــراء األرا :ــي م ــن املكات ــب العقاري ــة,
ي ــنهب أحيانـ ـاً بع ــء الش ــركاء س ــراً إىل ص ــاحب املكت ــب
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الـني يشـرتي منـه األرا:ــي ويشـرتط عليـه أن يأخـن ســهمًا
مـن أجــرة الداللــة الــيت يأخــنها صــاحب املكتــب مــن البــائع,
دون علم شركائه اآلخرين املشرتين .فهر تطيب له أ ال؟
الجواب :الواجب على الشر اء أا يكونوا مخلصرين مرع بعضرهم
الرربعض ,ألا اهلل عررز وجررل الررث الشررريكين مررا لررم يخررن صرراحبهما
اآلخررر ,مررا جرراء ف ر الحررديث الشررري > :شا اهلل يقررود :أنررا الررث
الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ,ف ا خانره خرجرا مرن بينهمرا<
روا أبو او .
ومن الخيانة أا ي َّتف أحد الشر اء مع صراحب المكترب العقرار
علررى أا يأخررذ سررهم ًا مررن أجرررة الداللررة وا ررر اةه ,ألا هررذا ح ر
للجميع ,ويجب عليه أا ير َّ ما أخذ من صاحب المكتب العقار شلرى
ر اةه ل على حسب حصته من األرباح .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :00هنــاك جمموعــة مــن زمائــي ,خطــرت ببــايفم فكــرة,
وهــي إنشــاء بنــس فيمــا بيــنهم ,وفكرتــه كمــا يلــي :يقــو
كـ ــر شـ ــخص بـ ــدفع مبلـ ــغ كـ ــر شـ ــهر ,يـ ــرتاوم بـ ــني 233
ومضاعفاتها حسب القدرة لصندوق البنـس ,يقومـون مـن
خالـ ــه مسـ ــاعدة النـ ــاس لشـ ــراء حاجيـ ــاتهم الضـ ــرورية
وليســت الكماليــة ...حيــي يقومــون بشــرائها بأنفســهم ,ــم
يبيعونها بالتقسي للشخص ,أي شخص كان سواء من
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املســاهمني أو أي شــخص ةخــر حســب طلبــه ...وعوائــد هــنا
الــربح تعــود علــى املســاهمني حســب املبلــغ واملــدة ...و ــق
ألي شــخص ســحب نقــوده أي وقــت أراد ...أرجــو إفــادتي
بالفكرة بشكر عا  ,و كم انضمامي يفم؟
الجووواب :هررذ تعتبررر ررر ة ,ويجررب أا تطبرر فيهررا ررروط
الشر ة ,وه :
أولا :يجب معرفة رأسماد ل ريك.
لكل ريك.
ثاني اا :أا تحد نسبة األرباح ِّ
ثالث اا :أا تشتر الشر ة السلعة وتتملكهرا ,وبعرد تملكهرا للسرلعة
تبيعها لمن تشاء باألطساط أو نقد ًا ,وسرواء راا المشرتر مرن أعضراء
الشر ة أو من غيرهم ,وال تشرترط علريهم زيرا ة فر الر من ش ا حصرل
منهم تأخر ف الدفع.
ِابع اا :ش ا أرا خص جديد أا يشترك ف هرذ الجمعيرة أو أرا
تقوم الشر ة مرن جديرد,
أحد الشر اء أا يزيد ف رأسماله ,فيجب أا ّ
ويعرف ل ريك رأسماله.
خامس و اا :ش ا أرا أحررد أا ينسررحب مررن الشررر ة فيجررب أا تقر َّروم
تحمل الخسارة شا وجدت ,أو يأخذ رأسرماله
الشر ة ويأخذ حصته مع ّ
مع األرباح شا لم تكن هنراك خسرارة .أمرا ش ا أرا أا ينسرحب ويأخرذ
تحمل خسارة شا وجردت أو بردوا تقرويم,
رأسماله الذ وضعه بدوا ّ
فهذا ال يجوز .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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سؤال :04أريد مشاركة شـخص أعلـم أنـه لـري ملتـز وال أعـرا
مصــدر مالــه ,منــه املــال ومــج العمــر ,ولــه نســبة ربــح ,فمــا
حكم لس؟
الجواب :حسن الظن بخل اهلل عز وجل مطلروب ,واألصرل فر
اانساا المؤمن أا سبه ليب وماله حرالد ,وال يجرب علرى اانسراا
أا يح ّق ف هذا األمر .وبالتال ال حرج ف مشار ة هرذا الرجرل وشا
يحررم حرامر ًا,
تبين لك أنه ال ي ِحل حرال ًال وال ِّ
لم يكن ملتزم ًا ,شال ش ا ّ
أو اا ماله عن لري سب غير مشروم الربرا أو الر روة أو السررطة,
فال يجوز عند لك مشار ته .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال : 02ألسـتُ أنـا حـراً مـالي أتصـرا فيـه كيفمـا أشـاء؟
أولي من حقي أن أميِّز بني أوالدي العطية؟
ألسا تقرأ طود اهلل عرز وجرل{ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
الجواب:
َ

ﯴﯵﯶﯷﯸ٠ﯺﯻﯼﯽ١ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ}؟ [مريم 92 :ر .]95
أولسا تقررأ طرود اهلل عرز وجرل{ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
َ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ}؟ [الحديد.]2 :
أولسا تقرأ طود اهلل عز وجرل{ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮘ
َ
ﮙ ﮚ ﮛ}؟ [النساء.]11 :
سمعا ما طاله النب ‘ لوالد النعماا بن بشرير؟ و لرك مرا
أوما
َ
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جراء فر الصرحيحين عررن النعمراا بررن بشرير ~ ,أا أمرره بنرا رواحررة
سألا أبا بعض المو ِه َبةِ من ماله البنها ,فالتوى بهرا سرنة ,رم بردا لره,
فقالا :ال أرضى حتى تش ِهد رسود اهلل ‘ على ما وهبا البن  ,فأخرذ
رسود اهلل ‘ فقاد :يرا رسرود اهلل ش َّا أم
أب بيد وأنا يومئذ غالم فأتى
َ
هذا بنا رواحة أعجبها أا أ هدك على الذ وهبا البنها ,فقراد رسرود
اهلل ‘> :يا بشير ألك ولد سوى هذا<؟ طاد :نعم ,فقاد> :أ لهم وهبرا
لرره م ررل هررذا<؟ طرراد :ال ,طرراد> :فررال تشر ِهدن ش ًا ,فر ن ال أ ررهد علررى
َجور< روا مسلم .وف رواية للبخار > :ال تشر ِهدن علرى َجرور< .وفر
رواية أحمد> :شا لبنيك عليرك مرن الحر أا تعردد بيرنهم< .وفر روايرة
للبيهق وابن حباا> :أَ ر ِهد علرى هرذا غيرر  ,اعردلوا برين أوال رم فر
الن ِّ َحل ما تحبوا أا يعدلوا بينكم ف البر واللط <.
ال
ولقوله ‘> :سووا برين أوال رم فر العطيرة ,فلرو نرا ِّ
مفضر ً
لفضلا النساء< روا البيهق والطبران .
أحد ًا َّ
ال راا بحضررة النبر ‘ ,فردخل عليره ر أ
أوما
سرمعا أا رجر ً
َ
فقبله وأطعد على فخرذ  ,رم خلرا عليره
على الرجل ر لفله أو غالمهَّ ,
فقبلها وأطعدها بجانبره ,فالتفرا شليره رسرود اهلل ‘ وطراد لره> :مرا
لفلته َّ
سويا ,فهال عدلا بينهما ,اتقوا اهلل واعدلوا ف أوال م< أخرجه البزار.
َّ
يسو
فانظر يا أخ  ,لم يرض رسود اهلل ‘ عن هذا الرجل عندما لم ِّ
بين الصب والبنا ,حيث أطعد الصب على فخذ  ,وأطعد ابنتره بجانبره.
وأنا أريد منك أا تستخلص الحكم بنفسك .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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الس ــؤال :08رج ــر ب ــايف س ــلعة لرج ــر ةخ ــر ب ــدون أن يطل ــب من ــه
كفــياً ,وبعــد فــرتة مــن الــزمن أعلــن املــدين إفاســه وجــاء
ال ــدائن مطالبــًا بدين ــه ,فق ــال ل ــه رج ــر :أن ــا كفي ــر يف ــنا
ال ــدين ,فس ــدَّد عن ــه ش ــيئًا م ــن ال ــدين ,وبع ــد ف ــرتة اعت ــنر
الكفير للدائن وانسحب مـن الكفالـة ألنـه لـي بوسـعه أن
يسدِّد الديون املرتتبة على املدين ,فهر مـن حـق الكفيـر أن
ينسحب من الكفالة؟ مـع العلـم بأنـه عنـدما كفـر املـدين
مــا كفلــه إال بعــد بــوت الــدين مــة املــدين ,ومل يفــوِّت
الكفير على الدائن شيئاً عندما كفر املدين.
الجواب :هذ الكفالة يقود عنها الفقهاء :شنها فالة منجرزة خاليرة
من التعلي على رط ,وخالية من ااضرافة شلرى أجرل ,لرذلك تترترب
آ ار هذ الكفالة ف الحاد بمجر شيجراب الكفيرل وحرد  ,وال تتوطر
على طبرود المكفرود لره ,ألا الكفالرة مجرر الترزام مرن الكفيرل برأ اء
الدين ,وهو متبرم ف سدا الدين ,ويصبح الكفيل مطالب ًا بالدين ,ما
يطالب المكفود عنه.
ويشترط الفقهاء لكفالة الردين ررلين :األود :الردين الصرحيح.
ال ان  :أا يكوا واجب ًا ف الذمة عند الكفالة به.
ويستدلوا على لك بالحديث الشري الرذ روا اامرام البخرار
ف صحيحه عن سلمة بن األ وم ~ ,أا النب ‘ أتر بجنرازة ليصرل
عليها ,فقاد :هل عليه من ين؟ طالوا :ال ,فصلى عليره .رم أتر بجنرازة
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أخرى فقاد :هل عليه من ين؟ طالوا :نعم ,طاد :صرلوا علرى صراحبكم,
طاد أبو طتا ة ~ :عل َّ ينه يا رسود اهلل ,فصلى عليه.
فكانا فالة الصحاب ~ بعد بوت الدين ف مة المتوفى ,ال
طبله ,لذلك عندما فله طام النب ‘ فصلى عليه.
وبناء عل ذل :
فروت علرى المردين
ف ا الكفيل ضامن للماد ,وال يقاد :بأنره مرا َّ
يئ ًا ,ألا هذا ال يعد تبرير ًا لالنسحاب من الكفالة ,واهلل تعالى يقود:

{ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ} [الماةدة ,]1 :ومن العقرو  :العهرو ,
وهذا من جملتها .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :02رجر استقرى مبلغاً من املال من صديق له ,وكـان
قدره سني ألف لرية سورية ,ومل يتفقـا علـى وقـت سـداد
هنا املبلغ ,وصار املدين معسراً إىل حد (ما) ,فهـر جيـوز أن
عنه شيئاً أ ال جيوز؟
يصااه على هنا املبلغ ,بأن
الجواب :هناك حالتاا ف هذا القرض:
ال لسدا الدين.
الحال األول  :أا يح ِّد الداةن أج ً
ال لسدا الدين.
الحال الثاني  :أا ال يح ِّد الداةن أج ً
فف الحالة األولى :ش ا اتف المقرض مع المسرتقرض علرى أجرل
لسدا الدين ,ف ا هذا الشرط بالل عند جمهرور الفقهراء مرن الشرافعية
والحنفية والحنابلة ,وال يؤ ر على صحة القرض ,ويحر للمقررض أا
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يطالب بقرضه متى اء ,وشا اا األولى الوفاء بالوعد.
أما عند المالكية :فالشرط صحيح ويجرب االلترزام بره ,وال يلرزم
المستقرض ر القرض طبل حلود األجرل المعرين ,و لرك لقرود النبر
‘> :المسلموا على ررولهم< روا الترمرذ وطراد :حرديث حسرن
صحيح ,و ر البخار تعليق ًا.
أما ف الحالة ال انية :ش ا أطررض رجرل مبلغر ًا مرن المراد لصراحبه
بدوا ر أجل ف عقد القرض ,فالقرض صحيح عند جميع الفقهراء,
ويح له أا يطالب بماله متى اء ,ويلزم المستقرض بذلك.
وبناء عل ذل :
فطالما أنه لم ي َح َّد أجل فر عقرد القررض ,ف نره يجروز أا يتصرالح
المستقرض مع المقرِض على الحر ِّط مرن المراد ,وال يردخل لرك تحرا
وت َع َّجل) ,ويحل أا يقود المقرِض للمستقرض :أضع عنرك
طاعدةَ :
(ضع َ
مررن القرررض ررذا وترروفين اآلا ,أو يقررود المسررتقرض :ضررع عن ر ررذا
وأوفيك اآلا .ألنه تنازد عن ح بدوا بدد ,فال يكوا رب ًا وال محرم ًا.
أما ش ا اا هناك أجل فر عقرد القررض ,فيؤخرذ بقرود المالكيرة
بصحة األجل ف القرض ,وعندها ال يجوز الحط مرن الردين للتعجيرل
ألنه يكوا رب ًا ,وهذا األحروط ,وش ا أخرذ بقرود الجمهرور فرال حررج.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :06أقـع

كـثري مـن األحيـان عملـي بهـنه املشـكلة ,أال
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وهي أنج أ هـب لعنـد الشـركات وأعـرى علـيهم منتةـاتي,
وتك ــون ه ــنه الش ــركات أو اجله ــات ه ــي فعـ ـاً اج ــة لن ــويف
اخلدمات واملنتةات اليت أعر:ها عليهـا ,ولكـن يـتم الـرفء
و لس بسبب املوظف املسؤول عن هنا األمر ,أي إمـا أن أدفـع
له أو أشرتي له هديـة وأحيانـاً هـو يطلـب شـيئاً مـدداً مـج,
أو أنــه لــن يتعامــر معــي ,وبــنلس أكــون قــد خســرت العمــر
مــع هــنه الشــركة بســبب هــنا املوظــف ,وهــنا املوقــف ــدث
مع ــي م ــراراً وتك ــراراً ,ب ــر إن مع ــم الش ــركات ــدث فيه ــا
الني كرته سابقاً ,وصراحة أشـعر بشـبهة كـبرية قـرارة
نفسي مما أفعر ,فهر هنا جائز؟
الجواب :الماد الذ تدفعه ال يجوز رع ًا ,وحرام عليك وعلرى
عوضه اهلل خيرر ًا منره ,ولنجعرل تو لنرا علرى
اآلخذ ,ومن ترك يئ ًا هلل َّ
اهلل تعالى ,فأنا أنصرحك برأا ترت ِق َن من َت َجرك لقرود النبر ‘> :شا اهلل
ال أا يتقنره< روا الطبرانر  .رم بعرد لرك
يحب ش ا عمل أحرد م عمر ً
تتو َّ ل على اهلل تعالى فر تصرري هرذ البضراعة برالطرق المشرروعة,
واعلم بأا القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقل ِّبها ي يشاء.
فجنِّب نفسك الحرام ,وجنِّب ذلك اآلخرين الحرام ما استطعا

ال ,ولنضع نصب أعيننا طود اهلل تعالى:
شلى لك سبي ً

{ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯸ ﯹ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ}
[الماةدة.]1 :

تاب المعامالت المالية

229

فانا فسا ًا يا أخر الكرريم ,ونسرأد اهلل تعرالى أا يغنينرا بحاللره
عن حرامه ,وبطاعته عن معصريته ,وبفضرله عمرن سروا  .آمرين .هرذا,
واهلل تعالى أعلم.
اجملمــد) علــى أنــه
الســؤال :09بــائع تـس يبيــع الســمس القــديم ( َّ
تس طري ,وهنا البائع أعطى ابنـه مبلغـاً كـبرياً مـن املـال
لكي يكوفن نفسه ,فما هو حكم هنا املال ,علماً أنـه يبيـع تكـاً
طرياً نف ا ر واالبن يعلم بهنه الطريقة البيع؟
الجواب :مما ال ك فيه أا األب آ م بذلك ألنه يدل ِّس ف بيعره
المجمد على أنه لر  ,و اا عليره أا يبريِّن للمشرترين حقيقرة
للسمك
َّ
األمررر ,ولكررن هررذا األمررر منتشررر عنررد برراةع األسررماك ويتعلَّلرروا بررأا
السمك الذ يبيعونه صالح ولم يفسد ,وأا السمك ال يبقى لرير ًا مردة
ويجمدونره ,وأا أغلرب المشرترين
لويلة ,فهم يحفظونه حتى ال يفسد
ِّ
يعلموا لك من خالد المعاينة ,ونحو لرك مرن التعلريالت المخالفرة
لمنطوق المهم بأنه لر .
وهم وشا اا ف المهم بعرض مرا يقبرل ,شال أنره راا علريهم أا
يبينوا حاد السمك للمشتر  .لذا ف ا سب هذا الباةع (األب) ال يخلرو
من بهة طوية ,وهو آ م ,وطد روى النعماا برن بشرير ¶ أا النبر ‘
الحرالد بَريِّن وش َّا الحررام بَريِّن ,وبينهمرا مش َرتبهات ال يَعلَمهر َّن
طاد> :ش َّا
َ
ير من النَّاس ,فمن ا َّتقى الشب ِ
هات اس َتب َرأ لدينه و ِعر ِضهِ ,ومن وطع فر

211

الفتاوى الشرعية

الشبهات وطع ف الحرام ,الراع يرعى حرود الحمرى يو رك أا يَر َت َرع
فيه ,أال وشا لكل ملك حمى ,أال وشا حمرى اهلل محارِمره ,أال وشا فر
الجسد مض َغ ًة ,ش ا صلحا صلح الجسد له ,وش ا فسدت فسرد الجسرد
له ,أال وه القلب< متف عليه  ,واللفظ لمسلم.
وبناء عليه:
فما أخذ االبن من أبيه ال يخلو من بهة ,ولكن ربما اا لألب
سب آخر غير بيع السمك ,وربمرا يصردق فر طولره فر بيرع السرمك
ال علرى مرا فيره ربهة أو
الطر ف بعض األوطات ,فيكوا سبه مشتم ً
حرمة وعلى ما هو حالد  ,فأجاز بعض العلماء معاملرة مرن هرذا رأنه
واأل ل من لعامه؛ ما ام لم يغلب الحرام عليه ,والورم ف ح الولد
أولى .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :43ما حكم شهادات االستثمار الفئة /ج/؟
الجواب :ها ات االست مار فئة /ج /ه اخلة ف أنوام الميسر
المحرم بنص القرآا العظيم ,و لك بقوله تعالى:
َّ

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ}
[الماةدة.]91 :
وطاد ابن حجر المك  :سبب النه عن الميسر وتعظريم أمرر أنره
من أ ل أمواد النراس بالبالرل الرذ نهرى اهلل عنره بقولره:

ﮝ ﮞ ﮟ} [البقرة.]144 :

{ﮛ ﮜ
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وما يدفعه اانساا شلى جهة (ما) ف مقابل سلفة أو وا مقابرل,
ال من وراء لك جاةزة نقدية أو غيرها وا أا يتيقن حصوله عليها
متأم ً
ر ش طد تكوا وطد ال تكوا ر ممنروم ررع ًا ,و رها ات االسرت مار فئرة
/ج /من هذا القبيل ,فهرذا هرو الميسرر بعينره ,علمر ًا برأا المراد الرذ
يرردفع لقرراء هررذ الشررها ات يجررب أا تكرروا عاةداترره متفق ر ًا عليهررا مررن
األرباح الفعلية وبطريقة غير ربوية.
وبناء عليه:
فشها ات االست مار ما ه شال نروم مرن أنروام الميسرر ,أو نروم مرن
أنوام القرض الذ جر نفع ًا ,وهرو حررام وأ رل ألمرواد النراس بالبالرل,
وخاصة أنها ف بنوك ربوية ,والفواةد الربوية بيرة من الكباةر الت يجرب
على المسلم أا يتوب شلى اهلل عز وجل منها .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :41بعء القنوات اإلسـامية املسـموعة أو املرئيـة يطرحـون
س ــؤاالً ــم يطلب ــون إرس ــال رس ــائر ب ــاجلواب الص ــحيح ,ــم
خيتارون من هـنه األجوبـة الصـحيحة رسـالة شـخص ال علـى
التعيني ويعطونه جائزة ..فما حكم الشريف فيها؟
الجواب :ال بد من معرفة حقيقة هذ المسابقات من حيث أجور
االتصاد بتلك القنوات ,ف ا اا االتصراد بتلرك القنروات اعطراةهم
الجواب من طبل المشتر ين يأخذوا عليه أجرر ًا مرن المتصرل ,و لرك
مررن خررالد االتفرراق مررع مؤسسررات االتصرراد بررأا تكرروا لهررم نسرربة,
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والمؤسسة تزيد ف أجور االتصاد ,فهذا ال يجوز ,ألنه نوم من أنوام
القمار والميسر.
أما ش ا انا القنوات الفضاةية ال تأخرذ ريئ ًا مرن هرذ األجرور,
ومؤسسة االتصاد ال تأخذ شال األجور العا ية لنقل الرساةل عامرة ,وال
تغرم المتصل فيه ما ًال ف المستقبل ,فه جاةزة رع ًا وال حرج فيهرا.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :45أن ــا ص ــاحب م ــر ج ــاءني ش ــخص ليش ــرتي س ــلعة
فقل ــت ل ــه :س ــعرها  ,633فق ــال :اش ــرتيت ,ــم ق ــال ل ــي :ال
أمل ــس مثنهـ ــا اآلن ,وأدفع ــه لـ ـس بعـ ــد ش ــهر ,فقلـ ــت لـ ــه:
سعرها  ,623فهر جيوز لس؟
الجووواب :ش ا طلررا للمشررتر  :سررعر السررلعة ررذا ,وطرراد لررك:
تم البيع ,وال تصح بعد لرك الزيرا ة مرن أجرل الرزمن,
ا تريا ,فقد َّ
ألا الزيا ة تكوا ربا ,والعيا باهلل تعالى.
وطد أضاف أستا نا الفاضل الد تور الشيخ أحمد الحج الكر
على الجواب ما يل :
[إل أن ت َّتفنا عل نسخ البيع ثم عنو مون ج يو بسوعر ج يو ,
نيجوز].
وأما ش ا طلا له :سرعر السرلعة رذا ,وطراد لرك :ا رتريا ,ولرم
ترم ,ولرك بعرد
يستلم منك السلعة ,ولم تقل له :بعا ,ف ا العقرد مرا َّ
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ال .هرذا,
لك أا تساومه ف سعر السلعة ش ا اا منهرا ًّ
حراال أو مرؤج ً
واهلل تعالى أعلم.
السـ ــؤال :40شـ ــركة جتاريـ ــة تقـ ــد عر :ـ ـًا لزبائنهـ ــا بالشـ ــكر
الت ــالي :إ ا بلغ ــت مش ــرتيات الزب ــون ملي ــون ل ــرية س ــورية
يستحق هدية عينية مثر لسالة أو براد ,ومـن بلغـت قيمـة
مشــرتياته

ســة مايــني يُمــنح ســيارة تكــون عــن طريــق

القرعة بني املشرتين ,تتم القرعة على كوبونات ممنوحـة
سلفاً ,فما حكم هنه ايفدية اليت تكون عن طريق القرعة؟
الجواب :ش ا انا الهدية يئ ًا عيني ًا معروف ًا عند العقرد سريارة أو
غير لك ,فال مانع منه ,وش ا اا وبوا سحب فال يجوز ,لما فيه مرن
المقامرة ,ألا الهدية المعروفة جزء من المبيع ,فر ا انرا عينيرة معينرة
فال تمنع صحة العقد ,أما ش ا انرا وبونرات انرا ورطرة اليانصريب
وهذ من المقرامرة والميسرر المحرمرة ررع ًا برنص القررآا الكرريم ,طراد
تعررررالى{ :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ} [الماةدة.]91 :
وبناء عل ذل :
ش ا انا الهدية تؤخذ عن لري الكوبونات بالقرعة ,فرال تجروز.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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السـؤال :44مـا حكــم مــن أوصــى أن يُعطــى بــدل راتبــه التقاعــدي
بعد وفاته لشخص من الور ة أو من لري الور ة؟
الجواب :الراتب التقاعد حسب ما أرا هو نوم من أنوام عقرو
التأمين المستحد ة ,واختل العلمراء المعاصرروا فر عقرو الترأمين,
حرمه.
فمنهم من أجاز ومنهم من َّ
وعلى ٍّل من الحالين يعد الراتب التقاعد من جملة التر ة الت
يتر ها المتوفى ,ف ا أوصى به لبعض الور ة فهذ وصرية موطوفرة علرى
شجازة الور ة جميعر ًا ,ش ا رانوا برالغين را ردين ,وأا تكروا شجرازتهم
بعد وفاة مور هم ,وال عبرة ب جازتهم طبل وفراة المرورث ,لقرود النبر
‘> :ال وصية لوارث شال أا يجيز الور ة< روا البيهق والدارططن .
وش ا اا ف الور ة طاصر ,ف نره ال يجروز لرول القاصرر أا يجيرز
عنه بمقدار حصته ,وال أا يجيزها هو نفسه من باب أولى.
أما ش ا انا الوصية لغيرر الور رة ,و راا بردد الراترب التقاعرد
أطل من لث التر ة فر ا الوصرية صرحيحة يجرب تنفيرذها .فر ا انرا
َّ
أ ر من ال لث فالزاةد عن ال لث موطروف علرى شجرازة الور رة العراطلين
البالغين الرا دين.
فمررن أجرراز عقررو التررأمين يعتبررر جميررع المررأخو مررن الراتررب
الحكم الساب ر أعال  ,ومن لم يجز
التقاعد تر ة ,ويجر عليها
َ
عقو التأمين ف نه يعتبر الماد المقتطع على الموظ المتروفَّى هرو حر
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الور ة وا زيا ة ,ويجر عليه الحكم الساب رر  ,والبراط يصررف
للفقراء وأصحاب الحاجة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :42أنا موظف

إحدى مؤسسات الدولة ,وتوجـد هنـاك

قطع ــة أرى فيه ــا بع ــء األش ــةار ,ه ــر ميك ــنج وزمائ ــي
االســتفادة مــن هــنه األرى بزراعتهــا بــبعء اخلضــروات؟
إ ا ك ــان ال جي ــوز ه ــر جي ــوز أخ ــن موافق ــة رئ ــي

ال ــدائرة

على لس؟
الجووواب :ال تجرروز االسررتفا ة مررن هررذ األرض بزراعتهررا ,ألنهررا
مفوضر ًا مررن طبررل الرروزارة
ليسررا ملكر ًا لكررم ,وش ا رراا رةرريس الررداةرة َّ
بزراعتها أو باا ا لمن يشراء بزراعتهرا وأا تكروا محصروالت األرض
لمن زرعها ,فرال حررج فر لرك شا راء اهلل تعرالى ,وشال فرال يجروز
هذا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :48ما حكم أرى اإلصام؟
الجواب :بالنسبة ألراض ااصالح الزراع ش ا انا مأخو ة
من أصحابها بقوة السلطاا ف نه ال يجوز تملكها ,ألنه أخذها من
أصحابها بغير ح ظلم ًا وعدوان ًا ,واهلل تعالى يقود:

{ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
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ﭶ ﭷ} [النساء .]19 :والنب ‘ يقود> :ال يحل ماد امرئ مسلم
شال بطيب نفس منه< روا البيهق ف السنن الكبرى.
أما ش ا انا األراض أمال ًا عامة ,يعن ملكيتها عاةدة للدولرة,
م طاما الدولة بمنحها لبعض المزارعين فال حرج فر لرك ,وتعتبرر
هب ًة من الدولة لبعض األ خاص ,وهذا من ح الدولة.
أمررا ش ا انررا األراض ر مسررتملَكة بقيمررة رمزيررة ,فقررد اختل ر
العلمراء فر لرك ,فمررنهم مررن طراد :بررأا اا ررم علرى مررن اسررتملكها,
وآخذها ال ش م عليه ,ومرنهم مرن طراد :ال يجروز أخرذها بر من أو بغيرر
من ما اما أخذت بقيمة رمزية بقوة السلطاا .وأنرا أميرل شلرى هرذا,
وأطود بعدم جواز أخذ األرض ش ا انا مستملَك ًة بقيمة رمزيرة .هرذا,
واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :42بالنســبة ألرا:ــي االستصــام (األرا:ــي املغتصــبة)
صــحيح أنهــا أراى ال جيــوز لكهــا ,ولكــن عــن أمــا أمــر
واقع ,ما ا يفعر من ورث منها شيئاً؟ وملن يردها إ ا كانت
أر:اً مغصوبة؟ علماً أن أكثر النين وُزِّعت عليهم أرا:ـي
اإلصام ال يعرفون مالكيها ااقيقـيني ,ـم إن ولـي األمـر
هو الني أمر.
الجواب :األراضر التر اغتصربا مرن أصرحابها يجرب شعا تهرا
يحرم حرال ًال ,ألرم يقرل
شليهم ,وشا طضاء القاض ال يحل حرام ًا ,وال ِّ
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النب ‘> :فمن طضيا له من ح أخيه يئ ًا فال يأخذ ف نما أططع له
ططعة من النار< روا البخار ومسلم.
هذا طضاء رسود اهلل ‘ وهو طضاء بالعدد على نحرو مرا سرمع,
فكي ر ونحررن نعلررم بررأا هررذ األراض ر أخررذت مررن أصررحابها بقرروة
السلطاا؟ ومن أعاا ظالم ًا على ظلمه اا ظالم ًا.
ويقررود النبرر ‘ لآلخررذ الررذ علررم أا األرض مغتصرربة مررن
أصررحابها> :بررم تسررتحل مرراد أخيررك؟< روا البخررار  .وف ر صررحيح
مسلم> :بم تأخذ ماد أخيك بغير ح ؟<.
يا أخ الكريم :ما ا سيكوا جوابك هلل عز وجل يوم القيامة ,ش ا
أخذت أرض ًا بغير ح  ,وأا تعلم بأا طضاء القاض ال يحرل الحررام,
يحرم الحالد؟
وال ِّ
لررذلك وجررب علررى مررن أخررذ م ررل هررذ األراضرر أا ير َّهررا
ألصحابها ,وأا يبذد ما ف وسرعه شلرى أا يصرل شلرى أصرحابها ,فر ا
عجز عن الوصود شليهم ببرذد ِّرل الوسراةل ,وجرب عليره أا يرتخلص
منها بصرفها شلى الفقراء .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :46مــا حكــم شــراء مســكن مــن مجعيــة ســكنية ,شــيَّدت
البنــاء علــى أرى مســتملكة ــ حيــي مت نــزيف األرى مــن يــد
أصحابها بالقوة بثمن رمزي ـ؟ علماً أنج شاب مقد علـى
الزواج وو:عي املادي ال يسمح لي بشراء مسكن جاهز.
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الجواب :ش ا تم عقد بيع األرض بين المشرتر وصراحبها برضرا
تم نزم األرض مرن صراحبها برالقوة,
فال ش كاد ف لك ,و ذلك ش ا َّ
و فع له َمنها ولو اا رمزي ًا ,وبوسعه أا يعتررض علرى النرزم والر من
ولم يعترض فكرذلك ال ش ركاد فر لرك ,أل َّا عردم االعترراض علرى
النزم وال من مع القدرة على لك ليل على الرضى.
وجرا َر
أما ش ا اعترض على النزم وعلى القيمة ,أو على أحردهماَ ,
القاض ف حكمره وظَلَرم ,ولرم يرتم َّكن صراحب األرض مرن اسرتر ا
أرضه ,أو لم يتمكن من أخذ طيمتها الحقيقية ,ف ن أرى هذا غصب ًا.
والغصب حرام بنص القرآا والسنة وااجمام ,طاد تعالى:

{ﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭹﭺﭻﭽﭾﭿﮀﮁهﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮌ ﮍ ﮎﮏ

[النساء 19 :ر  .]21وطاد تعالى:

ﮐ}

{ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ}

[البقرة.]144 :
ويقود ‘> :ف ا ماء م وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ,
حرمة يومكم هذا ,ف بلد م هذا ,ف هر م هذا< روا البخار
ومسلم .ويقود ‘> :ال يحل مرا د امررئ مسرلم ش ال بطيرب نفسره<
روا البيهق .
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طوطره يروم
ويقود ‘> :مرن أخرذ ِ رب ًرا مرن األرض ظلمر ًا ف نره ي َّ
القيامة من سبع أرضين< روا مسلم.
ويقود ‘> :على اليد ما أخذت حتى تؤ يه< روا البيهق .
ويقود ‘> :فمن طضيا له من ح أخيه يئ ًا فال يأخذ  ,ف نما
أططع له ططعة من النار< روا البخار .
وأجمع المسلموا على تحريم الغصرب ,وهرو معصرية بيررة وشا
لم يبل المغصوب نصاب السرطة.
ِ
للغاصب أا يَ َت َص َّر َف ف المغصوب
وعند جمهور الفقهاء ال يحل
تصرف ًا يضيِّع فيه ح المالك ,فال يجوز له بيعه أو شجارتره ,وال شتالفره
وال استعماله ,لقوله ‘> :شا ماء م وأمروالكم علريكم حررام شلرى أا
ال ليس عليره أمرنرا
تلقوا ربكم< روا أحمد .ولقوله ‘> :من عمل عم ً
فهو ر < روا البخار .
لذلك سوف يعض الظالم على يديه ,ما طاد تعالى:

{ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ} [الفرطرراا.]12 :
والغصب ليس من السبيل الذ جاء به رسود اهلل ‘ ,وليس مما اا
عليه رسود اهلل ‘.
و ذلك ال يجوز شعانة الظالمِ علرى ظل ِمرهِ ,لقرود اهلل تعرالى{ :ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯸ ﯹ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ} [الماةرردة ]1 :ولقررود
النب ‘> :انصر أخاك ظالم ًا أو مظلوم ًا< ,فقاد رجرل :يرا رسرود اهلل,
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أنصر ش ا اا مظلوم ًا ,أفرأيا ش ا اا ظالم ًا ي أنصر ؟ طاد> :تحجرز
أو تمنعه من الظلم ,ف ا لك نصر < روا البخار ومسلم.
رب بِنَررز ِم
وشا لررم يكررن بوسررعنا أا نأخررذ علررى يررد الظررالمِ المغتصر ِ
أطرل مرن أا ال نمر َّد يردنا شليره
المغصوب منه ور ِّ شلرى المظلروم ,فرال َّ
متعاونين معه بيع ًا و را ًء ورهن ًا وشيجار ًا وما ا ل لك.
وبناء عل ذل :
تم نزم األرض من يد صاحبها ب من الم رل ,أو بر من رمرز
ف ا َّ
وا اعتراض ,وهو بوسعه أا يعترض ,فال حرج من راء مسكن يِّ َد
على هذ األرض.
وأما ش ا عجز صاحب األرض عن اسرتر ا أرضره ,أو عجرز عرن
أخذ من الم ل ممن اغتصربها منره ,فر ن ال أرى جرواز رراء مسركن
رريِّد علررى هررذ األرض ,ألنرره مررن التعرراوا عل رى اا ررم والعرردواا,
والمؤمن يجب أا يعا ِمل اآلخرين ما يحب أا يعاملَره اآلخرروا ,وشا
اا هناك من السا ة العلماء من يرى جواز لك ,ألنهرم يعتبرروا هرذا
من ح السلطاا ,والسلطاا شا اا جاةر ًا ف تقدير طيمة األرض ف مه
يتحمله ال غير .
هو الذ
َّ
وأنا ال أرى هذا ,فانظر يا أخ شلى أ ِّ ء يرتاح طلبك؟ وضع
نفسك أنا مكاا صاحب األرض ,م تعامل على هذا األساس ,وشن
يفرج عنا وعنرك ,وأا يهيرئ لشرباب هرذ األمرة
أرجو اهلل عز وجل أا ِّ
أسباب الزواج ,شنه خير مسؤود ومأمود .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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دائـرة حكوميـة براتـب مقطـويف ,وأخربونـي

بأن ــه خ ــال ف ــرتة وجي ــزة أتقا :ــى رواتـ ـ بش ــكر ش ــهري,
ومضت األيا واألشهر ,وتبني فيما بعد أن األمر كان فيـه
كـ ــنب واخـ ــتاس ,فـ ــا ميكـ ــنج اآلن أخـ ــن الرواتـ ــب ألنـ ــه
مضى عليهـا سـنة ونصـف ,كمـا أن رئـي

املكتـب أ بـت

ســةاته أنــي تقا:ــيت روات ـ  .هــر ميكــنج أن ةخــن شــيئًا
مقابر لس؟
الجواب :لالمرا أا رةريس المكترب طرد أ برا فر سرجالته أنرك
أخذت رواتبك لَّها ,فال يجوز لك أا تأخذ أ َّ ء من هذ الرداةرة
مقابل الراتب الذ فقدته.
وب مكانررك أا ترفررع األمررر ألصررحاب الشررأا ف ر هررذا الموضرروم
وتحا مه عندهم ف موضوعك ,وشال فاحتسب األمرر عنرد اهلل تعرالى,
واعتبر لك من جملرة المصراةب التر أ رار شليهرا ربنرا تبرارك وتعرالى
بقوله{ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ} [البقررة,]155 :
واحمد اهلل تعالى أنك المظلوم ولسا الظالم.
أسأد اهلل تعالى أا يلهمنا الر د ,وأا يغنينرا بحاللره عرن حرامره
وبفضله عمن سوا  .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :23رجر وقف أر:اً من أجر بناء مدرسة شرعية عليهـا,
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وبعــد مــاوالت عــدة مل تــتم املوافقــة علــى افتتــام املدرســة
الشــرعية ,فهــر مــن حقــه أن يرتاجــع عــن وقفــه هــنا؟ مــع
العل ــم بأن ــه م ــا س ــلَّم األرى للةن ــة املدرس ــة ,ب ــر وع ــدهم
بنلس وعداً ,وحدَّد يفم األرى.
الجواب :هب الحنفية شلى أا الوط ال يكوا الزم ًا شال بقضاء
ض أو بتسررجيل أو يكرروا بمنزلررة الوصررية .وعنررد المالكيررة يشررترط
طررا ٍ
تسليم الموطوف.
وبناء عليه:
ض ولرم
ف نه يح للواط الرجوم عن وطفه ما ام لم يقض به طرا ٍ
المعنية .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
يس َّجل ولم يسلَّم الموطوف للجهة
َّ
الســؤال :21أنــا إمــا مســةد واملســةد لــه بيــت خــاد ل مــا ,
وعندي بيت ملس ,فهر جيوز لـي تـأجري هـنا البيـت وأخـن
األجرة لي ,خاصة أن أهر القرية يـؤخرون إعطـائي الراتـب
وال يعطوني إياه كاماً؟
الجواب :ليس من حقك أا تؤجر البيرا الترابع للمسرجد وتأخرذ
أجرترره ,ولكررن بوسررعك أا تررؤجر بيتررك الخرراص بررك وتأخررذ أجررر ,
وتسرركن أنررا ف ر البيررا التررابع للمسررجد ,وهررذا يكرروا أرف ر بررك
للمحافظررة علررى صررالة الجماعررة ف ر المسررجد ,وخاصررة أنررك شمررام
المسجد ,هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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السؤال :25هر جيوز استعمال بعء أدوات املسـةد كالكهربـاء
واملــاء للبيــت اخلــاد باملســةد؟ ومــا هــو ااــر؟ وهــر علــى
اإلما نب علماً أنه ال يستطيع أن يغري شيئاً؟
الجواب :ش ا اا البيا تابع ًا للمسجد ,ويؤخرذ المراء والكهربراء
من المسجد لبيا اامام ,و راا هرذا بعلرم وش رراف األوطراف و رر ة
الكهربرراء والمرراء وبرردوا اعتررراض ,فررال حرررج ف ر لررك شا رراء اهلل
تعالى .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :20م ــا حك ــم اس ــتعمال م ــاء املس ــاجد ملص ــلحة خاص ــة,
وخاصــة املــاء البــارد ,حيــي يقــو جــوار املســةد بأخــنه إىل
ماتهم التةارية؟
المبر ات وضع من أجرل
الجواب :شا اا الماء ف المساجد مع ِّ
شرواء العطشاا ,ومن أجل الوضوء ,سواء رانوا مرن ر َّوا المسرجد أم
من غيرهم ,فاألمر واسع ,وال حرج فيه شا اء اهلل تعالى.
وأمررا ش ا رراا المرراء والمبر ِّرر وطف ر ًا للمسررجد وال يجيررز الواط ر
استعماد هذا الماء خارج المسجد ,فال بد مرن االلترزام بهرذا الشررط,
نص الشارم .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
ألا رط الواط
ِّ
** ** **
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الســؤال :1هــر جيــوز أن يتــربَّيف اإلنســان بقرنيــة العــني ,أو بعضــو
من أعضائه لانتفايف منه بعد موته؟
يتبررم بعضرو مرن أعضراةه فر
الجواب :أجاز الفقهاء لإلنساا أا َّ
حاد حياته انسا ٍا آخر بشروط:
المتبررم بره فر ير ًا فر الجسرم تتوطر عليره
1ر َّأال يكروا العضرو
َّ
الحياة القلب والكبد.
المتب ِّر َم ضرر ًا يخل بحياته العا يرة,
1ر أال ّ
المتب َّرم به َ
يضر العضو َ
للقاعدة( :أا الضرر ال يزاد بضرر م له أو بأ َّد منره) ,ألا التبررم فر
هذ الحالة يكوا من طبيل االقاء بالنفس شلى التهلكة.
المتبرم وا ش را .
2ر أا يكوا شعطاء العضو لوع ًا من
ِّ
1ر أا يكوا نجاح ٍّل من عمليت النزم والزرم محقَّق ًا ف العرا ة
أو غالب ًا.
5ر َّأال يرتم لرك عرن لرير البيرع ,ألنره ال يجروز شخضرام أعضراء
اانسرراا للبيررع ,أمررا ش ا أعطررى المسررتفيد مررن العضررو مكافررأ ًة وتكريمرر ًا
للمتبرم ,بدوا رط ملفوظ أو ملحوظ فال حرج فيه شا اء اهلل تعالى.
ِّ
يتبرم الميا بعضرو مرن أعضراةه
أما ف حاد موته ,ف نه يجوز أا َّ
شلى حر تتوطر حياتره علرى لرك العضرو ,أو تتوطر سرالمة وظيفرةٍ
ٍّ
أساسية فيه على لك ,بشروط:
ال را د ًا.
1ر أا يكوا
المتبرم بالغ ًا عاط ً
ِّ
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1ر أا يأ ا الميا بذلك طبل موته.
2ر أا يأ ا الور ة بذلك بعد موته ش ا لرم يكرن طرد أوصرى برذلك
طبل موته.
1ر ش ا اا المتوفى مجهود الهوية ولم يرأ ا طبرل موتره ,أو ال ور رة
له ,ف نه يشترط لجواز التبرم ف هذ الحالة موافقة ول أمر المسلمين.
المتبررم ,و لرك بتعطرل جميرع وظراة
5ر أا ي َتح َّق مرن مروت
ِّ
ال نهاةي ًا ال رجعرة فيره ,وأا يتوطَّر القلرب والترن ّفس توطفر ًا
الدما تعط ً
تام ًا ال رجعة فيه.
ّ
المتبرم به مقابل ماد (أ بيع ًا).
6ر َّأال يكوا العضو
َّ
وهذا ما صدر عن المجامع الفقهية المنعقدة ف مكة المكرمة عام
1115هر ,المواف 1945م الردورة ال امنرة ,وفر جردة عرام 1114هرر
المواف 1944م الدورة الرابعة.
وبناء عل ذل :
يتبرم اانساا بقرنية العين أو ببعض أعضاةه لالنتفام
فيجوز رع ًا أا َّ
منه بعد موته بالشروط الستة المذ ورة أعال  .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :5ما هو ااكم الشرعي مو:ويف زريف الرحم؟
الجواب :زرم الرحم نوم من أنوام زرم األعضاء ,والرزرم بشركل
عام مبراح عنرد أ رر المعاصررين بشررط أا ال يكروا المرزروم رحمر ًا أو
عضو ًا جنسي ًا ,وصدر بذلك طرار من المجمرع الفقهر فر جردة ,ومنرع
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البعض زرم األعضاء مطلق ًا ,وعليه فزرم الرحم ممنوم رع ًا لردى عامرة
فقهاء العصر ,هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :0مــا حكــم الدبكــة الشــعبية والــرقص والتصــفيق الـني
يقو به الناس األعراس؟
تشربه بالنسراء ,ولرم
الجواب :الرطص ش ا لم يكن فيره خالعرة ,وال ّ
يكن فيه اختالط بين الرجاد والنساء ,ولم يكن فيه ش عرورات ,ولرم
يكن فيه اآلالت الموسيقية سوى الدف ,ولم يكن هنراك منكررات أخررى
شرب الخمر والعيا باهلل تعالى ,ال حرج فيه شا اء اهلل تعالى.
وأما حكم التصفي  :فبعض الفقهاء طراد بحرمتره ,والربعض اآلخرر
طاد بكراهته ,ألنه من اللهو البالرل ,ومرن التشربه بعبرا ة أهرل الجاهليرة
عند البيا ما طاد تعرالى:

{ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ} [األنفراد .]25 :وألنه تشبه بالنساء ,لقود النب ‘> :التسربيح
للرجاد ,والتصفي للنساء< روا البخار  .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
لرامي ـة مــع فتــاة مســلمة
َّ
الســؤال :4مــا ااكــم إقامــة عاقــة
متديِّنة مع نية الزواج؟
الجواب :ال يجوز للرجل المسلم أا يقريم أ َّ عالطرة غراميرة مرع
أ ِّ فتاة مسلمة ,ولو اا ناوي ًا الزواج منها ,وم رل هرذ العالطرات تعرد
بيرررة مررن الكبرراةر ,فليحررذر المسررلم والمسررلمة مررن غوايررة الشرريطاا
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والنفس األمارة بالسروء ,واهلل تعرالى يقرود{ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} [النور.]62 :
وأطود لك يا أخر الكرريم :عامرل النراس مرا تحرب أا يعراملوك,
فهل ترضى هذا الفعل لبناتك أو ألخواتك أو ألحد مرن محارمرك؟ فرات
اهلل عز وجرل ,واعلرم بأنرا راجعروا شلرى اهلل تعرالى للعررض والحسراب,
أرجو اهلل أا يس ّد خطانا ويجنِّبنا الزلل ,آمين .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال : 2مـا هـو ااكـم تبـادل الرسـائر عـن طريـق اإلنرتنـت
أو املوباي ــر م ــع النس ــاء ل ــري ا ــار  ,وخاص ــة إ ا كان ــت
الرسائر أدعية وأحاديي؟
الجواب :الجواب على هرذا السرؤاد بسرؤاد ,مرا هر الغايرة مرن
تبا د الرساةل بين الجنسين من غير األرحام؟
يا أخ الكرريم يجرب علرى المسرلم أا يكروا حرذر ًا مرن خرود
الشيطاا ,ف ا الشيطاا طد يفتح للعبد سبعين باب ًا من الخيرر ليوطعره فر
باب من الشر.
ألعم فر
و رء المفاسد مق َّدم على جلب المصالح ,ألا الغالب ا َّ
م ل هذ المراسالت أا تنزل القدم فر نهايرة المطراف ,وخاصرة مرن
اا ف طلبه مرض.
وما هو الضماا أا ال يكوا الرجل ف طلبه مرض؟
فيكف أا يراسل الرجل أخا الرجل أو محارمه من النساء.
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ويكف المرأة أا تراسرل أختهرا المررأة أو محارمهرا مرن الرجراد,
ألا اهلل تعالى جعل الرجل بفطرته يميل شلرى المررأة ,والمررأة بفطرتهرا
تميل شلى الرجل.
فلرريكن المسررلم علررى حررذر مررن هررذا المنزل ر الخطررر ,ولررتكن
المسلمة على حذر من هذا المنزل الخطر ذلك.
ونسأد اهلل السالمة لشبابنا وفتياتنا .آمين .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :8مــا حكــم مــن ينصــح النســاء املتربِّجــات كــم عملــه
معهن ,و لس برتك الزينة املزيفة وا اف ة على الصـاة
والتحـنير مــن العاقــات املشــبوهة ,علمـًا بأنــه كــان هنــاك
نويف من االستةابة؟
الجواب :حديث الرجاد مع النساء األجنبيات فيه مخالر يررة,
وخاصة ش ا انوا باب ًا و ابات ,وأنا أنصرحك أا تتررك نصرح النسراء
للنساء ,وليكن نصحك للرجاد.
وش ا طدما نصيحة لمجموعة نساء مع غض البصر وطلة الكرالم,
ومراطبة اهلل عز وجل ,ف ن أرجو اهلل عز وجل أا يكوا لرك فر لرك
األجر .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :2رجــر اقــرتا الفاحشــة مــع بعــء مارمــه ,وهــو نــاد
أشدَّ الند  ,وصورة اجلرمية ال تغيب عنه ,فما ا يفعر؟
الجواب :الزنى من الكباةر ,وطد تو َّعد اهلل عز وجل الزان بقوله
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{ﭠ ﭡ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ و ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﭮﭯﭰ۵ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ} [الفرطاا 64 :ر .]21
ويقود ‘> :ال يزن الزان حين يزن وهو مؤمن ,وال يسرق السارق
حين يسرق وهو مؤمن< روا البخار ومسلم .هذا بشكل عام ,فكي
ش ا اا الزنى بالمحارم والعيا باهلل تعالى؟
النبرر ‘ يقررود> :ومررن وطررع علررى ات محرررم فرراطتلو < روا
الترمذ وابن ماجه وصححه الحا م .ألا الذ يخوا محرمه يكرا أا
يكوا طد انسلخ من شيمانه والعيا باهلل تعالى.
ولكن رحمة اهلل تعرالى واسرعة لمرن صردق بالتوبرة هلل عرز وجرل
وتاب شلى اهلل تعالى توبة صا طة طبرل أا يقرع فر سرياق المروت ,ألا
اهلل تعرررالى يقرررود{ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ}
[النساء ,]14 :ف ا صردق فر توبتره فراهلل تعرالى يقبرل توبتره ,ألنره هرو
القاةرررررل{ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ} [الزمرررر ,]52 :ويقرررود{ :ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ} [الحجر.]19 :
فعلررى هررذا العبررد أا يك ررر مررن التوبررة واالسررتغفار ,وشا اسررتطام
السرر
الذهاب شلى الحرج أو العمررة فليفعرل ,وليك رر مرن الصردطة فر
ِّ
يتضرم شلى اهلل تعالى ,ويح ِّق األمور التر رهرا موالنرا
والعلن ,وأا َّ
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{ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ} [الفرطاا.]21 :
فعليرره بالتوبررة النصرروح بشرررولها وهر  :ااطررالم عررن المعصررية,
والندم على ما فعل ,والجزم على أا ال يعو  ,وترك طرناء السوء ,وأا
يج ِّد شيمانه ,وأا يزيد فيه بقوله :ال شله شال اهلل ,وأا يك رر مرن العمرل
الصالح الذ أ رت شليه آنف ًا.
وشن ألرجو اهلل تعالى أا يحفظنا من جميرع الفرتن مرا ظهرر منهرا
وما بطن ,وأا يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقرا وهرو
ض .آمين .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
عنا را ٍ
الســؤال :6شــاب اختل ـى مــع امــرأة أجنبيــة عنــه ,وقامــا بميــع
أنوايف املداعبات اليت ما قبر اإلياج ,وخرج من عنـدها بعـد
أن أنـ ــزل ولكـ ــن دون أن يقـ ــو بـ ــاإلياج .فهـ ــر هـ ــنا يعتـ ــرب
(زنى)؟ وما حكمه؟
الجواب :شا ما فعله هذا الشراب بيررة مرن الكبراةر ,وفيره جررأة
ويوم القيامة لمرا
على معصية اهلل عز وجل ,ولو اا مستحضر ًا الموت َ
فعل هذا ,ولرو ترذ ر طرود اهلل عرز وجرل{ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ} [المطففرررين 1 :ر  .]6لمرررا
رﯬﯭ
فعل الذ فعل ,ولو تذ ر طود اهلل تعرالى{ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ  ۱ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ} [ااسراء 12 :ر .]11
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{ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ} [لرره ]16 :وطولرره تعررالى{ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ} [النسرراء]1 :

وطولرره تعررالى{ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ} [العل ر  .]11 :لررذاب حيررا ًء مررن اهلل
تعالى ,ولك َّن الغفلة ش ا سيطرت على القلب أفسردته ,ولعرب الشريطاا
بالغافل ما يلعب األلفاد بالكرة.
هذا الشاب اجترأ علرى حردو اهلل تعرالى ,فبردأ برالنظر شلرى غيرر
محارمه أو ًال وهو حرام ,م انتقل شلرى الكرالم معهرن وهرو حررام ,رم
انتقل شلى الخلوة بهن وه حرام ,حتى اجترأ على المصرافحة والمرس
وفَ َعررل ر َّرل محرررم ,فعينرره زنررا ,ويررد زنررا ,ورجلرره زنررا ,ولعررب
الشيطاا بينهما ,وهذا مصرداق حرديث سريدنا رسرود اهلل ‘> :شيرا م
والخلو َة بالنساء ,والذ نفس بيرد  ,مرا خرال رجرل وامررأة شال خرل
الشيطاا بينهماَ ,ول َ َيز َحم رجل خنز ًيرا م َتلَطِّ ًخرا بطرين أو َحمرأ ٍة خيرر لره
من أا يَز َح َم من ِكبه من ِك َب امرأة ال تحل له< روا الطبران  .ونس هرذا
الشاب طرود اهلل تعرالى{ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ}
[ااسرراء .]21 :ونس طود اهلل تعالى{ :ﭠ ﭡ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
و ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [الفرطاا 64 :ر .]69
وشن أسأد هذا الشاب ,هل يرضى أا يفعل أحد ببعض محارمره
ما فعله هو برأعراض النراس؟ أيرن هرو مرن طرود النبر ‘> :ال يرؤمن
أحد م حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه< روا البخار  .أيرن هرو مرن
طود اهلل عز وجل{ :ﯡ ﯢ} [النبأ.]16 :
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أين هو من طود اامام الشافع رحمه اهلل تعالى:
المح َرم وتجنَّبرروا مرررا ال يليررر بمسرررلم
ِعفوا تع َّ نساي م ف َ
اا الوفا من أهل بيتك فراعلم
شا الزنرررى َيرررن فررر ا أطرضرررته
ِ
مكررم
غيرر َّ
يا هاتك ًا ح َررم الرجراد وطالعر ًا سبل المو ة عشر َا َ
حر ًا مرن سراللة ماجر ٍد مررا نررا ه َّتا ر ًا لحرمررة مسررلم
لو َ
نا ّ
نررا يررا هررذا لبيبرر ًا فررافهم
مررن يَررز ِا يررز َا برره ولررو بجرردار شا
َ
أخير ًا :أ عو هذا الشاب شلى التوبة الصا طة طبل أا يقع ف سياق
الموت م يندم وال ينفعه الندم ,وربما أا يسأد الرجعة ال طدر اهلل
ولكن هيهات هيهات ,ألا اهلل تعالى يقود{ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭﮮﮯ٦ﮱﯓﯔﯕﯖﯘﯚﯛﯜﯝ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ} [المؤمنوا 99 :ر .]111
أ عو شلى الزواج وأا يع َّ نفسره عرن الحررام ,فر ا َّ
تعرذر عليره
الزواج فعليه بالصوم ف نه له وجاء ,ما جاء ف الحديث الشرري عرن
النب ‘> :يا معشر الشباب مرن اسرتطام مرنكم البراءة فليترزوج ,ف نره
أغض للبصر وأحصن للفررج ,ومرن لرم يسرتطع فعليره بالصروم ف نره لره
وجاء< روا البخار ومسلم.
وأ عو شلى ترك طرناء السوء ,ألا الرجل علرى يرن خليلره ,وأا
غرض البصرر
يك ر من تالوة القرآا الكريم ,ويحضر مع الصالحين ,مع
ِّ
و رة الدعاء أا يحسن اهلل ختامنا جميع ًا ,وأا يحفظنا من ل الفتن ما
ظهر منها وما بطن.
ال .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
عفا اهلل عنا وعنه ور َّنا شليه ر ًا جمي ً
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الس ــؤال :9أن ــا ش ــاب تعرف ــت عل ــى فت ــاة وخل ــوت به ــا ولع ــب بن ــا
الشـيطان فوقعـت عليهـا أكثـر مـن مـرة ,ولكـن مـا اقرتفـت
جرميــة الزنــى معهــا ,وكانــت بعــء هــنه اللقــاءات أيــا
رمضان وأنا صائم ,وأنا ناد اآلن ,فما ا أفعر؟
الجواب :مما ال رك فيره أا المعصرية تتبعهرا معصرية انيرة ش ا لرم
يتب العبد هلل عز وجل ,والشيطاا يريد غواية اانسراا ,وسرالح الشريطاا
هو تحريك مرا فر النفروس مرن رهوات ,وخاصرة فيمرا برين الجنسرين ر
الرجاد والنساء ر ولذلك نبينا ‘ َّ
حذرنا مرن الخلروة مرع المررأة األجنبيرة
بقوله> :ال يخلوا رجل بامرأة شال اا ال هما الشيطاا< روا الترمذ .
و لك بعد طود اهلل عز وجرل{ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ} [النررور .]21 :وطولرره تعررالى{ :ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ} [النور.]21 :
ولكن العبد ال يجترئ على المعصرية شال ش ا ضرع شيمانره ,ألا
اايماا هو مصدر االزام ,فله طوته اايجابية ,به يخاف المرؤمن ربره,
وبه يفعل الطاعات ,وبه يترك المعاص والمنكرات.
وبالطاعات يزيد اايماا حتى يدخل صاحبه الجنة ,وبالمعاص
ينقص حتى يدخل صاحبه النار ,لذلك يقود موالنا عز وجل{ :ﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵضﭷﭸﭹﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ} [التوبة 111 :ر .]115
لذلك أطود لك يا أخ :
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أولا :ز ف شيمانرك حترى يعظرم الخروف مرن اهلل فر طلبرك ,ألا
الخوف من اهلل تعالى من لوازم اايماا ,طراد اهلل تعرالى{ :ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ} [آد عمراا .]125 :وطاد تعرالى{ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ}
[الماةدة .]11 :طاد تعالى{ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯣ ﯤ ﯥ} [األحزاب.]29 :
ثاني اا :أسرم ف توبتك الصا طة حتى يب ِّدد اهلل سريئاتك حسرنات,
ولذلك يقود النب ‘> :من خاف أ ل َ َج ,ومن أ لرج بلر المنرزد ,أال
شا سلعة اهلل غالية ,أال شا سلعة اهلل الجنة< روا الترمذ .
ثالث اا :تدبَّر طود اهلل تعالى{ :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ َ ﰋ ﰌ ﰍ َ
ﰏﰐﰑَﰓﰔ٠ﰖﰗﰘﰙ١ﰛﰜﰝﰞ

ﰟ ٢ﰡﰢﰣﰤ  ٣ﰦﰧﰨﰩ  ٤ﰫ

ﰬ ﰭ ﰮ  ٥ﰰ ﰱ ﰲ} [المد ر 24 :ر .]12
فهرررل ترضرررى أا تكررروا مرررن المجررررمين الرررذين يخوضررروا مرررع
الخاةضين ف معصية اهلل تعالى ,وخاصة الخروض فر م رل مرا فعلرا
بأعراض المسلمين؟
سررهل عليررك أمررر
رابعرر ًا :اترررك طرنرراء السرروء ,ألا طرررين السرروء ي ِّ
المعصية ,وتذ َّر حديث رسرود اهلل ‘ :عرن أبر سرعيد الخردر ~,
أا نب َّ اهلل ‘ طراد > :راا فريمن راا طربلكم رجرل طترل تسرع ًة وتسرعين
نف ًسا ,فسأد عن أعلم أهل األرض ,فد َّد على راهب فأتا فقراد :شنره طترل
فكمرل بره مئر ًة .رم
تسع ًة وتسعين نف ًسا فهل له من توبة؟ فقاد :ال ,فقتلره َّ
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سأد عن أعلم أهل األرض فددّ على رجل عال ٍم فقاد :شنه طترل مئرة نفرس
فهل له من توبة؟ فقاد :نعم ,ومرن يحرود بينره وبرين التوبرة؟ انطلر شلرى
أرض ذا و ذا ف َّا بها أناس ًا يعبدوا اهلل فاعبد اهلل معهم ,وال ترجرع شلرى
أرضك ف نَّها أرض َسرو ٍء .فرانطل ح َّترى ش ا نَ َصر َ الطرير أترا المروت,
فاختصما فيه مالةكة الرحمة ومالةكة العذاب ,فقالا مالةكرة الرحمرة:
خيررا
تاةبا مق ِب ً
جاء ً
ال بقلبه شلى اهلل .وطالا مالةكة العذاب :شنره لرم يعمرل ً
طط ,فأتاهم َملَك ف صرورة آ مر ٍّ فجعلرو بيرنهم ,فقراد :طيسروا مرا برين
األرضين ف لى أيتهما اا أ نى فهو له ,فقاسو فوجدو أ نى شلرى األرض
الت أرا  ,فقبضته مالةكة الرحمة< روا مسلم.
فقرناء السوء زيَّنوا لك معصية ه من أ بر المعاص  ,وش مر ًا هرو

من أ بر اآل ام ,فكن على حرذر مرنهم ,ألا اهلل تعرالى يقرود:

{ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ} [النساء.]12 :
خامس ًا :أنصحك بك رة االستغفار والدعاء وال تيئس مرن رحمرة اهلل
تعالى فرحمة اهلل تعالى طريرب مرن المحسرنين ,وأ رر مرن الصردطة ,فر ا
الصدطة تطفئ غضب الرب ,مرا جراء فر الحرديث عرن رسرود اهلل ‘
طاد> :شا الصدطة لتط ِفئ غضب الرب وتدفع عن ِم َيتةِ السوء< روا الترمذ .

رت المعصررية اسررتغفر اهلل فتكتررب لررك توبررة جديرردة.
و لَّمررا تررذ َ
وعليك بقضاء األيام الت أفطرتها ف هر رمضاا المبارك.
ونسأد اهلل تعالى أا يغفر لنا ولكم جميع ًا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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الســؤال :13أنــا شــاب عمــري  18ســنة ,الشــهوة عنــدي قويــة جــداً,
وأحياناً أفكر أن ألتصب أو أن أزني ,واقرتفت الفاحشـة مـع
من هو أصـغر مـج ,مـا ا أفعـر؟ املـال كـثري عنـدي ,وأهلـي
ال يسألون عج.
الجواب :أنصرحك برالزواج وأا تقنرع أهلرك برذلك ,و لرك مرن
فعلته بيرة من الكبراةر يجرب عليرك أا تتروب
أجل سالمة ينك ,وما َ
شلى اهلل عز وجل من لك.
وأ عروك ألا تبحررث عرن صررحبة صرالحة تعينررك علرى لاعررة اهلل
عز وجل ,ألنه ف الحقيقة ما ضرك شال الصحبة السيئة.
وعليك أا تمأل فراغك بتالوة القرآا العظريم ,وحضرور مجرالس
العلم ,مع تعلّم صنعة نافعة لك ,ألا المراد مهمرا رر فهرو شلرى نفرا
ال.
ال أم آج ً
عاج ً
وتررذ َّ ر أا الررنعم تررزود بالمعاصرر  ,وش ا زالررا طلَّمررا أا تعررو

ألصرررحابها ,طررراد تعرررالى{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ} [األنفررررررررراد .]52 :وش ا أر ت
وام النعمة فعليك بالشكر هلل تعالى ,والشكر ال يكوا شال ف صرف هذا
الماد ف لري رع .
تقصرر أنرا فر حر اهلل
وش ا اا أهلرك َّ
طصرروا فر حقرك فرال ِّ
عررز وجررل ,ألا اانسرراا طررد يسررتغن عررن أخيرره اانسرراا ,ولكررن ال
يستطيع أا يستغن عن اهلل عز وجل.
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وأخير ًا أطود لك :ط ِّدر نعمة اهلل عليك فأنا نشأت ف بلدة
ليبة ,وانتقلا شلى بلدة ليبة ,و ر خير اهلل عليك ,وشال فسوف تندم
ال ,وتذ َّ ر ما طاد اهلل تعالى ف ح الذين لم
ال أم آج ً
ال ط َّدر اهلل عاج ً
يرعوا نعمة اهلل تعالى عليهم:

{ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

٦ﮱﯓﯔﯕﯖﯘﯚﯛﯜﯝﯟﯠﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ} [المؤمنوا 99 :ر .]111
ال ,فهرل ترضرى أا
فالموت طريب منا ,ألا ِّ
لكرل واحرد منرا أجر ً
ينته أجلك وأنا على معصية هلل عز وجل ال ط َّدر اهلل تعالى؟
أسررأد اهلل تعررالى بأسررماةه الحسررنى وصررفاته العررال ,أا يحفظررك
ويحفظ باب المسلمين من ل فتنة وخاصة من فتنة النساء ,وأا يهيرئ
لك ولشباب المسلمين الزوجات الصالحات ,وأا يوفقنرا جميعر ًا لغرض
البصر وحفظ الفرج ,ألنه جاء ف الحديث الشري > :من يضمن ل مرا
بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة< روا البخار .
أال تريد الجنة؟ فاحفظ لسانك وفرجك .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :11أنــا شــاب عمــري  12ســنة وأنــا حالي ـاً الصــف اا ـادي
عشـ ــر ,ولكـ ــن العـ ــا الفائـ ــت صـ ــادقت أحـ ــد رفقـ ــاء السـ ــوء
فعلمــج عل ــى ع ــادات س ــيئة كــثرية ,ولك ــنج كن ــت بع ــد أن
هــداني اهلل مــن الــتخلص مــن مع ــم هــنه العــادات عــدا عــادة
االستمناء باليـد ,فمـا ا علـي أن أفعـر كـي أختلـص مـن هـنه
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العادة السيئة ولكي يرزقج اهلل املستقبر النرية الصااة؟
الجواب :أسأد اهلل تعالى أا يحفظنا وشيا م من طرناء السوء ,ألا
طرين السوء نافخ الكير ,ما جاء ف حديث النبر ‘ حيرث يقرود:
والسرو ِء حامرل المسرك ونرافخ الكيرر ,فحامرل
> َم َل الجليس الصالح َّ
المسك شمرا أا يحر ِذيَ َك ,وشمرا أا تبترام منره ,وشمرا أا تجرد منره ريحر ًا
ليبة ,ونافخ الكير شمرا أا يحررق يابرك ,وشمرا أا تجرد ريحر ًا خبي رة<
روا البخار ومسلم.
وش ا أ رمررك اهلل تعررالى بالتوبررة فرراعلم أنهررا مررن أعظررم نعررم اهلل
عليررك ,و لررك لقولرره تعررالى{ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ}
[البقرة .]111 :فهذا يعن أنك شا اء اهلل تعرالى مرن المحبروبين ,فرال
تفرط ف هذ النعمة العظمى ,وش ا حافظرا علرى توبترك فراعلم أنرك
ِّ
سررتز ا حب ر ًا شا رراء اهلل تعررالى عنررد اهلل عررز وجررل ,و لررك لقررود اهلل
عررز وجررل{ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ} [شبراهيم.]2 :
فقالع لمن واصلته أيام الغفلة ,وواصل أهرل التقروى والصرالح,
وحافظ على صالة الجماعة وتالوة القرآا ,و ررة الصرالة علرى النبر
‘ ,وغض من بصرك ,وأ ر من الصوم بعد االنتهاء من امتحاناتك,
وال تنظر شلى الصرور والمجرالت والصرح التر فيهرا صرور النسراء,
وأ ر من الدعاء هلل عز وجل ,ف ا اهلل طريب منك.
حفظك اهلل ووطاك ,وس َّد خطاك .آمين .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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الس ــؤال :15أقس ــمت ات ي ــو ب ــاهلل العل ــي الع ــيم أن ــي ل ــن أم ــارس
االس ــتمناء بالي ــد حت ــى ت ــاريخ ك ــنا ,ولك ــن ات م ــرة دخل ــت
اامـ ــا وقضـ ــيت حـ ــاجيت ونفضـ ــت فرجـ ــي ,وبعـ ــدها هبـ ــت
واستلقيت كي أنا ولكنج استلقيت على وجهي ,وعنـدما بـدأ
يداهمج النعاس مل أح إال باملج ينزل ,فهر هنا استمناء؟
الجواب :االستمناء باليد أو غيرها حرام رع ًا ,لقود اهلل
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
عز وجل{ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭰﭱﭲﭳﭴزﭶﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭼ} [المؤمنوا 5 :ر .]2
فمن طضى هوته عن غير لري الزوجرة راا متعردي ًا لحردو اهلل
عز وجل ,فكي وأنا طد أطسما بأا ال تفعرل هرذ المعصرية؟ فمرن
باب أولى وأولى أا تتر هرا ,ونسرأد اهلل تعرالى أا يعيننرا جميعر ًا علرى
فعل الطاعات وترك المعاص والمنكرات.
ف ا فعلا المعصية هذ بعد القسرم وجرب عليرك فرارة يمرين,
وه شلعام عشرة مسا ين.
وأما ما رته عند خولك الحمام لقضاء حاجترك ,فطالمرا أنرك
لم تمارس العا ة السرية ,ال ء عليك.
وأمررا نررزود المنر منررك وأنررا بررين النرراةم واليقظرراا ,فر ا رراا
الغالب على ظنرك أنرك اسرتمنيا بيردك ,فعليرك بالتوبرة واالسرتغفار
و فارة اليمين ,وشال فال ء عليك .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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الس ــؤال :10أن ــا مت ــزوج ولك ــن ال أس ــتطيع ت ــرك الع ــادة الس ــرية,
فبما ا تنصحونج؟
الجواب :أخ الكريم ,تذ َّ ر بأا من أعظم نعم اهلل تعالى علينا
أا خل لنا من أنفسنا أزواج ًا وجعل بيننا مو َّ ة ورحمة ,م طاد لنا
تبارك وتعالى{ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ} [شبراهيم.]2 :
وطررد أخرررج اامررام البيهق ر عررن عبررد اهلل بررن مسررعو ~ طرراد:
سررمعا رسررود اهلل ‘ يقررود ...> :ومررن أعط ر الشرركر لررم يحرررم
الزيا ة ,ألا اهلل يقود{ :ﭰ ﭱ ﭲ}<.
أما من جحد النعمة ولم يؤ ِّها حقها ,وخررج عرن اةررة الحرالد
يعرض تلرك النعمرة شلرى زوالهرا ,ألا المعاصر
شلى اةرة الحرام ف نه ِّ
تزيل النعم ,ما جاء ف الحرديث> :ال يزيرد فر العمرر شال البرر ,وال
حررم الررزق بالرذنب ي ِصريبه< روا
ير القدر شال الدعاء ,وشا الرجرل لي َ
ابن ماجه واامام أحمد.
المتزوج ,و لك لقود
وشا العا ة السريَّة حرام ,وتتأ َّد حرمتها على
ِّ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
اهلل تعالى{ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭰﭱﭲﭳﭴ ز ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭼ} [المؤمنوا 5 :ر  .]2فأنا تتع َّدى حدو اهلل عز وجل بارتكاب
العا ة السرية وعندك الحالد ,وما هذا ر واهلل تعالى أعلم ر شال بسبب
االعتيا عليها طبل الزواج ,أو بسبب النظر شلى األفالم ااباحية.
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لذلك أطود لك يا أخ الكريم :انظر ما حولك من الشباب الذين
تعرض هرذ النعمرة
حرموا نعمة الزوجة ,وأنا أ رمك اهلل بذلك ,فال ِّ
لزوالها بك رة الخالفات العاةلية ,م بالطالق ال طدر اهلل تعالى.
وأسأد اهلل تعالى لنا ولكم العفو والعافية .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :14م ــا ه ــو ااك ــم الش ــرعي افتت ــام م ــر لبي ــع أدوات
التةمير والعطور ,علماً أن أكثر من يشرتي من هنه األمـور
هن النساء املتربجات؟ وهر يكون املال شبهة حرا ؟
الجووواب :أ وات التجميررل والعطررور النسرراةية ممررا أبرراح الشرررم
استعماله واالتجار به ش ا انا من موا َّ لاهرة ,وهر ممرا تسرتعين بره
المتبرجرة
النسوة ف تجملهر َّن علرى اخرتالف أحرواله َّن ,فقرد تسرتعمله
ِّ
فسق ًا وفجور ًا ,وطد تستعمله العفيفة الطاهرة المؤمنة ابتغاء حسن التب ّعل
لزوجها ,فال ش م على الباةع وال حرمة ف ربحه ش ا غلب على ظنره أا
متبرجات أمرام الرجراد األجانرب ,وشال فيحررم علرى
النساء ال يخرجن ّ
الباةع بيع أ وات التجميل لهؤالء النسوة ,ألنه منه عنه بقولره تعرالى:
{ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ} [الماةدة.]1 :
وبناء عليه:
ف ا انا أ وات التجميل تبام للنساء وف غلبة الظن أنهر َّن غيرر
محرمرة فرال حررج وال
متبرجات ,ولم يكن ف أ وات التجميرل أ رياء َّ
ِّ
ش م ف البيع ,وشال حرم البيع ,هذا أو ال.
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ثانيو اا :ش ا خررل عليررك ربررح وأنررا ال تعلررم أا أ وات التجميررل
المتبرجررات فرردخلك حررالد ,وشال
والعطررور النسرراةية تسررتعملها النسرراء
ّ
فدخلك فيه بهة حرام.
ثالث اا :أنصحك يا أخ الكريم ش ا راا بيعرك للنسراء المتبرجرات
عوضره اهلل خيرر ًا
أا تستبدد بصنعتك صنعة غيرها ,ومن تررك ريئ ًا هلل َّ
منه .س َّد اهلل خطاك وحفظك من ل سوء .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :12إنـج أ:ـع بعـء الزيـوت املقويـة للشـعر ,وهـي زيـوت
مستخرجة من بعـء اايوانـات عـدا اخلنزيـر وأنـا أصـلي
فيها ,فما هو ااكم الشرعي لس؟
الجواب :ش ا لرم تكرن هرذ الزيروت مرن رحم أو هرن أو لحرم
الخنزيررر ,وال مررن لحررم أو ررحم الميتررة ,ولررم يخالطهررا رر ء مررن
النجاسات ,فال حرج ف استخدامها.
ولكن يجب التنبره شلرى أنهرا ش ا َّونرا لبقرة عازلرة ,ولرم يصرل
الماء شلرى الشرعر أ نراء االغتسراد أو الوضروء ,فرال بر َّد مرن شزالرة هرذ
الزيوت أو ًال ,م االغتساد أو الوضوء اني ًا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :18أنــا شــاب أحــب الســباحة ,وعنــدما أ هــب إىل املســبح
أجــد الكــثري مــن الشــباب كاشــفي عــوراتهم ,فهــر جيــوز أن
أسبح بينهم وطبعاً أنا ساتر لعورتي؟
الجواب :من المعلوم أنَّه يحرم نظر الرجل شلى الرجرل بشرهوة أو
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بقصد التلذ  ,ومن المعلوم ذلك أنَّه يحرم علرى الرجرل أا ينظرر شلرى
عورة الرجل بغير عذر رع  ,ولو بغير هوة ,وهذا باتفراق الفقهراء,
لقود النب ‘> :ال ينظر الرجرل شلرى عرورة الرجرل ,وال المررأة شلرى
عورة المرأة ,وال يفض الرجل شلى الرجل ف وب واحد ,وال تفض
المرأة شلى المرأة ف ال روب الواحرد< روا مسرلم .وعرورة الرجرل مرن
السرة شلى الر بة ,وش ا شفا العورة أمام اآلخرين وجب اانكار على
صاحبها ,ش هو من األمر بالمعروف والنه عن المنكر.
وبناء عل ذل :
ف نرره يحرررم الررذهاب شلررى المسررابح العامررة ش ا رراا فيهررا ش ر
عورات ,أو اختالط بين الجنسين ,و ذلك ال يجوز الرذهاب شليهرا ش ا
انا العورات مسرتورة ب يراب ضريِّقة وملتصرقة برالعورة بحيرث تكروا
مجسدة.
العورة َّ
وأظن أ َّا المسابح العامة ال تخلو من هذ المنكررات التر ينردى
لها جبين األحرار ,وال حود وال طوة شال باهلل العل العظيم ,اللهرم شنرا
نبرأ شليك من هرذ المنكررات ,وال نرضرى بهرا وال نقردر علرى ر ِّهرا.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السـؤال :12كـثري مـن األحيـان تريـد املـرأة ااامـر أن تعــرا
ما ا يكون محلها فتنهب إىل الطبيبة وتصـوِّر اجلـنني مـن
ل ــري  :ــرورة ,علمـ ـًا أن ه ــنه الص ــورة ق ــد تك ــون م ــن أ ــت
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الس ــوْءة ,فمـ ــا حكـ ــم هـ ــنا
السـ ــرة ,وقـ ــد تكـ ــون عـ ــن طريـ ــق َّ
التصوير؟ وما هو حكم الن ـر إىل الصـورة لغـري الطبيبـة؟
وبشـ ــكر عـ ــا مـ ــا هـ ــو حكـ ــم الن ـ ــر إىل صـ ــورة األشـ ــعة إ ا
كانت ملنطقة العورة؟
الجواب :ال يجوز ش العرورة مرن أجرل معرفرة نروم الجنرين,
ألنه ليس ضروري ًا ,وال حاجي ًا حتى يباح ش العورة من أجله.
أما ش ا اا التصوير تستلزمه حالة الحامل الصحية ,ونتج عنه َت َبع ًا
معرفررة جررنس الجنررين ,أو أمكررن التصرروير وا شر العررورة ,و رراا
المصور امرأة ,فال مانع من لك شا اء اهلل تبارك وتعالى.
ِّ
والنظر شلى الصورة الشعاعية لمنطقة العورة من األجنب ال يجروز
رع ًا ,شال لطبيب أو لمصلحة ضرورية معتبرة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :16قرأت لكم املوقع حكم ن ـر املـرأة إىل الرجـر ,وأنـه
إن ك ــان ب ــدون ش ــهوة فية ــوز ,ولك ــن األوىل عدم ــه ,ولك ــن
أرجــو مــنكم تفصــير حكــم ن ــر الرجــر إىل املــرأة كــر
ااــاالت ,بشــهوة أو بــدون شــهوة ,لضــرورة أو لغــري :ــرورة,
وه ــر جي ــوز الن ــر ب ــدون ش ــهوة العم ــر أو التلف ــاز أو
الطري ــق؟ وه ــر املقص ــود بغ ــءِّ البص ــر اآلي ــة الكرمي ــة
لضه حني الشهوة أ على اإلطاق للمرأة والرجر؟
الجواب :اتف الفقهاء على أنه يحرم نظر الرجل شلى عورة المررأة
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األجنبية الشرابة بشرهوة أو بغيرر رهوة ,و لرك لقرود اهلل تعرالى:

{ﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮆﮇﮈﮊﮋﮌ

ﮍ ﮎ} [النرور .]21 :ولقرود النبر ‘> :شا اهلل ترب علرى ابرن
آ م حظه من الزنرى أ رك لرك ال محالرة ,فزنرى العرين النظرر ,وزنرى
اللسرراا المنطر  ,والررنفس َت َمنَّررى وتشررته  ,والفرررج يصر ِّدق لررك لرره
ويكذِّبه< روا البخار ومسلم.
وطد اختل الفقهاء ف تحديد عورة المرأة األجنبية ,فمنهم من طاد:
المرأة لها عورة ,وبعضهم طاد :المرأة لها عورة عدا الوجه والكفين.
فمن طاد بأا الوجه والكفين ليسا بعورة أجازوا النظر شلرى الوجره
والكفين شا لم يكن بشرهوة ,ولرم يغلرب علرى الظرن وطوعهرا ,ويحررم
النظر شلى ما عدا لك بغير عذر رع .
حرمروا النظرر شلرى المررأة
ومن طراد برأا الوجره والكفرين عرورةَّ ,
بشهوة وبغير هوة ,بما ف لك الوجه والكفاا.
وأنا أ هب مرع العلمراء الرذين طرالوا برأا الوجره والكفرين عرورة,
وطل فيه الحياء ,ومن منا اآلا ينكرر
وخاصة ف زمن رت فيه الفتنَّ ,
وجو الفتن؟ مع العلم بأا العلماء الذين طالوا بأا الوجه والكفين ليسا
بعورة أوجبوا ستر الوجه والكفين ف أوطات الفتن.
وبناء عل ذل :
فال يجوز نظر الرجل شلى المرأة بشهوة وبغير هوة ,ألا المرأة
لها عورة ,وخاصة ش ا انا ابة ,و لك لقود اهلل تعالى:

{ﯟ
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ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ}
[األحزاب ,]52 :ولقوله تعالى:

{ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣﮤﮥﮦﮧﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮰﮱ

ﯓ ﯔ} [األحزاب.]59 :
وأما النظر شلى المرأة األجنبية العجوز ,فرال خرالف برين الفقهراء
أنه يحررم النظرر بقصرد اللرذة ,وأمرا ش ا راا النظرر بغيرر طصرد اللرذة,
و انا عجوز ًا ال تشتهى ,وه غير متبرجرة بزينرة ,فيجروز النظرر شلرى
وجهها و فيها.
وهذا الحكم يسر على نظر الرجل شلى المرأة ف العمل أو ف
التلفاز أو ف الطري  ,ومن خالد ما تقدم يفهم طوله تعالى:

{ﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮆﮇﮈﮊﮋﮌ

ﮍ ﮎ} [النور .]21 :هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :19ما ااكم الشرعي تقبير يدي املرأة؟
الجووواب :ش ا انررا المرررأة الترر تصررافحها أو تقبِّررل يرردها مررن
محارمك أمك وخالتك وعمتك وأختك الكبيرة فرال حررج مرن تقبيرل
المبرة واا رام ,أو الشفقة عند اللقاء والو ام ,ل هذا
يدها على وجه َّ
ش ا أمنا الفتنة.
أما ش ا انا المرأة من محارمك ابة وأنا اب فراألولى عردم
تقبيل يدها خشية الوطوم ف الفتنة.
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وأمررا ش ا انررا المرررأة أجنبيررة ف نرره ال يجرروز تقبيررل يرردها ألا
مصافحتها حرام ,فكي بتقبيل يدها؟ هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :53هر الن ر إىل الفرج حرا ؟ وملا ا؟
لكل من الزوجين النظرر شلرى
الجواب :اتف الفقهاء على أنه يباح ٍّ
جميع بدا صاحبه بدوا راهة ,سوى الفرج والدبر ,ما اما الزوجية
طاةمة .واختلفوا ف حكم نظر الواحد منهما شلى فرج اآلخر أو بر :
لكل منهما النظر
فعند الحنفية والحنابلة النظر مباح ,وأنه يحل ٍّ
شلى جميع بدا اآلخر ,وال يست نى من لك أ عضو ,لقوله تعالى:
{ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ه ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ} [المعارج 19 :ر .]21
ولحديث معاوية بن حيدة ~ طاد :طلا :يا رسود اهلل ,عوراتنرا
ما نأت منها وما نرذر؟ طراد> :احفرظ عورترك شال مرن زوجترك أو ممرا
ملكا يمينك< .فقاد :الرجل يكوا مع الرجل؟ طاد> :شا استطعا أا
ال يراها أحد فافعل< .طلا :والرجل يكوا خالي ًا؟ طاد> :فاهلل أحر أا
يستحيا منه< روا الترمذ وطاد :هذا حديث حسن.
ولكن األولى للزوجين أا ال ينظر أحدهما لعورة صراحبه ,لقرود
السيدة عاةشة ¸ :ما رأيا عرورة رسرود اهلل ‘ طرط .روا الطبرانر
ف األوسط والصغير.
أما عند الشافعية وبعض المالكية فالنظر مكررو  ,وتشرتد الكراهرة
شلى بالن الفرج.
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أما نظر اانساا شلى فرجه فقرد نرص الفقهراء علرى راهرة لرك,
واستدلوا بحديث معاوية بن حيدة ~ الساب  .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :51هر الكا عن اجلمايف حرا ؟ وملا ا؟
الجووواب :شا رراا الحررديث بررين الررزوجين فقررط ,وا أا يسررمع
الحديث أحد غيرهمرا فرال حررج فيره شا راء اهلل تعرالى ,أمرا ش ا راا
َ
الحديث من الرجاد شلى الرجاد فهو حرام لما فيه من ش ارة الشرهوات,
و ذلك من النساء شلى النساء.
وتشتد الحرمة ش ا اا الحديث مرن الرجراد شلرى النسراء ,أو مرن
النساء شلى الرجاد ,لما فيه من الوطوم ف الفتنة والعيا باهلل تعالى.
لكرل مرن الرزوجين
وطد جاء التحرذير مرن سريدنا رسرود اهلل ‘ ٍّ
بخصوص هذا الموضوم .فقد روى اامام أحمد ف مسند عن أسرماء
بنا يزيد ¸ ,أنها انا عند رسرود اهلل ‘ والرجراد والنسراء طعرو
ال يقود ما يفعرل بأهلره ,ولعرل امررأة تخبرر بمرا
عند  ,فقاد> :لعل رج ً
فعلرا مرع زوجهرا<؟ فرأر َّم القروم ر أ سركتوا ر ,فقلرا :ش واهلل يرا
رسود اهلل ,شنه َّن ليقلن وشنهم ليفعلوا ,طاد> :فال تفعلروا ,ف نمرا لرك
م ل الشيطاا لق يطانة ف لري فغشيها والناس ينظروا<.
والالة بالرجل العاطل والمرأة العاطلة االبتعا عن هذ
األحا يث ,ألا ل

سجل ,طاد تعالى{ :ﭑ
ء يحصى علينا وي ّ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭚﭛﭜﭝﭞﭟڤ
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ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭫﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱ} [ق 16 :ر  .]14فما ا يس َّجل ف صحيفة عملك يا بن آ م,
وسوف يخرج لك هذا الكتاب يوم القيامة ,طاد تعالى{ :ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭗ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ}
[ااسراء 12 :ر  .]11هذا ,واهلل تعالى أعلم.

ال لك ــج أس ــتحي من ــه ,أح ــد
الس ــؤال :55أري ــد أن أس ــأل س ــؤا ً
األيــا لعــب الشــيطان رأســي وجامعــت زوجــيت دبرهــا,
فما حكم لس؟
الجوواب :الخجرل والحيراء ال يأتيراا شال بخيرر ,وأرجرو اهلل جررل
وعال أا يرزطنا وشيا م ح الحياء منه ,برأا نحفرظ الررأس ومرا وعرى,
والبطن وما حوى ,وأا نذ ر الموت والبلى .هذا أو ال.
همررك مراطب ر َة اهلل عررز وجررل ,وأسررقط الخل ر مررن
ثاني و اا :اجعررل َّ
اعتبارك ,وطل اةم ًا وأبد ًا :علم اهلل فين يكفين .
ثالث اا :الفعلة الت فعلتهرا هر بيررة مرن الكبراةر يجرب عليرك أا
تتوب منها شلى اهلل عز وجل ,وأا تستغفر اهلل عز وجل ,وأال تعو شلى
م ل هذا مرة انيرة ,فرداةرة الحرالد تكفينرا ,والخرروج منهرا مرن سروء
األ ب مررع اهلل عررز وجررل .وطررد ور تحررريم هررذا الفعررل فر يررر مررن
األحا يث الشريفة ,منها:
ما روا أبو او عرن أبر هريررة ~ طراد :طراد رسرود اهلل ‘:
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برهرا< .واللعنرة هر الطرر مرن رحمرة اهلل

>ملعوا من أتى امرأته فر
تعالى ,والعيا باهلل تعالى.
وما روا ابن ماجه عن أب هريرة ~ طراد :طراد رسرود اهلل ‘:
>ال ينظر اهلل عز وجل شلى رجل جامع امرأته ف برها<.
وما روا أبو او عن أب هريررة ~ طراد :طراد رسرود اهلل ‘:
ضا أو امرأة ف برها أو اهن ًا فص َّدطه بما يقرود فقرد فرر
>من أتى حاة ً
بما أنزد على محمد<.
وروى اامام أحمد عن عمررو برن رعيب عرن أبيره عرن جرد  ,أا
النب ‘ طاد ف الذ يأت امرأته ف برها> :ه اللولية الصغرى<.
واهلل تعررالى يقررود { :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ}
[البقرة ,]112 :والدبر ليس مكاا الحرث الذ يأت منه الولد.
ِابع اا :شتيراا المررأة فر برهرا ال يرؤ ر علرى صرحة عقرد الرزواج
عليها ,وبالتال ال تحتاج شلى تجديد عقد.
وبناء عل ذل :
محرم حرمة ديدة ,وفاعلره آ رم ,وش ا انرا
1ر الوطء ف الدبر َّ
الزوجة موافقة على لك فه آ مة أيض ًا.
1ر هذا الفعل ال يؤ ر على صرحة عقرد الرزواج ,وال تحتراج شلرى
تجديد عقد ,وال تعتبر الزوجة لالق ًا بهذا الفعل.
 2ر عليك بالتوبرة واالسرتغفار والصردطة بمرا تيسرر .هرذا ,واهلل
تعالى أعلم.
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السؤال :50هر جيوز للرجر أن يتمتع بزوجته ما بني األليـتني
مــع اإلنــزال دون الــوطء الــدبر وقــت ااــيء أو النفــاس
أو لري وقته؟
الجواب :هب جمهور الفقهاء غير الحنابلة شلى حرمة االسرتمتام
بما بين السرة والر بة ,و لك لقوله تعالى{ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ} [البقرة.]111 :
ولما روا أبو او عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سرأد رسرود اهلل
‘ :ما يحل ل من امرأت وه حاةض؟ طاد> :لك ما فوق اازار<.
ولحديث السيدة عاةشة ¸ طالا ( :انا شحدانا ش ا انا حاةضر ًا
فأرا رسرود اهلل ‘ أا يبا َررها أمرهرا أا ت َّترزر فر فَرو ِر حيضرتها ,رم
يبا ِ رها ,طالا :وأيكم يملك شربه ما اا النب ‘ يملرك شربَره)؟ روا
البخار  .والمرا باالتِّزار أا تشد شزار ًا تستر به ما برين السررة والر برة.
وشربه :يعن حاجته.
ولمررا روا أبررو او عررن ميمونررة ¸( :أا رسررود اهلل ‘ رراا
يبا ِ ر المرأة من نسراةه وهر حراةض ش ا راا عليهرا شزار شلرى أنصراف
الفخذين أو الر بتين تحتجرز بره) .وألا مرا برين السررة والر برة حرريم
للفرج ,والنب ‘ يقود> :فمن اتقى الشبهات اسرتبرأ لدينره وعرضره,
ومن وطع ف الشبهات وطع ف الحررام ,رالراع يرعرى حرود الحمرى
يو ك أا يرتع فيه< روا البخار  .وأجاز الحنفية والشافعية االستمتام
بما بين السرة والر بة من وراء حاةل.
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وبناء عل ذل :
فال يجوز للرجل أا يتم َّتع بزوجته ف أيام حيضرها ونفاسرها فيمرا
بين سرتها ور بتها شال بعد أا ت َّتزر .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السـ ــؤال :54املـ ــرأة الـ ــيت تأخـ ــن اايوانـ ــات املنويـ ــة مـ ــن زوجهـ ــا
وتضعها البنـس املخصـص اف هـا ,وبعـد وفـاة زوجهـا
أقن هنه اايوانات املنوية .السؤال :هر إ ا محلـت املـرأة
يعتــرب لــس حرام ـاً شــرعاً؟ وهــر هــي مرتبــة الزانيــة؟
وهر ابنها اجلديد يرث؟
الجواب :هذا الفعل الذ تقوم به المرأة حرام رع ًا ,وال يجروز
لها أا تحقن الحيوانات المنوية ف رحمها ,ألنه بوفاة زوجها انقطعرا
الصلة بينها وبينه ,وما بقيا زوجة له.
وال تعد زانية ف االصطالح الرذ يقرام بره عليهرا الحرد ,ولكرن
فعلها هذا حررام ,فر ا فعلرا لرك وأنجبرا فرال يلحر هرذا المولرو
بزوجها المتوفى وال يرث منه يئ ًا ,شال أا تلد طبرل مررور سرتة أ رهر
على وفاة زوجهرا فيلحر بره ,ويلحر نسربه بهرا مطلقر ًا ألا صرلته بهرا
حقيقية ما ية ال ك فيها ,ويرث من جهتها .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :52هر جيوز للفتاة املسلمة امللتزمة أن تنتسـب إىل دورة
تعليميـ ــة عنـ ــد مدرِّسـ ــني رجـ ــال؟ علم ـ ـاً أنهـ ــا تـ ــنهب مـ ــع
جمموعة من البنات وليست منفردة.
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الجواب :ال يجوز هاب المرأة المسلمة شلى الردورات التعليميرة
مدرسررات يقمر َن بالترردريس ,و رء
عنررد المدرسررين الرجرراد ,ش ا و ِجرد ِّ
المفاسد مق َّدم على جلب المصالح .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :58عنــدي مــر جتــاري ,وكــثرياً مــا تــأتي النســاء إىل
ا ــر منف ــردات ويغل ــق الب ــاب ,والب ــاب م ــن زج ــاج ش ــفاا
يستطيع أي شـخص الن ـر إىل الـداخر ,فهـر هـنه خلـوة؟
وما شروط اخللوة ا رمة؟
محرمرة,
الجواب :اتف الفقهاء على أا الخلروة برالمرأة األجنبيرة َّ
ألا الشيطاا يوسوس لهما ف الخلوة بفعل مرا ال يحرل ,و لرك لقرود
النب ‘> :ال يخلوا رجل بامرأة شال مرع محررم< روا البخرار .
ولقوله ‘> :أال ال يخلوا رجل بامرأة شال اا ال هما الشريطاا< روا
الترمذ وطاد :حديث حسن صحيح.
وبناء عليه:
فال تجوز الخلوة بالمرأة األجنبية ر فر مكراا ال يراهمرا فيره أحرد,
وال يمكن الدخود عليهما شال ب ا ,بردوا زوج أو َمحر َرم لهرا ,أو رجرل
أو امرأة معهما ر مهما انا األسباب ,فال تجوز هرذ الخلروة ولرو انرا
لصالة جماعة ,أو تعليم طرآا ,أو تدريس ,أو بيع ,أو راء ,أو لعالج.
أما ش ا انفر الرجل بالمرأة ف مكاا ال تحتجب أ خاصرهما عرن
الناس ولو لم يسمعوا المهما ,فال حررج فيره شا راء اهلل تعرالى ,ش ا
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اا الغالب على ظنهمرا أا الفتنرة مأمونرة ,وشال فيحررم رذلك .هرذا,
واهلل تعالى أعلم.
السؤال :52شاب يعمر إحـدى مـدارس تعلـيم قيـادة السـيارات
وي ــدرب الش ــباب وأحيانـ ـًا الش ــابات ,ه ــر جي ــوز ل ــه ت ــدريب
البنات؟ وهر جيوز له أخـن بعـء ايفـدايا مـن املتـدرِّبني إ ا
ق ــدَّموها ل ــه؟ م ــع العل ــم أن ــه ال يس ــتطيع أن يفي ــدهم
مســألة النةــام وعدمــه شــيئًا إال مســألة االهتمــا به ـم
أكثر من لريهم التدريب؟
الجواب :تدريب الشاب للشرباب علرى طيرا ة السريارة ال حررج فيره
رع ًا شا اء اهلل تعالى ,أما تدريب الرجاد للنساء على طيا ة السيارة فرال
يجوز ,ألنه ال يعتبر أمر ًا ضروري ًا ,وخاصة ش ا انا هناك خلروة بينهمرا,
ومررا خررال رجررل بررامرأة شال رراا الشرريطاا ال همررا ,لقررود النبر ‘> :ال
يخلوا رجل بامرأة شال اا ال هما الشيطاا< روا الترمذ وأحمد.
المدربرة لهرا
وأما ش ا اضطرت المرأة لتعلم طيرا ة السريارة فلرتكن
ِّ
ال ,ولكرن بشررط وجرو أحرد
من النسراء ,فر ا لرم توجرد فلريكن رجر ً
محارمها أو زوجها معهما ,وشال فال يجوز.
المتردرب ف نره ال يجروز ررع ًا ش ا
المردرب مرن
وأما طبود هديرة
ِّ
ِّ
متدرب ,أما ش ا انا الهدية ال تزيرد
انا تزيد ف اهتمام
المدرب بال ِّ
ِّ
المتردرب فر فحرص طيرا ة
ف االهتمام يئ ًا ,وال تكوا سبب ًا لنجراح
ِّ
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السيارة فال حرج فيها شا اء اهلل تعالى ,واألولى تر ها.
وطد أضاف أستا نا الفاضل الد تور الشيخ أحمد الحج الكر
على الجواب ما يل :
[أِى أن ُيجوواب نووي ذيوول الفتوووى بمووا يلووي :إذا كانووت اله َّي و
بموانن ِئيف المكتب وِضا نو موانع منهوا ,وإل نو ] .هرذا ,واهلل
تعالى أعلم.
ـي أن أحضــر يفــا خادمــة مــن أجــر أن
الســؤال :56زوجــيت تلــح علـ َّ
تعينها على خدمة البيت ,وأنا أرفـء لـس رفضـاً شـديداً,
و لس خشية على نفسي وأوالدي الشباب من وجـود امـرأة
أجنبيــة بيننــا ,فهــر أنــا مصــيب أ خمط ـ ؟ وهــر خيتلــف
ااكم فيما إ ا كانت مسلمة أ نصرانية؟
الجواب :أنا مصيب بحمد اهلل ,وأسأد اهلل لنا ولرك ال برات ,ألا
لامة برى ,والناس ال يفطنوا لذلك,
وجو الخا مات ف البيوت اليوم َّ
و لك لغفلتهم عن اهلل عز وجل ,ولجهلهم ف األحكام الشرعية.
أولا :ير ًا ما تقع الخلوة مرن صراحب البيرا أو مرن أحرد أبناةره
محرم رع ًا ,لقود النبر ‘> :أال ال
البالغين مع هذ الخا مة ,وهذا َّ
يخلو َّا رجل بامرأة ف ا الشيطاا ال هما< روا أحمد.
فكم زيَّن الشيطاا لهما ف الخلوة من معصية؟ و رم مرن معصرية
وطعا بينهمرا فر هرذ الخلروة؟ و رم مرن بيروت هر ِّدما بسربب هرذ
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الخلوة؟ و م من غيرة تحر ا ف نفس الزوجة وعكَّرت صرفو البيرا
بسبب وجو هذ الخا مة؟ و م من عورة وهدت بوجو الخا مة ف
البيا؟ و م من فاحشة ارتكبا ف هرذ الخلروة؟ ومرن الرذ يضرمن
نفسه من الفتنة من المخدوم والخا مة؟ هل خرج المخدوم أو الخا مرة
عن الطبيعة البشرية؟
ثاني اا :لما ا تأت بالخا مة شلى البيوت وال تأت بخرا م ر رجرل ر؟
ال ك أا صاحب البيا يرفض لك مع صاحبة البيا ,ألنره يخشرى
على عرضه من الرجل ,وهذا من ح الرجل ,أوليس مرن حر المررأة
أا تخشى على زوجها وولدها مرن المررأة األجنبيرة؟ هرل عرضرنا غرا ٍد
عندنا ,وعرض اآلخرين رخيص عنردنا؟ لنتر اهلل عرز وجرل ,ولنرذ ر
طولرره تعررالى{ :ﯖ ﯗ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ} [المطففررين 1 :ر  .]2الكيررل يجررب أا يكرروا
واحد ًا ,فما نرضا لعرضنا نرضا لآلخرين ,وما نكرهه لعرضنا نكرهره
لآلخرين ,ألا أعراض الناس جميع ًا عند المؤمن عرضه.
ثالث اا :هل يرا تررى مرن ش ررام الضري أا تقردم الخا مرة الضريافة
للضي ؟ ش رام الضي عندنا أا يق ِّدم صراحب البيرا الضريافة لضريفه

بنفسه ,انظر شلى سيدنا شبراهيم عليه السالم يقرود تعرالى{ :ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ب ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ} [الرذاريات 16 :ر ,]12
هذا هو ش رام الضي .
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ِابع اا :بوسعك يا أخ أا تأت لزوجتك بامرأة تعينها علرى نظافرة
البيا ف حراد غيابرك وغيراب أوال ك عرن البيرا ,حيرث ترأت هرذ
المرأة بعض السويعات لتقوم بالخدمة ,م ترجع هذ المررأة شلرى بيتهرا
بعد انتهاء عملها ,وهذا يكف .
ولكن التقليرد األعمرى ر ولرو علرى حسراب الردين ر أفسرد الردين
والدنيا ,حتى أصبحنا نسمع بمن تفتخر بوجو الخا مرة عنردها ,حترى
سررمعنا بأنهررا تصررطحب الخا مررة معهررا فر زياراتهررا الخاصررة والعامررة,
والعجيب أا يفتخر المخدوم بالخرا م ,حسربنا اهلل ونعرم الو يرل ,وال
حود وال طوة شال باهلل العل العظيم.
خامس اا :لقد فقرد أبنراء هرؤالء المخردومين حنراا وعطر وتربيرة
اآلباء واألمهات ,ألا الخا مة ه التر تقروم بتربيرة هرؤالء األلفراد,
وتهيئهم للخروج شلى المدارس ألا األبوين ناةماا ,هل يا تررى حنراا
وعط وتربية الخا مة بنفس مستوى حناا وعط وتربية األبوين؟!
وبناء عل ما تن َّ م:
وجو الخا مة ف البيا الذ يسكن فيه الرجل مع زوجته وعند
أوال ور ,ال يجوز رع ًا ,أما البيا الذ ال يوجد فيه شال نساء فال
حرررج ف ر وجررو الخا مررة فيرره ,وأا تكرروا مسررلمة ,ألا المرررأة غيررر
المسلمة بالنسبة للمرأة المسلمة الرجل ,واهلل تعرالى يقرود{ :ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ} [النور .]21 :م طراد{ :ﯜ ﯝ} .والمقصرو
هنا النساء المسلمات .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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السؤال :59هناك عـادة انتشـرت بـني الشـباب وهـي التقبيـر ,فمـا
هــي درجــة اإلباحــة

التقبيــر ,فــالبعء يقبــر مــن الفــم

ولري لس ,فهر هنا جيوز؟
الجووواب :شا تقبيررل الرجررل فررم الرجررل ,والمرررأة فررم المرررأة ال
يجوز ,ومنه عنه رع ًا ,هذا شا اا بشهوة أو بغير هوة؛ لمرا روى
الترمذ عن أنس بن مالك ~ طاد :طاد رجل :يا رسرود اهلل ,الرجرل
منا يلقى أخا أو صديقه أينحن له؟ طاد> :ال< ,طاد :أفيلتزمه ويقبِّلره؟
طاد> :ال< ,طاد :أفيأخذ بيد ويصافحه؟ طاد> :نعم<.
أما ش ا ّطبل الرجل فم الرجل أو يد أو يئ ًا منه ,و رذلك المررأة
للمرأة على وجه الشهوة فهو حرام باتفاق الفقهاء.
أما ش ا انا القبلة مرن الرجرل للرجرل علرى غيرر الفرم ,والمررأة
للمرأة على غير الفم ,وبدوا هوة ,و انا على وجه البرر والكرامرة,
أو ألجل الشفقة عند اللقاء والو ام فال بأس بذلك.
ف ا اا الشاب أمر صبيح الوجه ويشتهى ,فال تجروز مصرافحته
ال عن تقبيله بقصد التلذ واالستمتام.
فض ً
وطبله أحد من غير
أما ش ا لم يكن األمر صبيح الوجه أو يشتهىّ ,
فمه على وجه البر والشفقة فال حرج ,واألولى ترك لك.
وف ساةر األحواد علينا أا نراطب اهلل عز وجل فيما نرأت وفيمرا
نتررررك ,ألا اهلل تعرررالى يقرررود{ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ}
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[غافر ,]19 :ويقود{ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ} [النسراء ,]1 :ويقرود{ :ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ} [العل .]11 :
نسأد اهلل تعالى أا يوفقنا ألا نحفرظ الررأس ومرا وعرى ,والربطن
وما حوى ,وأا نذ ر الموت والبلى .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :03هر جيب حلق شعر الدبر؟
الجوواب :اتفر الفقهرراء علرى أا حلر العانررة سرنة ,والعانرة هر
الشعر الذ ينبا فوق ر الرجل وحواليه ,وما بين الردبر واألن يرين,
وهررو مررن خصرراد الفطرررة ,مررا ور ف ر الحررديث الشررري > :الفطرررة
خمس ,أو خمس مرن الفطررة :الختراا ,واالسرتحدا  ,ونتر اابرط,
وتقليم األظفار ,وطص الشارب< روا البخار ومسرلم .واالسرتحدا :
حل العانة ,والعانة منبا الشعر فوق القبل مرن المررأة ,وفروق الرذ ر
من الرجل ,أو الشعر النابا حود الفرج.
وطاد الفقهاء :يستحب حل العانة ف ل أسربوم مررة ,وال برأس
ف ل خمسة عشر يوم ًا ,ويكر تر ه أربعين يوم ًا فما فوق ,وهرذا فر
ح الرجاد والنساء .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السـ ــؤال :01كنـ ــت أعمـ ــر بنـ ــس ربـ ــوي ,واامـ ــد هلل الـ ــني
أعانج وختلصت من هـنا العمـر ,ولكـنج مـن مـدة طويلـة
ال أج ــد عمـ ـاً ,وتهي ــأت ل ــي فرص ــة العم ــر بش ــركة لنق ــر
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البضائع ,لكن هنه الشركة تنقـر أحيانـاً اخلمـر إ ا كـان
خل ـ ــارج القط ـ ــر ,وطبيع ـ ــة عمل ـ ــي س ـ ــتكون تيس ـ ــري ه ـ ــنه
املعامات ,فما حكم الشريف لس؟
ل بقود اهلل تعالى{ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
الجواب :أ ِّرك أو ا
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ} [العنكبوت .]1 :وبقوله تعالى{ :ﯔ ﯕ

ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯡﯢﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ}
[البقرة.]111 :
وش ا تاب العبرد شلرى اهلل تعرالى ,فر ا اهلل عرز وجرل يقبرل توبتره,
وتكوا المصاةب الت تنتابه ف الدنيا تكفير ًا لتلك السيئات.
لذلك أنا أهنئك من ل طلبر بتوبترك هلل عرز وجرل ,وأرجرو اهلل
عز وجل أا ي بتنا وشيا م بالقود ال ابا ف الحياة الدنيا واآلخرة.
ثاني اا :عملك ف م ل هذ الشر ات يجوز ش ا اا بوسرعك أا ال
تنقل المستندات والطرو المحرمة ررع ًا ,والتر مرن جملتهرا زجاجرة
الخمر ولو انا فارغة .أما ش ا لم يمكنك هذا فال يجوز لك أا تعمل
ف هذ الشر ة.
عوضره اهلل خيرر ًا منره ,لقرود
ثالث اا :أطود لرك :مرن تررك ريئ ًا هلل َّ
النب ‘> :شنك لن تدم يئ ًا اتقاء اهلل عرز وجرل شال أعطراك اهلل خير ًرا
منرره< روا أحمررد ,وتررذ ر طررود اهلل تعررالى{ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯜﯝ

ﯞ ﯟ} [الشرح 5 :ر  .]6لم يقل ربنا عز وجل :شا بعد العسرر يسرر ًا,

291

الفتاوى الشرعية

بل طاد{ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ} .ويقود النب ‘> :لن يغلب عسر يسررين<
روا البيهق ف عب اايماا.
تعررف
واألمر يحتاج شلى صبر ومصابرة ,وتذ ر طود النب ‘َّ > :
شلى اهلل ف الرخاء يعرفك ف الشدة ,واعلم أا ف الصبر على ما تكر
خير ًا ير ًا ,وأا النصرر مرع الصربر ,وأا الفررج مرع الكررب ,وأا مرع
يفررج عنرا جميعر ًا ,ويهيرئ لنرا
العسر يسر ًا< روا أحمرد .نسرأد اهلل أا ّ
أسباب سعا ة الدارين .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :05هــر لعــب إحــدى هــنه اللعــب حــرا أ كلــها حــرا ؟
الدومينو ,الشطرنج ,الطاولة ,الباصرة.
الجواب :اتف الفقهاء على أا اللعب بالشطرنج حرام ش ا اا
على عوض ,ألنه من المقامرة والميسر ,واهلل تعالى يقود:

{ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭟ} [الماةدة .]91 :و ذلك يكوا حرام ًا ش ا اا سبب ًا لترك فرض
أو واجب ,ويكوا حرام ًا ش ا اا فيه ضرر أو ذب أو ء محرم.
أما ش ا لم يكن فيه ء من لك ,فقد اختل الفقهاء ف حكمه:
فعند المالكية والحنابلة وبعرض الشرافعية حررام ,واسرتدلوا علرى
تحريمه بقود سيدنا عل ~ عندما َّمر بقوم يلعبوا الشطرنج فقراد :مرا
يمس جمر ًا حتى يطفأ خير من
هذ التما يل الت أنتم لها عا فوا ,ألا َّ
أا يمسها .روا البيهق وابن أب يبة.
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وعند الحنفية والشافعية مكرو لقود النب ‘ > :ل ر ٍء لريس
ربرع خصراد :مشر الرجرل
من ر اهلل عز وجل فهو لهو أو سرهو شال أ َ
فرسره ,ومالعبرة أهلره ,وتعلرم السرباحة< روا
بين ال َغ َر َضري ِن ,وتأ يبره َ
رررض :الهرردف الررذ ين َصررب فيرمررى فيرره,
البيهقرر والطبرانرر [ .ال َغ َ
والمقصو الحث على تعلم الرم ].
وعند بعض الشافعية مباح لمرا فيره مرن رحذ الخروالر ,وتز يرة
األفهام.
أما بالنسبة للَّعب بالطاولة :فعند جمهور الفقهراء حررام ,لمرا ور
عن سليماا بن ب َري َد َة عن أبيه أ َّا النب ‘ طاد> :مرن لعرب بِالنَّر َ ِ ريرِ
فكأنما صب يد ف لحم خنزير و مه< روا مسلم.
وعن أب موسى األ عر ~ أا رسود اهلل ‘ طاد> :من لعب
بالنَّر ِ فقد عصى اهلل ورسوله< روا أبو او  .والنر والنر ير :هو الطاولة.
ويقاس على اللعب بالطاولة ل ما يعتمد على التخمين والحظ.
وبناء عل ذل :
أولا :فاللعب بالشطرنج حرام ش ا اا على عوض ,وش ا اا بغير
عوض فبعضهم حرمه ,وبعضهم طاد بكراهتره ,وبعضرهم طراد ب باحتره.
والمسلم يأخذ باألحوط لدينه ف حاد الخالف.
ثاني اا :اللعب بالطاولة حرام ,وهو بيرة من الكباةر.
ثالث اا :أنا ال أعرف ما هو الدومينو وال الباصررة ,ولكرن مرا طراد
الفقهاء :ما اا يعتمد على الحظ يكوا حرام ًا.
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ِابع اا :ال أ ر هل يوجد عند المسلم وطا فرا ليضيعه ف م ل
هذ األمور ,وخاصة ف هذا العصر الذ ر فيه الفس وضام فيه الناس
لقلة اآلمرين بالمعروف والناهين عن المنكر .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السـؤال :00مـا حكـم الرجــر الـني احـرتا اللعـب ـ ـ لعـب الكـرة ـ ـ
واستأجره النادي من أجر الدخول املباريات؟
الجواب :ش ا راا اللعرب مشرروع ًا وال حرمرة فيره مرن مقرامرة أو
ش عورات ,ولريس فيره شيرذاء لالعبرين ,فرال مرانع مرن االسرتئجار
عليه ,وشا اا ف لك بعض الكراهة ف نظر ألنه عمل غير مجر ٍد.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :04ما حكم شرب املتة والبرية؟
الجووواب :رررب المتررة جرراةز رررع ًا ,ألنهررا مررن األ ررربة النافعررة
المفيرردة ب ر ا اهلل تعررالى ,واهلل تعررالى يقررود{ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ}
[الماةدة ,]1 :ويقود{ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ} [األعراف ,]21 :ولم ي با أا فيها ضرر ًا أو أنها مسكرة.
وأمررا بالنسرربة للبيرررة ف نهررا مررن المسرركرات ,و ررل مسرركر حرررام,
ويحرم رب طليلها ش ا أسكر يرها ,لما أخرج البخار ف صرحيحه
عررن عاةشررة ¸ أا النبر ‘ طرراد > :ررل ررراب أسرركر فهررو حرررام<,
ولحديث > :ل مسكر خمر ,و ل خمر حرام< روا مسرلم .هرذا ,واهلل
تعالى أعلم.
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السـؤال :02مـا حكــم تصـوير ليلـة الزفــاا باملوبايـر أو بالكــامريا
الرقمية؟ وهر جيوز تصوير ليلـة الـدخول واالحتفـاظ بهـا
كتنكار ليو مميَّز ل نسان؟
الجواب :أخ الكريم :اانساا الفطن هو الرذ يأخرذ براألحوط
لدينه ,وخاصة ش ا اا غيور ًا على عرضه.
فمسررألة التصرروير اختل ر فيهررا الفقهرراء ,وأنررا أميررل شلررى تحررريم
التصوير وخاصة للنساء ,فما ه الضرورة لهذا التصوير؟ وهل يضرمن
أا ال تقع هذ الصور ف يد رجل أجنب ؟ وهل يرضرى الرجرل الغيرور
أا يرى أحد من الناس ولو اا من أصوله صورة زوجته ب ياب الزينة؟
الغيرة ا ت أا تفقد شال من رحم رب .
وهل يضمن أا ال يدخل أحد على بيته فيرى تلك الصور؟ وهرل
يضمن أا ال يضيع هاتفه النقاد فيقع ف ي ٍد خاةنة؟ وهرل يضرمن أا ال
تنشر هذ الصور على الهواتر النقالرة؟ والحروا ث التر نسرمعها فر
المجتمع من خالد صور النساء ء يندى له الجبين .
ولما ا االحتفاظ بهذ الصور؟
ش ا حصل خالف بين الزوجين فر ا بعرض األزواج يهر ِّد زوجتره
بتلك الصور ف نشرها ,وبعض الزوجرات تتنرازد عرن جميرع حقوطهرا
مقابل أا تحصل على تلك الصور حتى يطل ِّقها زوجها.
وش ا لل ِّقا الزوجة من زوجها وبانا منه ف نه يحرم عليه أا ينظر
شلى تلك الصور؛ ألنها صارت امرأة أجنبية عنه.
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وبناء عل ذل :
فأنا ال أرى جواز تصروير النسراء ألنره ال ضررورة لره ,وهرذا هرو
األحوط للمحافظة على الشرف والعرض .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :08رجــر  :ــعيف جنســياً ,يأخ ــن دواء لتقويــة الناحي ــة
اجلنسية عنده ,مع العلم بأن هنا الدواء بدأ يضر بسـده
صحياً ,فهر جيوز بقاء أخـن الـدواء مـع وجـود الضـرر ألنـه
خياا مـن زوجتـه أن تطلـب الطـاق منـه؟ وهـر مـن حقِّهـا
أن تطلب الطاق إ ا ترك أخن الدواء؟
الجواب :أخذ الدواء لتقوية الناحية الجنسية عند الرزوج ال حررج
فيه ش ا لم يكن الدواء من المحرم رع ًا ,ولم يكن فيه ضرر بير علرى
الزوج ,ف ا اا فيه ضرر بير ر وتقدير لرك يعرو للطبيرب العردد أو
للتجربة ر أو اا محرم ًا رع ًا فال يجوز أخذ .
وبناء عل ذل :
ف نه يحررم فر هرذ الحالرة علرى الرزوج أا يأخرذ الردواء لتقويرة
الناحية الجنسية عند ش ا راا يضرر بصرحته ضررر ًا بيرر ًا بقرود لبيرب
عررردد أو بالتجربرررة ,و لرررك لقولررره تعرررالى{ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ}
[البقرررة .]195 :وعلررى الزوجررة أا تصرربر وتحتسررب األمررر عنررد اهلل عررز
وجل ,ولكن ش ا خشيا على نفسها من الوطوم فر الفاحشرة ر والعيرا
باهلل تعالى ر فلها أا تفتد نفسها من زوجها بالخلع ,أو بطلب الطالق
للشقاق .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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الســؤال :02مــا حكــم مــن يشــرب الــدخان وهــو مبتلــى بســرطان
الرئــة بســبب الــدخان ,وال يرتكــه نهائي ـاً ,بــر ويصــر علــى
شربه عامداً؟ هر يعترب حكم االنتحار؟
الجواب :ش ا اا المبتلى بشرب الردخاا مصراب ًا بسررلاا الرةرة,
وطرر األلباء بأنه ش ا استمر ف رب الدخاا يقتل نفسه ,ف نه ف هرذ
َّ
الحالة طد يدخل ف حكم المنتحر ,ألنه يلق بنفسه شلى التهلكة ,واهلل
تعررالى

يقررود{ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ} [البقرررة ,]195 :ويقررود{ :ﭹ

ﭺ ﭻ} [النساء ,]19 :فشرب الدخاا مع ااصابة بسرلاا الرةرة,
فيه شلقاء النفس شلى التهلكة المنه عنه ف محكم التنزيل.
وبناء عل ذل :
ف نه يحرم رب الدخاا بشكل عا ٍّم ,وف ح المصاب بسررلاا
أصر ف نه طد يدخل ف حكرم المنتحرر ,ألنره
الرةة يتأ َّد التحريم ,وش ا َّ
سا ٍم ف شهالك نفسه .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :06امــرأة متزوجــة ولــود ,صــار عنــدها ا ــة عشــر ولــداً,
وجسمها تعب من كثرة اامـر ,فاتفقـت مـع زوجهـا علـى
منــع اامــر نهائي ـاً و لــس بــرب البــوقني ,مــع العلــم بــأن
قــرار األطبــاء أن اامــر ال يضــر بصــحتها .فهــر ــر هــنا
الفعر أ ال؟
الجواب :التعقيم الكامل للمرأة بربط البروطين أو غيرر ال يجروز,
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شال ف حاالت الضرورة الشديدة ,أا يكوا فر الحمرل خطرر محقَّر
ال ,وال يوجرد لرير آخرر لمنرع الحمرل
عليها وال يرجى الشفاء منه م ً
المختصررين العرردود؛ ألا فيرره
غيررر  ,و لررك بنرراء علررى تقريررر األلبرراء
ِّ
تشويه ًا لإلنساا ,وهو حرام ,ولكر َّن ترأخير الحمرل بالوسراةل المعترا ة
من الحبوب أو غيرها ,فال مانع منره باتفراق الرزوجين ,ش ا راا لره مرا
يبرر  ,وأا ال يكوا فيه ضرر بير على المرأة ,وشال منع منه.
ِّ
أما بالنسبة لتر يب اللولب فكذلك ال يجوز ألا فيه شف ًا للعرورة,
أما ش ا احتاجا المرأة شلى تأخير الحمرل لفتررة معينرة ,ولرم يكرن هنراك
وسيلة لمنع الحمل شال تر يب اللولب فعندها يجوز ,وشال فال.
وطد جاء فر طررار مجمرع الفقره ااسرالم رطرم  )5/1( 29فر
ورة مؤتمر الخامس بالكويا ما يل :
أولا :ال يجوز شصدار طانوا عام يحد من حرية الزوجين ف اانجاب.
ثاني اا :يحرم استئصاد القدرة على اانجاب ف الرجل أو المررأة,
وهرو مرا يعرررف بااعقرام أو التعقرريم ,مرا لررم تردم شلررى لرك الضرررورة
بمعاييرها الشرعية.
ثالث اا :يجوز التحكم المؤطرا فر اانجراب بقصرد المباعردة برين
فترات الحمل ,أو شيقافه لمدة معينة من الزمراا ,ش ا عرا شليره حاجرة
ض ,بشرط
معتبرة رع ًا ,بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وترا ٍ
أا ال يترتب علرى لرك ضررر ,وأا تكروا الوسريلة مشرروعة ,وأا ال
يكوا فيها عدواا على حم ٍل طاةم .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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الســؤال :09مــا حكــم الشــريف رجــر مينــع زوجتــه مــن اإلجنــاب
بعد عامني من الزواج بعنر :يق ااال؟
الجواب :ينبغ على الرجل أا يعلم بأا رزق األبناء ليس على
اآلباء ,شنما على اهلل عز وجل القاةل{ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [هو ,]6 :
والقاةل{ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮀ ﮁ ﮂ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ} [ااسراء.]21 :
فاالمتنام عن اانجاب خشية الرزق خلل ف اايماا ,يجب على
يصحح اعتقا  ,وأا يزيد ف شيمانه من خالد تالوة القرآا
صاحبه أا
ِّ
العظيم و رة ر اهلل تعالى ,ألنه جاء ف الحديث الشري > :شا أحد م
يجمع خلقه ف بطن أمه أربعين يو ًما ,م يكوا علقة م ل لك ,م يكوا
ؤمر بأربع لمات ,ويقاد له :ا تب
مض َغ ًة م ل لك ,م يَبعث اهلل َملَ ًكا في َ
عمله ,ورزطه ,وأجله ,و ق أو سعيد ,م ين َفخ فيه الروح< روا
البخار ومسلم .فالطفل وهو ف بطن أمه تب رزطه وأجله ,فمن أين
يأت الخوف من ضي الرزق للمؤمن شال من الشيطاا؟ وصدق اهلل
القاةل{ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯠ ﯡ ﯢ} [البقرة ,]164 :فهل رزق العبد بيد الشيطاا؟
علينا أا نص ِّدق اهلل تعالى فيما يقود{ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ـ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ} [الذاريات 11 :ر .]12
وأما تنظيم الحمل فال حرج فيه ,ولكرن بشررط أا يكروا برضرى
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الزوجين ,وشال فرال يجروز ,وبشررط أال يكروا هنراك ضررر علرى أحرد
الزوجين ف تنظيم الحمل .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :43م ــا ه ــو ااك ــم الش ــرعي ف ــتح م ــر (مرطب ــات
ومش ـ ــروبات س ـ ــاخنة) س ـ ــوق جت ـ ــاري (م ـ ــول)؟ وجت ـ ــدر
اإلشــارة إىل أن هــنا الســوق يرتــاده الشــباب والشــابات ,و
الغالب األعم ال يوجد عندهم التزا  ,فهـر يعتـرب هـنا مـن
باب التعاون على نشر الفساد؟
الجووواب :شنررا ال نسررتطيع تحررريم الحررالد وال تحليررل الحرررام,
حرمه اهلل تعالى ,ومن جملة ما
فالحالد ما أحلَّه اهلل تعالى ,والحرام ما َّ
أحل اهلل عز وجل البيع ,طاد تعرالى{ :ﭧ ﭨ ﭩ} [البقررة,]125 :
َّ
حرم اهلل تعرالى النظرر شلرى النسراء فقراد{ :ﭾ ﭿ
ومن جملة ما َّ
ﮀ ﮁ ﮂ} [النور.]21 :
وش ا اا البيع والشراء جاةز ًا رع ًا مع الكفرار ,فمرع العصراة مرن
المسلمين من باب أولى.
ولكررن ش ا خش ر اانسرراا علررى نفسرره مررن الفتنررة ف ر م ررل هررذ
المحالت ,فيحرم عليه رع ًا افتتاحها ال لحرمة البيع والشرراء ,ولكرن
لحرمة الوطوم ف المعصية ,والوطوم ف الفتنة.
ال خاصرر ًا بالررذ ور
ويجررب علررى صرراحب المحررل أا يفررر مح ر ً
مفصو ًال عن النساء غير المح َّجبات ,وشال فهو ريك ف اا م.
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ومن ابتل بم ل هذا العمل فعليه بمراطبرة اهلل عرز وجرل ,ولريعلم
بررررأا اهلل تعررررالى {ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ} [غررررافر,]19 :
التبررج
وليحصن نفسره بك ررة رر اهلل عرز وجرل ,وليترذ ر اةمر ًا برأا ّ
حرام ,والنظر شلى النساء حرام ,ألنه يخشى على العبد أا يرأل رييرة
الحرام فال يررا حرامر ًا بعرد فتررة مرن الرزمن .نسرأد اهلل تعرالى سرالمة
الدين والدنيا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :41ه ــر جي ــوز أن أعط ــي موجِّــه املدرس ــة مبلغــاً م ــن امل ــال
مقابر أن أجنح؟ مع العلم أنه ال ينةح أحد إال أن يعطيه.
الجواب :الر وة انتشرت أيَّما انتشار ف صفوف المسرلمين ,وأ رل
تفش ,والنب ‘ يقرود:
أمواد الناس بالبالل َّ
تفشى ف المجتمع أيَّما ٍّ
>لعن اهلل الرا والمرتش ف الحكم< روا أحمد .ويقود ‘ > :رل
جسد نبا من سحا فالنار أولى به< روا البيهق .
ل هذا بعد طوله تعالى{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭹﭺ

ﭻ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ} [النساء.]19 :
وبناء عليه:
فال يجوز شعانة اانساا المسرلم أو غيرر المسرلم علرى أ رل المراد

الحرررام ,ألا اهلل تعررالى يقررود{ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯸ ﯹ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ} [الماةدة.]1 :
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وعررن وبرراا ~ طرراد> :لعررن رسررود اهلل ‘ الرا ر والمرتش ر
والراةش ,يعن الذ يمش بينهما< روا أحمد.
ويتأ َّ د هذا التحريم ش ا اا بردفع المراد يحصرل علرى غيرر حقره,
ومن جملة لك النجاح لغير المستح  ,ألا الماد يعتبر ف هرذ الحراد
ر وة ,فالدافع والمدفوم له والواسطة بينهما مشمود باللعنة والعيا براهلل
تعالى ,والدافع مطعم للحررام ,واآلخرذ آ رل للحررام ,والواسرطة معرين
على اا م والعدواا ,و ل هذا حرام.
أما ش ا اا الطالب يستح النجاح وهرو أهرل لره ,وال يسرتطيع أا
يحصل على النتيجة الت يستحقها شال عرن هرذا الطرير حصرر ًا ,فراا م
على اآلخذ ,وال ش م على المعط .
أما ش ا اسرتطام أا يرفرع أمرر شلرى أصرحاب الشرأا لتحصريل حقره
فيجب عليه لك ويحرم عليه الدفع .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :45هر جيوز بح الشاة وتلطيخ أيدينا بالد وو:ع البصـمات
على أي شيء جديد نشرتيه ,أو ما يسمى (فةر الد )؟
الجوواب :ال يوجرد فر الشررم الشرري مرا يسرميه النراس ر فجرر
م ررر ,ومررا يفعلرره الرربعض مررن بررح رراة عنررد ررراء ر ء جديررد ,ررم
ء.
يلطخونه بالدم ,ال يجوز ,وليس من الشرم ف
وهناك سنن لربعض المناسربات التر مرن جملتهرا الروال ة ,حيرث
يسررن بررح رراتين للمولررو الررذ ر ,وواحرردة لألن ررى ,وتسررمى عقيقررة,
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و رذلك يسررن عنررد الررزواج جعررل وليمرة ,لقولرره ‘ لعبررد الرررحمن بررن
عوف> :أولم ولو بشاة< روا البخار .
و ذلك عند راء بيا يستحب بح اة ,وتسمى و يرة.
وال مانع رع ًا من بح اة عند رراء سريارة أو محرل ,أو لنعمرة
ساطها اهلل شليك ,أو لمكرو صرفه اهلل عنك كر ًا هلل تعرالى .هرذا ,واهلل
تعالى أعلم.
الس ــؤال :40عن ــدنا املدرس ــة م ــدرِّس مس ــيحي أحيانــاً نض ــطر
لس؟
للسا عليه ,فما حكم اإلسا
الجواب :السالم هو تحية المسلمين فيما بينهم ,وهو سرالم أهرل
الجنررة ,نرجررو اهلل أا نكرروا مررنهم ,وصرريغة السررالم :السررالم علرريكم
ورحمة اهلل وبر اته ,بتأخير الجار والمجرور ,رو عن جابر ~ طاد:
لقيا رسود اهلل ‘ فقلرا :عليرك السرالم يرا رسرود اهلل .فقراد> :ال
تقل عليك السالم ,ف ا عليك السالم تحية الميا ,ولكن طل :السرالم
عليك< روا أبو او .
أما بالنسبة للسالم على أهل الكتاب:
فعنررد الحنفيررة والمالكيررة :يكررر للمسررلم أا يقررود لغيررر المسررلم:
السالم عليكم ورحمة اهلل وبر اته ,ولكرن ال مرانع مرن أا يجيبره بغيرر
هذ الكلمة ,بأا يقود له :أسعد اهلل أوطاتك ,جعل اهلل صباحك خير ًا,
وهو ينو بذلك الدعاء له بالهداية.
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وعند الشافعية والحنابلة :يحرم بداءتهم بالسالم ,لما روى اامام
مسلم عن أب هريرة ~ ,أا رسود اهلل ‘ طاد> :ال تبديوا اليهو وال
النصارى بالسالم ,ف ا لقيتم أحدهم ف لري فاضطرو شلى أضيقه<.
وأما ر السالم علريهم فرال برأس بره بكلمرة وعليرك .هرذا ,واهلل
تعالى أعلم.
الســؤال :44كــرمت فتــوى هــاب املــرأة املســلمة إىل الطبي ـب
أنه ال جيوز إ ا توفرت الطبيبة املسـلمة املـاهرة ,أو الطبيبـة
لري املسلمة املاهرة ,وأنه يشـرتط املهـارة الطبيـب دائمـاً,
وإن زوجــيت أصــابها اهلل عــز وجــر مــرى ,وقــد أخــنتها إىل
ع ــدة طبيبـ ــات نس ــائيات متخصصـ ــات م ــاهرات ,ولكـ ــن مل
ي هر عليها أي أسن ,وقد أخنتها بعد لـس إىل طبيبـة
نصــرانية مــاهرة أيض ـاً ومل ي هــر أســن ,ــم أخــنتها إىل
طبي ــب مس ــلم متخص ــص وم ــاهر ومش ــهور مهارت ــه ,وق ــد
ظهر أسن على يديه بإ ن اهلل ,فهر أكون ةمثاً بنلس؟
الجواب :شن أسأد اهلل تعالى لزوجتك ولساةر مرضرى المسرلمين
العفو والعافية ,وأا يمتِّعنا جميع ًا بالصحة والعافيرة مرع االسرتقامة شلرى
انتهاء األجل.
وأمررا بالنسرربة لررذهابها شلررى لبيررب مسررلم مرراهر بعررد هابهررا شلررى
الطبيبات المسلمات الماهرات ,وبعد هابها شلى لبيبة نصرانية ماهرة,
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ولم يجرِ ربنا الشفاء على أيرديهن ,فرال حررج فيره شا راء اهلل تعرالى,
وأنا وا بأنك عندما أخذتها شلى لبيب مسلم انا برفقترك أو برفقرة
أحد محارمها ,ألا هاب المرأة المسلمة شلى لبيب مسلم بدوا محرم
أو زوج ال يجوز .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :42هر جيوز إخراج مجةمـة بشـرية مـن القـرب للتعلـيم
والتشريح؟
الجواب :ال يجوز نبش طبر الميا ر وهذا باالتفاق بين الفقهراء رر
شال ألمر ضرور  ,وال ضرورة ف هذ الحالرة ,وألا جمجمرة الميرا
ردرب ,والنبر ‘ يقررود فر الحررديث
طررد تكسررر بيررد الطبيررب أو المتر ِّ
حي ًا< روا أبو او .
الشري  > :سر عظم الميا كسر ّ
وبناء عل ذل :
فال يجوز شخراج جمجمرة اانسراا مرن القبرر مرن أجرل التعلريم,
لقود اهلل تعالى{ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ} [ااسراء.]21 :
وهررذا الفعررل ال يعتبررر مررن التكررريم ,ولمررا تقرردم مررن الحررديث
الشري  .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :48خبــاي موبيليــاُ ,أحضــر لــه تــابوت للنصــارى مفــور
عليه صليب ,فما هو حكم حفِّ وبخِّ هنا التابوت؟
الجواب :ش ا راا الترابوت المصرنع للنصرارى عليره صرليب ف نره
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يقررود{ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ} [الماةدة .]1 :وهذا من اا م والعدواا.
والماد المكتسب من هذ الصنعة هو ماد حرام ,يجرب الرتخلص
منه و لك بصرفه شلى الفقراء ,بعد التوبة والندم على ما فات ,مع رة
االستغفار .هذا ,واهلل تعالى أعلم.

السؤال :42ما هو حكم صناعة بار قد يستعمر لبيع اخلمر؟
الجواب :شا صناعة البرار الرذ يقراد عنره ( :نتروار) وهرو ربيه
بطاولة أو خزانة ,من أجل بيع الخمر أو عررض الخمرر عليره ال يجروز
رع ًا ,ويعتبر الكسب خبي ًا يجب الرتخلص منره بصررفه شلرى الفقرراء,
بعد التوبة واالستغفار.
وش ا رراا البررار ررعار ًا ألهررل الفس ر والفجررور والخمررور ف نرره ال
يجوز تصنيعه رذلك ,ولرو لرم يسرتخدم لبيرع الخمرر أو عرضره عليره.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
بنــاء الكنـائ

واملعابــد

السـؤال :46مــا هـو ااكــم الشـرعي
ديار املسلمني؟
طسم الفقهاء أمصار المسلمين شلى ال ة أطسامٍ:
الجوابَّ :
األول :مرا اختطَّره المسرلموا وأنشرؤو الكوفرة والبصرررة وبغرردا
َّ
وواسط ,فال يجوز فيه شحرداث نيسرةٍ وال بِيعرةٍ وال مجتمر ٍع لصرالتهم
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وال صررومعةٍ ب جمررام أهررل العلررم ,وال يم َّكنرروا فيرره مررن رررب الخمررر
واتِّخا الخنازير وضرب النَّراطوس ,لقرود النبر ‘> :ال تبنرى نيسرة
ف ااسرالم ,وال يجر َّد مرا َخررِ َب منهرا< روا ابرن عرد  ,وأل ّا هرذا
البلد ملك للمسلمين فال يجوز أا يبنوا فيه مجامع للكفر ,ولو عاطدهم
اامام على ال َّتمكن من لك فالعقد بالل.
الثاني :ما فتحه المسلموا َعنو ًة ,فال يجوز فيه شحداث ٍء مرن
لك باالتفاق ,أل ّنه صار ملك ًا للمسلمين ,وما اا فيه ء مرن لرك
المالكيرة ,وهرو وجره عنرد الحنابلرة :ال يجرب
هل يجرب هدمره؟ طراد
ّ
الصحابة • فتحوا ير ًا من البال عنو ًة فلرم يهردموا ريئ ًا
هدمه ,أل َّا ّ
من الكناةس.
لصحة هذا وجو الكناةس وال ِب َيرع فر الربال التر فتحهرا
ويشهد ّ
عمالهَّ ( :أال يهدموا
المسلموا َعنو ًة ,وطد تب عمر بن عبد العزيز شلى َّ
بيع ًة وال نيس ًة وال بيا نا ٍر).
الشافعية ,وهو وجه عند الحنابلة :يجب هدمه,
األصح عند
وف
ِّ
َّ
فال يقروا على نيسةٍ انا فيه ,أل ّنها برال مملو رة للمسرلمين ,فلرم
يجز أا تكوا فيها بِيعة ,البال الت اختطَّها المسلموا.
الحنفية شلى أ ّنها ال تهردم ,ولكرن تبقرى بأيرديهم مسرا ن,
و هب
ّ
ويمنعوا من اتِّخا ها للعبا ة.
الثالث :ما فتحه المسلموا صلح ًا ,ف ا صرالحهم اامرام علرى أ َّا
األرض لهرم والخررراج لنرا ,فلهررم شحررداث مرا يحترراجوا شليره فيهررا مررن
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الشرافعية,
والمالكية والحنابلة ,وهو األصح عند
الحنفية
الكناةس عند
َّ
َّ
َّ
أل َّا الملررك والرردار لهررم ,فيتصر َّررفوا فيهررا ي ر ررايوا .وف ر مقابررل
الشافعية :المنع ,أل َّا البلد تحا حكم ااسالم.
األصح عند
ِّ
َّ
وشا صالحهم على أ َّا الردار لنرا ,ويرؤ وا الجزيرة ,فرالحكم فر
الكناةس على ما يقع عليه الصلح ,واألولرى أال يصرالحهم شال علرى مرا
وطع عليه صلح عمر ~ من عدم شحداث ٍء منها.
وشا وطررع الص رلح مطلق ر ًا ف رال يجرروز ااحررداث عنررد الجمهررور:
رافعية والحنابلررة ,ويجرروز ف ر بل ر ٍد لرريس فيرره أحررد مررن
الحنفي رة والشر َّ
َّ
المالكية.
المسلمين عند
َّ
الحنفيرة والحنابلرة ,وهرو المفهروم مرن
يتعرض للقديمة عنرد
َّ
وال َّ
الشافعية المنع من شبقاةهرا نراةس .هرذا,
المالكية ,واألصح عند
الم
َّ
َّ
واهلل تعالى أعلم.
ينظر :الموسوعة الفقهية الكويتية.119/2 :
افتتــام مــر ـ ـ ســريك ـ ـ

الســؤال :49مــا هــو ااكــم الشــرعي
لعرى اايوانات فيه؟
الجواب :األمور بمقاصدها ,وشنمرا األعمراد بالنيرات ,فر ا راا
فررتح هررذ المحررالت ال يترتررب عليرره ضرررر ألحررد ,ولررو رراا لفاةرردة
مرجرروة ,ولررم يرافر لررك محرمررات ,و انررا ترعررى هررذ الحيوانررات
رعاية جيدة ,وال يكوا فيها تحريش بين الحيوانات لالطتتاد فيما بينهرا
فال مانع من لك رع ًا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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السؤال :23ما حكم تقطيع اخلبز بالسكني؟
الجواب :تقطيع الخبز جاةز رع ًا ,ما لرم يقصرد ااهانرة للخبرز.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :21ما حكم االحتفال بعيد األ ؟ وهر هناك إ م برتكه؟
الجووواب :االحتفرراد بعيررد األم مررا جعررل للمسررلمين ,شنمرا جعررل
ألناس ططعوا أواصر الصلة األسرية فيما برين بعضرهم الربعض ,فالولرد
ال يعرررف أبويرره ,وال يتعرررف عليهمررا شال بررين الحررين واآلخررر ,هررؤالء
جعلوا ألنفسهم هذا العيد ,حيث يتذ ر الولد أمه ف العام مرة ,وربمرا
أا تكوا زيارته ألمه ف ار العجزة الت يسمونها ار الرحمة.
أما بالنسبة للمسلم فف ل يوم عند عيد ألمه ,ألا أمه عنرد أو
هو عنردها

{ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} [ااسراء.]12 :
وبناء عليه:
ف ا اا االحتفاد بعيد األم تشبه ًا بغير المسلمين فال يجروز .أمرا
البر باألم فال حرج فيه شا اء اهلل تعرالى ,واألولرى
ش ا اا من منطل
ِّ
خصص بهذا اليوم حترى ال يقرع التشربه بغيرر المسرلمين .هرذا,
أا ال ي َّ
واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :25هــر ايفديــة للمعلــم جــائزة شــرعاً أ تعتــرب مــن بــاب
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الرشــوة؟ وخاصــة أيامنــا هــنه حيــي أصــبحت ايفديــة
عيد املعلم تُطلب علناً.
الجواب :أرى أا الهدية الت تق َّدم للمعلم ف يوم عيد المعلرم ال
تجوز رع ًا ,ألا ااحساا يملك القلوب ,ويجعل القلروب تميرل شلرى
المهد  ,وهذا طد يدفع المعلم لالهتمام بالطالب الذ طر َّدم لره الهديرة
أ ر من غير .
وشن لو سألا المعلم :هل بعد شنهاء خدمتك ف التردريس يقر ِّدم
الطالب لك هدية؟ أو هل يق ِّدموا لك هديَّة ش ا انتهرى العرام ال ِّدراسر
ولم تب لك صلة معهم؟
فهال جلسا فر بيرا
لذلك أرى هذا مشمو ًال بقود النب ‘َّ > :
أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك شا نا صا ط ًا<! روا مسلم.
وأنا أنصح الطالب أال يق ِّدم هديرةَّ ,
وأال يقبلهرا المعلرم ,ألا فر
لك سالمة الدين والدنيا.
وهناك ير من السرا ة العلمراء أفتروا بجرواز أخرذ الهديرة مرن غيرر
للب ,وأا ال يقصد برذلك التشربه بغيرر المسرلمين ,وأا ال يكروا هرذا
العطاء سبب ًا لتفضيل بعض الطالب على بعض .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :20قامت اجلهات املعنية بالتعليم وجهـات أخـرى بـإلاق
مجيع مكاتب الدروس اخلصوصية ,وو:ـع قيـود مسـتحيلة
وصـ ــعبة ومكلفـ ــة للـ ــرالبني بإقامـ ــة الـ ــدورات التعليميـ ــة.
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س ـ ــؤالي :ه ـ ــر جي ـ ــوز بطريق ـ ــة أو ب ـ ــأخرى (دون ت ـ ــرخيص
ن امي) فتح املكاتب؟ وما حكم املال الني ةخنه؟
الجواب :لاعة ول األمرر فر غيرر معصرية هلل عرز وجرل واجبرة
رع ًا ,و لك لقرود اهلل تعرالى:

{ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ} [النساء.]59 :
و ذلك ال يجوز للمسلم أا يلق بنفسه شلى التهلكة ,و لك لقود
اهلل سبحانه وتعالى{ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ} [البقرة .]195 :وشا مخالفرة
يعرض نفسه للمهانة واأل ى بسجن أو
القوانين الوضعية تجعل المسلم ِّ
عرضرها لإلهانرة
غرامة أو غير لك ,وال يلي بالمسلم أا يهين نفسره أو ي ِّ
بسبب غرض نيو .
وبناء عل ذل :
ف ا طاما الجهرات المعنيرة بر غالق مكاترب الردورات التعليميرة
وجب على المدرسين االلتزام بهذا األمر .وشن أرى أا فتح المكاترب
للدورات التعليمية صار سربب ًا فر تقصرير المدرسرين فر شعطراةهم فر
المرردارس العامررة لمعر ًا فر تحويررل الطررالب شلررى الرردورات التعليميررة
الخاصة ,وهذا ال يجوز رع ًا.
وأمررا بالنسرربة للمرراد الررذ يجنيرره المرردرس مررن خررالد الرردروس
الخاصة الت تعطى من غيرر تررخيص نظرام ففيره ربهة حررام .هرذا,
واهلل تعالى أعلم.
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الســؤال :24ن ــراً الرتفــايف أســعار األعــاا فقــد لــوح مــن بعــء
املســلمني مــن يشــرتي كميــة كــبرية مــن اخلبــز مــن أفــران
الدولــة بقصــد إطعامهــا للحيوانــات ,و لــس ألن ســعر اخلبــز
صار أقر من سعر العلف ,فما هو ااكم الشرعي لس؟
يسربب أزمرة بيررة فر طروت
الجواب :هذا ال يجوز رع ًا ,ألنه ّ
النرراس ,وخاصررة مررا ة الخبررز ,وألنرره مخررال ألمررر ولر األمررر ,واهلل
عز وجل يقرود{ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ}
[النساء.]59 :
علينا أا نتق اهلل عز وجل ونراطبه ,وال نعرض أنفسنا للمحاسربة
ال عن المحاسبة يوم القيامة بين يرد اهلل عرز وجرل.
أمام القضاء ,فض ً
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :22زوجيت موظفة إحدى دوائر الدولة ,ويوجد اتفـاق
فيمـا بـني العــاملني هـنه الـدائرة وموافقــة املسـؤول عــن
العمــر بــأن يتخلــف أحــدهم عــن الــدوا حيــي ينــوب عنــه
الباقون ,فهر هنا جائز؟
الجواب :هذا االتفاق بين الموظفين ال يجروز ررع ًا ,ألا العقرد
مع ِّل واحد على حدة ,و ل موظ ملزم بالدوام فر الرداةرة بالمردة
المتف عليها ,وشا اا عمل البعض يغن عن اآلخر.
وهذا االتفاق بين الموظفين ومردير الرداةرة ال يكفر شال ش ا راا
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مخو ًال بذلك من طبل الوزارة.
ّ
وبناء عل ذل :
فال يجروز الغيراب عرن العمرل ولرو راا هنراك بعرض المروظفين
ينوب عنه ف عمله ,و سبه يكوا حرام ًا ,وف هرذ الحالرة ال برد مرن
أا يأخذ الغاةب شجازة بدوا راتب ,م يرداوم علرى عملره عوضر ًا عرن
غيابه ,وشال أ ل الحرام ,شال ش ا اا غيابره بر ا مردير الرداةرة ,و راا
مفوض ًا من طبل الوزارة بذلك ,وشال ف ا مدير الداةرة ال ي ِحرل حرامر ًا.
َّ
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :28توجــد أشــرطة فيــديو مصــوَّر فيهــا صــور متحركــة
بص ــورة حي ــوان ,وتنط ــق وت ــتكلم بص ــوت إنس ــان ,فم ــا ه ــو
ااكــم الشــرعي هــنا العمــر ,حيــي ينــزل منــه مقــاطع
على أجهزة ايفاتف ا مول؟
الجواب :ال يستنكر الم الحيوانات بصروت شنسراا؛ فرذلك مرن
ال ,وال ابا رع ًا ف نصوص الكتاب والسرنة ,فقرد
جملة الممكن عق ً
با ف القرآا الكريم والسنة الصحيحة خروج ابة آخرر الزمراا تكل ِّرم
الناس ,ما خصص علماء السنة الشرريفة بابر ًا خاصر ًا فر بروت رالم
الحيوانات معجز ًة لرسود اهلل ‘.
ومن لك ما روا البخار وغير  ,عن أبر هريررة ~ طراد :صرلى
رسود اهلل ‘ صرالة الصربح ,رم أطبرل علرى النراس فقراد> :بينرا رجرل
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يسوق بقررة ش ر بهرا فضرربها ,فقالرا :شنرا لرم نخلر لهرذا ,شنمرا خلقنرا
للحرث< .فقاد الناس :سبحاا اهلل بقرة َت َكلَّم! فقاد> :ف ن أومن بهذا أنرا
وأبو بكر وعمر< ,وما همرا َ َّرم> .وبينمرا رجرل فر غنمره ش عردا الرذةب
فذهب منها بشاة ,فطلب حتى أنه استنقذها منه ,فقاد له الذةب :يرا هرذا
السررب ِع يرروم ال را ِعر َ لهررا غيررر ؟< فقرراد
اسر َتن َقذ َت َها منر  ,فمررن لهررا يرروم َّ
الناس :سربحاا اهلل ةرب يرتكلم! طراد> :فر ن أومرن بهرذا أنرا وأبرو بكرر
وعمر< وما هما َ َّم.
وجاءت أحا يرث أيضر ًا فر رالم الجمرل و رالم الحمرار و رالم
الضب...
ِّ
بقر أا يقرراد :الحكررم علررى تنزيررل مقررالع فيررديو علررى أجهررزة
صور الم الحيوانات بصوت شنساا ,متوط ِّر على معرفة نيَّرة
الجواد ت ِّ
الفاعل ,ف ا نوى خير ًا فخير ,وشا نوى سخرية و رر ًا ف نره مجرازى
على طصد ذلك.
ونأس حيث لم نعاين تلك المقالع ولم نشرهدها ,فكراا الجرواب
شلى العموم والشمود أطرب منه شلى التفصيل .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
** ** **
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السؤال :1رجر أوصر إليَّ :رفاً ,فوجـدت نفسـي عليـه الكـثري,
حتـ ـ ــى بـ ـ ــدأت أشـ ـ ــعر بااقـ ـ ــد عليـ ـ ــه ,وال أدري الطريـ ـ ــق
للــتخلص مــن هــنا األمــر ,ألنــه يضــايقج كــثرياً ,فــأرجو
التكر بإرشادي إىل الطريق الني خيلصج من هنا.
الجواب :أولا :يجب علينا أا نتدبر طود اهلل تعالى{ :ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ} [األنعام ,]111 :ونتدبر طوله تعالى{ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ} [التوبة .]51 :ولنتنبه شلى طوله تعالى{ :ﮍ} ,فهذ
الكلمة تدد على أا األمر مغنم وليس مغرم ًا ,ولو اا ف ظاهر مكروه ًا,
و لك لقوله تعالى{ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ} [البقرة.]116 :
مرر ًا ,مرن
نتقبل القدر بالرضرى ولرو راا فر ظراهر ّ
ش ًا علينا أا َّ
خالد طوله تعرالى’{ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ} [البقررة .]121 :رم مرن
أمر مكرو نزد بالعبد ,ولكرن بعرد حرين لمرا انجلرا لره األمرور علرى
حقيقتها رأى الخير من خالد هذا المكرو .
لذلك يقود بعض العلماء ف تفسير طود اهلل تعالى{ :ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ} [لقمرراا :]11 :شا النعمررة البالنررة مررا انررا فرر
ظاهرها نقمة وف بالنها نعمة.
ثاني و اا :يجررب علينررا أا نترردبر طررود النب ر ‘> :يررا غررالم ,شن ر
أعلمررك لمررات :احفررظ اهلل يحفظررك ,احفررظ اهلل تجررد تجاهررك ,ش ا
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سررألا فاسررأد اهلل ,وش ا اسررتعنا فاسررتعن برراهلل ,واعلررم أا األمررة لررو
اجتمعا على أا ينفعوك بش ء لم ينفعوك شال بش ء طد تبره اهلل لرك,
ولو اجتمعوا على أا يضروك بش ء لم يضروك شال بشر ء طرد تبره اهلل
عليك ,رفعا األطالم وجفا الصح < روا الترمرذ وطراد :حرديث
حسن صحيح ,هذا يجب أا يكوا راسخ ًا ف طلوبنا ,لالمرا أنره ترب
علينا فنرضى ,ألا الذ طضى شنما هو رب رحيم ,وهو أرحرم بالعبرد
من األم على وليدها.
ثالث اا :علينا أا نراجع الحسابات بيننا وبين أنفسنا ,ألا هذا الضر
الذ وصل عن لري هذا العبد ,ما جاء من فرا  ,و لك لقود اهلل
سبحانه وتعالى{ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ} [الشورى ,]21 :ولقوله تعالى{ :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ} [النساء.]29 :
ِابع اا :علينا أا نعلم برأا هرذا الضرر الرذ أصرابنا هرو فر الحقيقرة
تطهير لنا ,و لك لحديث النب ‘> :عجبر ًا ألمرر المرؤمن ,شا أمرر لره
خير ,وليس لك ألحد شال للمؤمن ,شا أصرابته سرراء ركر فكراا خيرر ًا
ضراء صبر فكاا خير ًا لره< روا مسرلم ,ولقولره ‘> :مرا
له ,وشا أصابته ّ
غرم,
هم وال حزا وال أ ى وال ٍّ
يصيب المسلم من نصب وال وصب وال ٍّ
حتى الشو ة يشا ها ,شال فَّر اهلل بها من خطايرا < روا البخرار  ,ولقولره
‘> :عجب ًا للمؤمن ال يقض اهلل له يئ ًا شال اا خير ًا له< روا أحمد.
خامس اا :علينا أا نتدبر طوله تعرالى{ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
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ﯳ ﯵ ﯶ ﯷ} [الفرطرراا ,]11 :لنررا اختبررار لكل ِّنررا,
فهل نصبر؟ و ي يتميز العبد صاحب القلرب السرليم عرن غيرر ؟ ألرم
يقل موالنا جرل وعرال{ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ} [األنفراد]22 :؟
ي يكوا هذا التمييز؟
رب ض ر ٍّر أصررابك أوطفررك علررى ب راب مرروالك متضر ِّررع ًا
ْادْ و ااَّ :
الضر أظهرت حقيقة شيمانك وصدطك ,ألم يقرل
متذل ِّ ً
ال ,وبصبرك على ِّ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
موالنرا جررل ررأنه{ :ﮡ
ﮫ ﮬ } [العنكبوت]؟
ْابع اا :اهلل تعالى يقود{ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ} [آد عمرراا:

خبأ اهلل لك ف الغيب بصربرك علرى مرن أسراء شليرك أنرا ال
 ,]129ما ا ّ
تعرفه؟ م من مكرو راا لصرالح العبرد ,ولكرن العبرد ال يعلرم ,واعتبرر
بقصة سيدنا موسى عليه السرالم مرع سريدنا الخضرر عليره السرالم ,عنردما
خرق ال َخ ِضر السفين َة ف نهاية األمر لصالح من؟ وعنردما طترل الغرالم فر
نهاية األمر لصالح من؟ وعندما بنى الجدار ف نهاية األمر لصالح من؟
ثامن اا :أنا ال تدر  ,لوال هذا الضرر مرا هر نتيجترك؟ رم مرن
عبد وطع ف العجب والغرور عندما جاءت األطدار على وف ما يريد؟
تاْع اا :لو أللعك اهلل على ما أعر َّد لرك جرزا ًء علرى صربرك ربمرا
كرت من أساء شليك ,لوال وحشر لمرا راا سريدنا حمرزة ~ سريد
الشهداء ,فَ ِبه ِ صار سيد الشهداء ,م تدار ا رحمرة اهلل وحشري ًا فهردا
لإلسالم ,وااسالم يجب ما طبله.
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عاشر اا :اهلل تبارك وتعرالى يقرود:

{ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ} [األحررررزاب ]11 :هرررررل
الطيررا مررن الضر ِّرر مررا الطررا رسررود اهلل ‘؟ الجررواب :ططعر ًا ال ,هررل
طرأت ف سيرة سيدنا رسود اهلل ‘ أنه ر حا ا ر اا حاطد ًا على مرن
أساء شليه؟ الجواب :ططع ًا ال ,على العكس من لك تمامر ًا ,فقرد راا
‘ يقود> :اللهم اهد طوم ف نهم ال يعلموا< روا البيهق ف رعب
اايماا ,وحديث الطاة لنا يعرفه عندما طاد له جبريرل> :شا اهلل طرد
سمع طود طومك لك وما ر و عليك ,وطد بعث اهلل شليك ملك الجباد
لتأمر بما ئا فيهم ,طاد :فنا ان ملك الجباد فسلم عل ّ م طاد :يا
محمد شا اهلل طد سمع طود طومك لك ,وأنا ملك الجبراد ,وطرد بع نر
ربررك شليررك لتررأمرن بررأمرك ,فمررا ررئا؟ شا ررئا أا ألب ر علرريهم
األخشبين .فقاد ‘ :بل أرجو أا يخررِج اهلل مرن أصرالبهم مرن يعبرد
اهلل وحد ال يشرك به يئ ًا< روا البخار ومسلم.
حادي عشر :أ ر من الدعاء{ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ}
[الحشر.]11 :
والغل يؤ طلبك طبل أا يؤ
واعلم بأا الحقد والحسد
َّ
غيرك ,واهلل يحب العبد الذ يعفو ويصفح ,ولنتذ ر طوله تعالى:
{ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ} [فصلا ,]21 :وطوله{ :ﮈ ﮉ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮒ ﮓ ﮔ} [النور ,]11 :وطوله{ :ﭑ ﭒ
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ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ}
[الجا ية .]11 :هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :5هر التكبري العيد مجاعةً بدعةٌ؟
الجواب :اتفقا لمة الفقهاء على مشروعية التكبيرر فر العيردين
الغدو شلى الصالة ,وف أ بار الصلوات أيام عرفة واألضحى حترى
ف
ِّ
عصر اليوم ال الث من أيام التشري .
ويندب التكبير سر ًا ف عيد الفطر أ ناء الذهاب شلى صالة العيد,
والتكبير جهر ًا ف األضحى ,اظهار عاةر ااسالم ,وتذ ير اآلخررين
بالتكبير.
أما التكبير ف أ بار الصرلوات فر يروم عرفرة ويروم النحرر وأيرام
التشري فقاد الحنفيرة بوجوبره علرى الرجراد والنسراء فر األصرح مررة
ال ,عقب ل فرض.
واحدة ,وشا زا عليها يكوا فض ً
ومدة التكبير مرن فجرر يروم عرفرة شلرى صرالة العصرر مرن آخرر أيرام
التشري  ,والتكبير يجب على الرجراد والنسراء خلر رل صرالة ,سرواء
انوا منفر ين أو مقتدين أو مسافرين ,والمسبوق يكبرر وجوبر ًا بعرد طضراء
ما فاته من الصالة مع اامام ,ولو ترك اامام التكبير يكبر المقتد .
وبناء عليه:
فالتكبير فر العيردين عنرد جمهرور الفقهراء سرنة ,وعنرد الحنفيرة
واجب ,وسواء اا بشكل شفرا أو جماع  ,ورفع الصروت بره سرنة
للرجاد وا النساء .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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السؤال :0هر هناك بدعة حسنة ميكن أن نوجـدها؟ وهـر صـاة
الرتاويح مجاعة عشرين ركعة من البدعة ااسنة؟
الجواب :يقود سرلطاا العلمراء العرز برن عبرد السرالم رحمره اهلل
تعالى ف تعري البدعة ف تابه طواعرد األحكرام فر مصرالح األنرام:
عهد ف عصر رسود اهلل ‘ .وه منقسمة شلرى:
(البدعة :فعل ما لم ي َ
بدعة واجبة ,وبدعة محرمة ,وبدعة مندوبة ,وبدعرة مكروهرة ,وبدعرة
عرض البدعة على طواعد الشرريعة:
مباحة .والطري ف معرفة لك أا ت َ
ف ا خلا ف طواعرد اايجراب فهر واجبرة ,وشا خلرا فر طواعرد
التحريم فه محرمة ,وشا خلا فر طواعرد المنردوب فهر مندوبرة,
وشا خلا ف طواعد المكرو فهر مكروهرة ,وشا خلرا فر طواعرد
المباح فه مباحة.
وللب ع الواجب أمثل :
فهررم برره ررالم اهلل و ررالم
أحو ها :اال ررتغاد بعلررم النحررو الررذ ي َ
رسرروله ِ ‘ ,و لررك واجررب ألا حفررظ الشررريعة واجررب ,وال يت رأتى
حفظها شال بمعرفة لك ,وما ال يتم الواجب شال به فهو واجب.
المثال الثاني :حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة.
المثال الثالث :تدوين أصود الفقه.
المثال الرابع :الكالم فر الجررح والتعرديل لتمييرز الصرحيح مرن
السقيم ,وطد لا طواعد الشريعة على أا حفرظ الشرريعة فررض فايرة
متعين ,وال يتأتى حفظ الشريعة شال بما رنا .
فيما زا على القدر ال َّ
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وللب و ع المحرم و أمثل و  ,منهووا :مررذهب ال َق َدرِيَّرةِ ,ومنهررا مررذهب
ال َجبرِيَّةِ ,ومنها مذهب المر ِج َئةِ ,ومنها مرذهب الم َج ِّس َرمةِ ,والرر علرى
هؤالء من البدم الواجبة.
وللب و ع المن وب و أمثل و  ,منهووا :شحررداث الرررب ِط والمرردارس وبن راء
عهررد فر العصرر األود ,ومنهووا :صو ل
القنررالر ,ومنهرا ررل شحسرراا لررم ي َ
التراويح ,ومنها الكالم ف طاة التصوف ,ومنها الكالم فر ال َجر َدد فر
جمع المحافل لالستدالد على المساةل ش ا طصد بذلك وجه اهلل سبحانه.
وللب ع المكروه أمثلو  ,منهوا :زخرفرة المسراجد ,ومنهرا تزوير
المصاح  ,وأما تلحين القرآا بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العرب ,
فاألصح أنه من البدم المحرمة.
يرب الصربح والعصرر,
وللب ع المباح أمثل  ,منها :المصرافحة ع ِق َ
ومنها التوسع ف اللذيذ من المأ ل والمشارب والمالبرس والمسرا ن,
س الطَّ َيالِ َسةِ ,وتوسيع األ مام.
ولب ِ
وطد يختلَ ف بعرض لرك ,فيجعلره بعرض العلمراء مرن البردم
المكروهة ,ويجعله آخروا مرن السرنن المفعولرة علرى عهرد رسرود اهلل
‘ فما بعد  ,و لك االستعا ة ف الصالة والبسملة) اهر.
وبناء عليه:
فمررن البرردم المندوبررة :صررالة التررراويح عشرررين ر عررة جماعررة فر
المسجد ب مام واحد .وهذا مرا فعلره سريدنا عمرر ~ فر مسرجد سريدنا
رسررود اهلل ‘ فرر ررهر رمضرراا ,وطرراد( :نعررم البدعررة هررذ ) روا

116

الفتاوى الشرعية

البخار  .ونحن على يقين بأا هذا األمر له ليله عند سيدنا عمر ~.
ومن األ لة المعتمد عليها ف لك ,ما أخرجه مسلم ف صحيحه
عن جريرر برن عبرد اهلل ~ طراد :طراد رسرود اهلل ‘> :مرن َسر َّن فر
ااسالم سنَّة حسنة فع ِمل بها بعد تب له م ل أجر مرن عمرل بهرا وال
ينقص من أجورهم ء ,ومن َس َّن ف ااسالم سرنَّة سريئة فع ِمرل بهرا
بعد تب عليه م ل وزر من عمل بها وال ينقص من أوزارهم ء<.
وأما ش ا خالفرا البدعرة نصر ًا مرن الكتراب والسرنة فهر ر علرى
فاعلها ,ويكوا فاعلها آ م ًا ,ألنه أحدث ف ين اهلل ما ليس منه.
ويجب أا يعتقد بالبدعة الحسنة المندوبرة أنهرا ليسرا فرضر ًا وال
واجب ًا وال سنة ,وال ينكر على تار ها ,ما ال ينكرر علرى فاعلهرا بهرذا
الشرط .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :4هر مولد الن ‘ الني يقا باملساجد بدعة؟
الجواب :المولد الشري الذ يقام بذ رى مولرد النبر ‘ ,أو
ف أ ِّ مناسبة ينيرة يعرد مرن البردم الحسرنة ,وال مرانع مرن شطامتره ش ا
انرا مفرر ات المولرد لهرا أصررل فر الردين ,و لرك ب طامرة الصررالة,
والصيام ,والتسبيح ,والذ ر ,والصالة على النبر ‘ ,وطرراءة سريرته
العطرررة ,ومديحرره ‘ ,وتررذ ر سررنته الشررريفة ,و ر ِّرل مررا هررو عبررا ة هلل
تعالى ,أو ما هو مباح ف الشريعة.
وطد اا النب ‘ يحتفرل بمولرد الشرري  ,و لرك بصريام يروم
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اا نرين الررذ ولررد فيرره ,فقررد جرراء فر صررحيح مسررلم عررن أبر طتررا ة
األنصار ~ ,أا رسود اهلل ‘ سئل عن صروم يروم اا نرين ,طراد:
> اك يوم ولدت فيه ,ويوم بع ا ,أو أنزد عل ّ فيه<.
وال يحرتج علرى عردم جرواز المولررد برأا الصرحابة • مرا فعلرروا
لك ,ألا الترك ليس حجرة فر التحرريم ,لقرود اهلل عرز وجرل{ :ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ} [الحشر.]2 :
ف ا طاما األمة بفعل لم ير فيه نص بالتحريم ف ا هذا يعد أمرر ًا
مباح ًا ,ويجب أال يعتقد بأنه فرض أو واجب أو سنة.
وااسررالم س ر َّن االحتفرراد بررأمور أ نررى مررن لررك بك يررر ,منهررا
االحتفاد بالمولو بجعل عقيقرة لره ,وبشرراء ار بجعرل و يررة .هرذا,
واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :2هــر صــحيح أن الــني ابتكــر االحتفــال مولــد رســول
اهلل ‘ هم قو يبغضون رسول اهلل ‘ ,وهم العبيديون؟
الجواب :أسأد اهلل تعالى بأسماةه الحسنى وصفاته العرال أا يغفرر
لنررا ولكررم ,وأا يرزطنررا حسررن االطتررداء واالتبررام لسررلفنا الصررالح ,ألا
الخير َّل الخير ف االتبام ,والشر َّل الشر ف االبتدام.
ومن جملة البدم طود طاةلهم :شا الذ اختررم احتفراالت المولرد
هم طوم يبغضوا رسود اهلل ‘ ,وشن واهلل يا أخر ال أرى هرذا ,وال
أحب اهلل ورسوله
أعتقد هذا ,بل أطود :شا الذ جعل المولد هو ممن َّ
‘ وعش النب ‘.
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وشا رراا الررذ يمرردح النبر ‘ ,ويقرررأ سرريرته العطرررة ,ويتلررو
القرآا ويذ ر اهلل تعالى ,ويصل ويسلم على سيدنا رسرود اهلل ‘ هرو
المبغض ر ونعو باهلل من لك القود ر فمن هو المحب ش ًا؟
يررا أخ ر الحبيررب :المولررد أمررر مسررتحدث ,يررؤجر فاعلرره بنيترره
بشرلين :أا ال يكوا فيره المخالفرات الشررعية ,وأا ال يعتقرد وجوبره
بنيترره ,وال ر ء علررى
سرنيته ,بررل يعتقررد أنرره مبرراح يرؤجر الفاعررل َّ
وال َّ
تار ه .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :8مل ــا ا جي ــوز االحتف ــال بعي ــد املول ــد النب ــوي وال جي ــوز
للشخص أن تفر بعيد مياده؟
الجواب :أخ الكريم :االحتفاد بيوم مولد النب ‘ هو احتفراد
جل جالله:
لكل العوالم ,ألم يقل موالنا َّ
بالرحمة المهداة للبشرية ,بل ِّ
{ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ}؟ [األنبيررراء .]112 :ألرررم يقرررل النبررر
‘> :شنما أنا رحمة مهداة< روا ابن أب يبة والحا م؟
ألم يكرمنا ربنا عز وجل بقوله ف ح

حبيبنرا ‘{ :ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ}؟ [األنفاد.]22 :
وبعد ِّل هذا يقود لنا موالنا جلَّا عظمته{ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ} [يرررررونس ,]54 :فرررررنحن نفررررررح
بالرحمة العظمى المهداة لنا من اهلل تعالى .فهل الواحد منا اا مريال
رحمة ال أطود لألمة ,بل أطود ألبويه وألهله؟
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ال نقس أنفسنا يا أخ على سريدنا رسرود اهلل ‘ ,ألنره طرد يكروا
الواحد منا ال طدر اهلل بالء لوالديه وأهله .فرال أرى جرواز االحتفراد بعيرد
مولد اانساا ألنه طد يكوا فيه تشبه بالنصارى .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :2اإلمــا البخــاري والشــافعي وابــن عربــي ال شــسَّ أنهــم
رمحة لألمة ,فهر جيوز أن عتفر بنكرى ميادهم؟
الجوووواب :أخررر الكرررريم المكرررم صرررحيح ,اامرررام البخرررار
والشررافع وابررن عربر وسرراةر العلمرراء لهررم رحمررة ,ولكررن رحمررتهم
مستقاة من الرحمرة العظمرى المهرداة سريدنا محمرد ‘ ,ورحمتره ‘
ليسررا رررحمتهم ,و لررك لقررود اهلل تعررالى{ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ} [األنبيررراء .]112 :ولقولررره تعرررالى{ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ} [األنفراد .]22 :وهؤالء
· ليسوا بهذ المنزلة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :6لق ــد ج ــرت ع ــادة املس ــلمني بع ــد االنته ــاء م ــن ت ــاوة
القرةن الع يم أن يقول التالي :صـدق اهلل الع ـيم .ألـي
هنا من البدعة اليت ما أنزل اهلل بها من سلطان؟
الجواب :هرذا األمرر صرار متعارفر ًا عليره مرن عامرة المسرلمين فر
مشارق األرض ومغاربها ,وف الحديث الصحيح عن ابرن مسرعو ~:
(مررا رآ المسررلموا حسررن ًا فهررو عنررد اهلل حسررن) روا أحمررد والحررا م
والطبران موطوف ًا .هذا أو ال.
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ثاني اا :ال ك ف صحة هذ الجملة بعد االنتهاء من ترالوة القررآا

الكريم ,و لك لقوله تعالى{ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ} [النساء.]111 :
ثالث اا :يستأنس لهذ الجملرة بقولره تعرالى{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [آد عمراا.]95 :
ِابع اا :هذ من األمور المباحة والتر سركا عنهرا الشرارم ,لالمرا
لم ير نه عنها ,وال أمر بها بعد االنتهراء مرن الرتالوة ,واألمرر المبراح
بنيته.
يؤجر عليه اانساا َّ
خامس ااَّ :أال يعتقد القاةل والسامع بسن ِّ َّريتها بعد التالوة ,ألنه ما ور
فيها حديث .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :9عن ــدما نق ــو بزي ــارة بع ــء ااة ــاج ويق ــدمون لن ــا
:يافة ماء زمز  ,فإنا نرى الـبعء يقـو ويسـتقبر القبلـة
م يدعو اهلل عز وجر ,فهر ورد لس شيء؟
الجواب :ماء زمزم مراء مبار رة ليبرة ,وهر سرقيا اهلل عرز وجرل
لسيدنا شسماعيل عليه السالم ,وطاد فيها النب ‘> :شنها مبار ة ,شنهرا
لعام لع ٍم و فاء سقم< روا مسلم والبيهق .
وطد ر الفقهاء أنه يستحب أ ناء ربها مراعاة ما يل :
أولا :أا يستقبل القبلة ويسم اهلل تعالى.
ثاني اا :أا يشرب ماء زمزم على فعات ال ة.
عب ًا.
ثالث اا :أا يشربها ّ
مص ًا ال ّ
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ِابع اا :أا يرف من ماء زمزم على وجهه ورأسه وصدر .

خامس اا :أا يدعو اهلل عز وجل ,ويقود عنرد رربه :اللهرم شنره طرد
بلغن عن نبيك سيدنا محمد ‘ أنه طاد> :مراء زمرزم لمرا ررب لره<
روا ابن ماجه ,وأنا أ ربه بنيرة رذا و رذا ر يردعو بالردعاء الرذ يررا
لنفسه ولغير .
ْادْ و اا :يسررتحب أا يرردعو برردعاء ابررن عبرراس ¶ :اللهررم شن ر
أسالك علم ًا نافع ًا ,ورزط ًا واسع ًا ,و فاء من ل اء.
ف

ْابع اا :وال حرج ف ربه طاةمر ًا أو طاعرد ًا ,ألا الفقهراء اختلفروا
لك ,والراجح واهلل تعالى أعلم أا يشربه جالس ًا.

ويقود سيدنا محمد بن عبد الررحمن برن أبر بكرر ~ :نرا عنرد
ابن عباس ¶ جالس ًا ,فجاء رجل فقاد :من أين جئا؟ طاد :من زمزم.
طاد :فشربا منها ما ينبغ ؟

طاد :فكي ؟
طاد :ش ا رربا منهرا فاسرتقبل الكعبرة ,وا رر اسرم اهلل تعرالى,
وتن ّفس ال ًا من زمزم ,وتضلَّع منها ,ف ا فرغا فاحمد اهلل تعالى.

نسررأد اهلل تعررالى أا يكرمنررا بشررربها مررن نبعهررا مررن جرروار الكعبررة
المشرفة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
َّ
الس ــؤال :13أع ــاني م ــن الوس ــواس ال ــني س ــيقتلج ,وق ــد حاول ــت
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التخلُّص منه بميع الطرق ,وأخرياً أقسمت علـى املصـحف
ب ــأني إ ا فعل ــت ك ــنا ي ــا رب ابل ــيج بالس ــرطان ,وبع ــد أي ــا
أحسس ــت بفداح ــة قس ــمي وب ــدأت بالبك ــاء واالس ــتغفار ,ه ــر
سيعاقبج اهلل على هنا القسم؟ وهر سأصاب باملرى؟
الجواب :شا فع الوسواس يكوا برذ ر اهلل تعرالى ,و لرك لقرود

اهلل

تعررررررالى{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ} [األعررررراف{ .]111 :ﮑ} تعنرررر  :ررررروا اهلل
تعررالى ,و ررروا طرردرة اهلل تعررالى ,و ررروا ضررع الشرريطاا ,و ررروا
عداوترره لإلنسرراا ,و ررروا طولرره

تعررالى{ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ} [فررالر .]6 :فعرفرروا بررأا هررذ الوسوسررة لشررغلهم عررن اهلل تعررالى
فأعرضوا عنها ,و روا طوله تعرالى{ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ}
[الحجر .]11 :و روا طود النب ‘> :يرأت الشريطاا أحر َد م فيقرود:
من خل ذا؟ من خل ذا؟ حتى يقود :مرن خلر ربَّرك؟ فر ا بلغره
فليستعذ باهلل ول َين َته ِ< روا البخار .
واانساا طد يبتلى بالوسوسة فيضي صردر بسربب راهيتره لهرذا
الوسواس ,ويجاهد نفسه للرتخلص منره بك ررة رر اهلل تعرالى ,و لرك
لقود النب ‘> :شا الشيطاا واضع خطمره علرى طلرب ابرن آ م ,فر ا
ر خنس ,وش ا نس التقم طلبه< روا البيهق وأبو يعلى.
وهذا مرن عالمرات اايمراا ,مرا أخررج اامرام أحمرد عرن ابرن
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عباس أنهم طالوا :يا رسرود اهلل شنرا نحر ِّدث أنفسرنا بالشر ِء ألا يكروا
أحدنا ح َم َم ًة أحب شليه من أا يرتكلم بره ,فقراد> :الحمرد هلل ِ الرذ لرم
يَق ِدر منكم شال على الوسوسة< ,وف رواية> :الحمد هلل ِ الرذ ر َّ أمرر
شلى الوسوسة<.
وروى اامام أحمد عن عاةشة ¸ طالرا َ :ر َكوا شلرى رسرود اهلل
‘ ما يجدوا من الوسوسة وطالوا :يا رسود اهلل شنا لنجرد ريئ ًا لرو أا
خر من السماء اا أح َّب شليه من أا يتكلم به ,فقاد النبر ‘:
أحدنا َّ
> اك محض اايماا<.
ولمررا روا مسررلم عررن علقمررة ~ طرراد :سررئل النبرر ‘ عررن
الوسوسة طاد> :تلك محض اايماا<.
فمن أرا التخلص من الوسوسة فعليه بما يل :
1ر رة ر اهلل تعالى ,والصالة على النب ‘.
1ر التعو باهلل من الشيطاا عند الوسوسة.
2ر أا ال يلتفا شلى الوسوسة ,ويلتفا شلى سنة النبر ‘ ,ألا
الح ف اتبام الرسود ‘.
1ر أا يتح َّق المبتلى بالوسوسة بصفات عبا الرحمن الذين طاد
فيهم موالنا جل جالله:

{ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﺴ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﺵﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯭﯮﯯ
ﯰﺶﯲﯳﯴﯵﺷﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
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ﯽﯾﯿﰀﰁﺸﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭣﭤﭥﭦ
ﭧﺹﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﺺﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭿ
ﮀﮁﮂﺻﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﺼ

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﺽﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﺾﮣﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﺿ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﻀ

ﯜ ﯝﯟ ﯠ ﯡ} [الفرطاا 62 :ر .]26
ألا اهلل تعررالى طرراد

للشرريطاا{ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ} [الحجر.]11 :
5ر أا يكوا المبتلى مطمئن ًا بوجو اايماا فر طلبره ,ألا الشريطاا
ال يأت شلى طلب خا ٍد من اايماا ,ما أا السرارق ال يرأت شلرى بيرا
خراب ال ماد فيه.
وبناء عل ذل :
فاعمل بهذ الوصرايا ,رم اسرتغفر اهلل مرن هرذا ال َق َسرم ,وهرذا ال
يضررررك شا ررراء اهلل تعرررالى ,ألا رحمرررة اهلل واسرررعة ,واهلل تعرررالى ال
يعجل ,ولكن اانساا اا عجو ًال.
ِّ
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وأرجررو اهلل أا يحفظكررم مررن ررل سرروء ومكرررو  ,ويصرررف عنررا
وعنكم وسوسة الشيطاا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :11تــو والــدي وتــرك لنــا بيتـاً واســعاً يصــلح ألن يكــون
ا ـ ــة بيـ ــوت ,وتـ ــرك أر :ـ ـًا زراعيـ ــة مـ ــؤجرة ,وأنـ ــا أسـ ــكن
باإلجي ـار ,ووالــدتي مــع أخــي األعــزب لوحــدهما ,و تلــس
ال ــدار طلبـ ــت أن أس ــكن معهـ ــم فرفض ــت والـ ــدتي ,طالبـ ــت
صــيت مــن املــرياث فرفضــوا مجيعـاً ,فــإ ا أخــنت حصــيت
من املرياث بدون ر:ا والدتي فهر أعترب عاقاً يفا؟
الجواب :اهلل تعالى يقرود:

{ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ} [ااسراء .]12 :ويقرود{ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ} [لقمراا:

 .]15ويقود ‘> :الزم رجلها فر َّم الجنرة< روا ابرن ماجره والطبرانر .
وعن أبِ هريرة ~ طاد :جاء رجل شلى رسود اهلل ‘ فقاد :يرا رسرود
اهلل ,من أح النراس بحسر ِن صرحابت ؟ طراد> :أمرك< ,طراد :رم مرن؟
طاد > :م أمك< ,طاد :م من؟ طاد > :رم أمرك< ,طراد :رم مرن؟ طراد:
> م أبوك< روا البخار ومسلم.
ال ,وتذ ر طود اهلل
فحاود َّبرها بداية مهما استطعا شلى لك سبي ً
تعالى{ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ} [لقماا .]15 :صاحبها بالمعروف ,ومن
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توسط أحد ًا
استغنى باهلل أغنا اهلل تعالى ,وحاود يا أخ بعد لك أا ِّ
تحسن العالطة
من أطاربك أا َّ
يتدخل من أجل توزيع التر ة ,بعد أا ِّ
بينك وبين أمك ,وأا يكوا الوسيط بينكم من أهل العلم والصالح
والعقل الراجح ,وف الغالب شا اء اهلل يصلح اهلل بينكم ويأخذ ل
واحد منكم حصته من التر ة.
ف ا لم يفلح المصلحوا ف ااصالح ,وأنا مضطر ومحتراج شلرى
الماد ,وضاطا عليك األسرباب فرال حررج شا راء اهلل تعرالى أا تأخرذ
حصررتك اار يررة عررن لري ر القضرراء ,ولكررن أي ررد عليررك أا تراجررع
الحسابات فيما بينك وبرين نفسرك لمرا ا تعاملرك أمرك بهرذ الطريقرة؟
ومن المعلوم أا فقة األم بيرة وعظيمة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :15بعــء النــاس ينفِّــرون اخللــق مــن الــدنيا ,فمــا هــي
ن رة اإلسا التعامر مع الدنيا؟
الجواب :شا اهلل تعالى َّ
حذر الخل من أا يتعلَّقوا بالدنيا ,وضرب
لهم أم لة َّبين فيها حقيقتها من م ل طود اهلل عز وجل:

{ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ

ﰎ ﰏ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ} [الكه .]15 :
وم ل طوله تعالى{ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮌ
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ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ} [الحديد.]11 :
والنب ‘ َّبين لهم ذلك حقيقرة هرذ الحيراة الردنيا فقراد> :لرو
انا الدنيا تعدد عند اهلل جناح بعوضة ما سقى افر ًا منها َ رربة مراء<
روا الترمذ عن سهل بن سعد ~.
وعن المستو ِر بن دا طاد :نا مرع الر رب الرذين وطفروا مرع
السخلَةِ الميِّتة ,فقاد رسود اهلل ‘> :أترروا هرذ
رسود اهلل ‘ على َّ
هانا على أهلها حين أل َقوها؟< طالوا :من هوانها أل َقوها يا رسرود اهلل,
طاد> :فالدنيا أهوا على اهلل من هذ على أهلهرا< روا الترمرذ وطراد:
حديث حسن.
وعنه أا النب ‘ طاد> :ما الدنيا ف اآلخررة شال م رل مرا يجعرل
أحد م شصبعه ف ال َي ِّم فلينظر بما ا ِ
يرجع< روا الترمذ وطاد :حديث
حسن صحيح.
وطاد ‘> :واهلل ال ال َفق َر أخشى عليكم ,ولكن أخشى عليكم أا
بسط عليكم الدنيا ما بسطَا علرى مرن راا طربلكم ,فتنافسروها مرا
ت َ
تنافسوها ,وتهلِ َككم ما أهلكتهم< روا ابن ماجه.
م طراد ‘> :مرا لر ومرا للردنيا! مرا أنرا فر الردنيا شال را رب
استظل تحا جرة م راح وتر ها< روا الترمذ .
ولكن بجانرب هرذا البيراا لحقيقرة الردنيا يبريِّن اهلل المهمرة التر

خلقنررا مررن أجلهررا

بقولرره{ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ} [التوبررة.]115 :
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وبقولرره

تعررالى{ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ} [هرررو  .]61 :ويقرررود النبررر ‘> :شا الررردنيا حلررروة
َخ ِض َرة ,وشا اهلل مسرتخلِفكم فيهرا فينظرر ير تعملروا ,فراتقوا الردنيا
واتقوا النساء ,ف ا أود فتنة بن شسراةيل انا ف النساء< روا مسلم.
وبناء عل ذل :
فيجب علينا أا نعمر هذ الدنيا ,وأا نتعامرل معهرا بظاهرنرا وا
أا تتعل طلوبنا بهرا ,وهرذا مرا راا عليره سرلفنا الصرالح · ,عمرروا
الدنيا على أحسن حاد مرن ااتقراا ,امت را ًال لقرود النبر ‘> :شا اهلل
ال أا يتقنرره< روا أبررو يعلررى والطبرانرر
يحررب ش ا عمررل أحررد م عمرر ً
والبيهق ف عب اايماا.
وبجانب هذ العمارة وااتقاا انا طلوبهم متعلَّقة باهلل عز وجرل
مررا طرراد اهلل تعرالى

فرريهم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ} [النور.]22 :
فكانوا ف التجارة ظاهر ًا ,وبالن ًا انوا مرع اهلل ,جعلروا الردنيا بأيرديهم
ولم يدخلوها شلى طلوبهم.
لذلك من تكلَّم عن الدنيا والزهد فيها يجب عليه أا يعل ِّرم النراس
بأا الزهد مكانه القلب وليس الظاهر ,ورحم اهلل من طراد :الزهرد لمرن
وجد وليس لمن فقد ,فلتكن الردنيا عنردك رم ازهرد فيهرا .هرذا ,واهلل
تعالى أعلم.
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السؤال :10لقد تعت بعء األئمة يدعو اهلل عز وجـر ويقـول:
رد القض ــاء ولك ــن أس ــألس اللط ــف
الل ــهم إن ــي ال أس ــألس َّ
فيه ,وعن نعلـم بـأن الـدعاء سـبب لـردِّ الـباء ,وأن الـدعاء
والباء يعتلةان ,كما ورد

ااديي> :وإن الباء لينـزل

فيتلقاه الدعاء فيعتلةان إىل يو القيامة< [رواه ااـاكم
والطرباني] فهر هنا الدعاء الني دعا به اإلما صحيح؟
الجواب :شنه مما ال ك فيه بأا الدعاء عبا ة ,وله أ ر برال وفاةردة
عظيمة ,فكم من محنة رفعا بالدعاء ,و م من مصريبة شرفها اهلل تعرالى
بالدعاء ,ومن ترك الدعاء س َّد على نفسه أبواب ًا يرة من الخير.
ولكن من المعلوم بأا القضاء على نوعين:
األول :طضاء مب َرم ,والثاني :طضاء معلَّ .
فمن القضاء المبرم على سبيل الم اد :الموت ,فلو سأد العبرد اهلل
وتوس رل شليرره بأسررماةه الحسررنى ف ر أا ال يميترره
تعررالى صررباح ًا ومسررا ًء َّ
موالنا ,ما استجيب هرذا الردعاء ,ألا القضراء برالموت مبر َرم ال يرفرع,
فر ا طلنررا فر الرردعاء :اللهررم شنررا ال نسررألك ر القضرراء ,ولكررن نسررألك
اللط فيه ,فالمقصو بالقضاء هنرا القضراء المبر َرم الرذ ال يرر  ,وأمرا
الذ ير بالدعاء فهو المعلَّ .
وبناء عل ذل :
فال حرج من هذا الدعاء ,لالما أا المقصو منه أا يلط اهلل بنرا
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ِّرل طضراء
ف القضاء المبرم ,و ذلك نسأد اهلل تعالى أا يلط بنا فر
طضا لنا ,شا اا مب َرم ًا وشا اا م َعلَّق ًا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :14مــا حكــم الــدخول إىل منتــديات اإلنرتنــت وتســةير
العضـ ــوية فيهـ ــا ,واملشـ ــاركة املوا:ـ ــيع والـ ــردود علـ ــى
األعضاء ,وما حكم املشاركة بـ:
 1ـ صفحات (التسـلية والرتفيـه) بكتابـة املوا:ـيع والـرد علـى
أخرى: ,من حدود األدب واألخاق.
5ـ الصـفحات (الدينيـة) واملشـاركة بكتابـة املوا:ـيع والـرد
على أخرى ,علماً أن املنتديات يشارك بهـا الشـباب والبنـات
(ولكن بأتاء وهمية).
الجواب :شا الدخود شلى المنتديات وتسجيل العضوية فيها حكمره
مرتبط بالمنتدى ,ف ا اا شسالمي ًا فال حررج فر لرك ,علرى أا يكروا
الرجاد مع الرجاد والنساء مع النساء.
أما الرجاد مع النساء ف ا اا منضبط ًا بضوابط الشرريعة مرع مراطبرة
اهلل عز وجل ,وبوجو محرم فال حررج فر لرك شا راء اهلل تعرالى ش ا
انا المشار ة على صفحات ينية.
أما منترديات التسرلية والترفيره برين الرجراد والنسراء األجانرب فرال
يجوز رع ًا ,ولو انا ضمن اآل اب واألخرالق ,ألا مرن حرام حرود
الحمى يو

رك أا يقرع فيره ,وربنرا عرز وجرل يقرود{ :ﭪ ﭫ ﭬ
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ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ} [األحررزاب ,]21 :وخاصررة فرر هررذا الررزمن
الذ ر فيه فس الشباب ولغياا النساء.
فكون على حرذر يرا أخترا مرن المشرار ة فر المنترديات للتسرلية
والترفيه ,أمرا فر الصرفحات الدينيرة فرال حررج ,بشررط وجرو زوج أو
محرم ,و لك لسالمة الدين ,فالشيطاا يجر من ابن آ م مجرى الدم.
نسأد اهلل الحفظ لنا ولكم من ِّرل الفرتن مرا ظهرر منهرا ومرا بطرن.
آمين .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :12إني أتابع على النت بعء املنتديات اإلسامية ,وقـد
ش ــاركت ب ــبعء املوا :ــيع املفي ــدة ,ولك ــج فوجئ ــت ح ــني
رأيــت أحــد األشــخاد قــد دخــر علــى هــنا املنت ـدى وحــرَّ
أت اسم البدعة بعـء األمـور الـيت شـاركت فيهـا ,مثـر:
ادخ ــر وش ــارك بالص ــاة عل ــى ال ــن ‘ ,أو ادخ ــر وش ــارك
بالــدعاء للوالــدين ,أو ادخــر وشــارك باالســتغفار اليــومي,
وهك ــنا ,وك ــان القص ــد م ــن ل ــس الت ــنكري ب ــنكر اهلل
ســبحانه ,فــإ ا بأخينــا هــنا ــرِّ هــنه األفعــال أــت اســم
البدعـة ,مســتدالً ـديي ابــن مســعود عنـدما شــاهد أناسـًا
يع ــدون ااص ــى بال ــنكر ف ــأنكر عل ــيهم وق ــال :إنه ــم ق ــد
رفعــوا الســيوا يــو نهاونــد ,وقــد ســأل كمــا يقــول كبــار
العلمــاء عــن هــنا املو:ــويف فأجــابوا بعــد جــواز االجتمــايف
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للــنكر ,ولــو باألتــاء ولــي
مج الرد فما ا أرد عليه؟
الجووواب :يقررود اهلل

فقـ باألشــبام ,وقــد طلــب

تعررالى{ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ} [الحشر ,]2 :ويقود النب ‘> :وش ا أمرتكم بأمر فأتوا منه
مررا اسررتطعتم< روا البخررار  ,وطرراد رسررود اهلل ‘> :شا اهلل فرررض
فراةض فال تضيعوها ,وح َّد حدو ًا فال تعتدوها ,ونهى عن أ رياء فرال
تنتهكوها ,وسكا عن أ ياء رخصة لكم ليس بنسياا فرال تبح روا عنهرا<
روا البيهق .
وبناء عل ذل :
فال يجوز أا نقود عن أمر :هذا حرام ,شال بوجو ليل عليه مرن
الكترراب أو السررنة ,أو عررن لرير القيرراس علررى أمررر ور تحريمرره ف ر
الكتاب والسنة .وأما طود طاةلهم :هذا ر ء لرم يفعلره رسرود اهلل ‘
وال الصررحابة ,ف ر ا العلمرراء ر وا علررى لررك بقررولهم :الترررك ال يفيررد
التحريم ,ألن طرد أتررك أمرر ًا ألنره مبراح ,واألمرر المبراح يرؤجر عليره
اانساا بنيته الصالحة.
والصالة على النب ‘ ,والدعاء للوالدين ,واالستغفار ,وسراةر
األ ار لها مطلوبة رع ًا ,ف ا اجتمعنا على لك فال حرج ف لرك
رع ًا ,على أا نعتقد بأا االجتمام بهذا الشكل ليس واجبر ًا وال سرنة,
وبالمقابل ال ننكر على من لم يفعل لك.
وأنا أنصحك يا أخ الكريم بأا تتررك الجردد والمرراء ,وخاصرة
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ف م ل هذ األمور ,ألا األمة متم ِّزطة وال تحتاج شلى تمزي الممر َّزق,
ض الجنة لمن ترك ال ِم َر َاء وشا
والنب ‘ يقود> :أنا زعيم ببيا ف َربَ ِ
اا م ِح ّق ًا ,وببيا ف وسط الجنة لمن ترك الكرذب وشا راا مازحر ًا,
حسرن خل َقره< روا أبرو او  ,وال ِمرراء هرو
وببيا ف أعلى الجنة لمن َّ
الجداد .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :18مــا هــو الفــرق بــني إكــرا الضــيف واإلســراا عليــه,
وما حكم التكلف الزائد للضيف؟
الجواب :الضيافة من مكرارم األخرالق ومرن آ اب ااسرالم ,وهر
خل ر النبيررين والصررالحين ,وه ر سررنة سرريدنا شبررراهيم خليررل الرررحمن
واألنبياء مرن بعرد علريهم الصرالة والسرالم ,وطرد رغَّرب فيهرا ااسرالم,
وع َّدها من عالمات صدق اايماا ,فقاد النب ‘> :من اا يرؤمن براهلل
واليوم اآلخر فليكرم ضيفه< روا البخار  .وطاد ‘> :ال خيرر فريمن ال
ي ِضي < روا أحمد .وطاد ‘> :الضيافة ال ة أيام ,وجاةزته يوم وليلرة,
وال يحل لرجل مسلم أا يقيم عند أخيه حتى يؤ ِ َمه ,طرالوا :يرا رسرود اهلل
و ي يؤ ِمه؟ طاد :يقيم عند وال ء له يقريه به< روا مسلم.
ومن نداب المضي :
1ر شيناس ضيفه بالحديث الطيب عند خود الضي وعند خروجه.
1ر أال يتكلَّ لضيفه ما ال يطي  ,لما روى البخار عرن أنرس ~
طاد :نا عند عمر ~ فقاد :نهينا عن التكل .
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وروى الحا م والطبران عن سلماا ~ أنه طاد :لروال أا رسرود
اهلل ‘ نهانا عن التكل لتكلَّفا لكم.
وروى الدارططن بسند ضعي عن الزبير بن العوام ~ مرفوعر ًا:
>أال شنر برر ء مررن التكلر وصرالحو أمتر < ,وهرو وشا راا ضررعيف ًا
فالمعنى صحيح لألحا يث السابقة.
2ر أا يقود لضيفه ( ل) أحيان ًا من غير شلحاح.
1ر أا يخدم المضي ضي َفه بنفسه ,ال بخا م ,ألا هذا ليس مرن
ش رام الضي .
5ر أا يبا ر شلى ش رام ضيفه ,ويق ِّدم له أجو ما عند  ,مرا فعرل
سيدنا شبراهيم عليه السالم ,طاد تعالى{ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ب ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ} [الذاريات 16 :ر .]12
6ر أا يظهر السرور بأ ل ضيفه.
ومن نداب الضي :
1ر أا يجلس حيث يجلسه صاحب البيا.
1ر أال يقوم الضي شال ب ا المضي .
2ر أا يدعو الضي بدعاء رسود اهلل ‘> :أفطر عند م الصاةموا,
وأ ل لعامكم األبرار ,وصلا عليكم المالةكة< روا أبو او .
وبناء عل ذل :
فال حرج ف التوسعة علرى الضري بردوا تكلر  ,ألا التكلر
ممقرروت فرر رررعنا ,بررل شحضررار الك يررر الموجررو عنررد المضرري
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مستحب ,ما فعرل سريدنا شبرراهيم عليره السرالم ,وال يعتبرر هرذا مرن
ااسراف ,ألا ااسراف المنه َّ عنه هو صررف المراد فر المعاصر ,
ال ,و ذلك من ااسرراف المنهر عنره
وفيما ال ينبغ لو اا الماد طلي ً
األ ل من الطعام حتى التخمة.
وش ا أحضر المضي الطعام الك ير لضيفه وفضل من الطعام ء
فيحرم عليه أا يلق الطعام ف القمامة ,بل عليه أا يرعى هرذ النعمرة
بر ِّها لعياله أو ألصحاب الحاجة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :12ما حكم ااركة النكر؟ مع كر بعء األدلة.
الجواب :األصل ف األمور ااباحة ,ما لم يرر نرص برالتحريم,
يتحرك حر ة لبيعية وهو يذ ر اهلل تعالى فما هو الحررج
لو رأينا شنسان ًا َّ
ف لك؟ لو رأينا شنسان ًا يسبح وهرو يرذ ر اهلل تعرالى فرأين الحررج فر
لك؟ لو رأينا شنسان ًا يجر وهو يذ ر اهلل تعالى فأين الحرج؟
ولو تمايل الذا ر أ ناء ر هلل تعالى بدوا تكل فرأين الحررج؟
وطد أخرج اامام أحمد ف مسند وابن حباا ف صرحيحه عرن أنرس ~
طاد :انا الحبشة يز ِفنو َا بين يد رسرود اهلل ‘ ويرطصروا ويقولروا:
محمد عبد صالح ,فقاد رسود اهلل ‘> :ما يقولوا؟< طالوا :يقولروا:
وأطرهم على لرك,
محمد عبد صالح .فلما رآهم ‘ لم ينكر عليهمَّ ,
والمعلوم أا األحكام الشرعية تؤخذ من طوله ‘ وفعله وتقرير  ,فلمرا
تبي َن أا هذا جاةز.
أطرهم على فعلهم ولم ينكر عليهم َّ
َّ
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ورو عن سيدنا عل ~ أنه طاد :واهلل لقد رأيا أصرحاب محمرد
‘ فما أرى اليوم ريئ ًا يشربههم! لقرد رانوا يصربحوا رع ًا غبرر ًا ,برين
المعز ,طرد براتوا هلل سرجد ًا وطيامر ًا ,يتلروا تراب اهلل
أعينهم أم اد ر َ ِب َ
يراوحوا بين جباههم وأطدامهم ,ف ا أصبحوا فذ روا اهلل ما وا مرا يميرد
تبل يابهم .أخرجره أبرو نعريم
الشجر ف يوم الريح ,وهملا أعينهم حتى َّ
ف حلية األولياء ,وأور ابن ير فر البدايرة والنهايرة ,وأور فر نرز
العماد وعزا شلى الدينور والعسكر ف المواعظ.
وبناء عل ذل :
فال حرج ف الحر ة أ ناء الذ ر ش ا صفا النية هلل عز وجل ,و راا
الذا ر مراطب ًا هلل عز وجل ,و اا األمر من غير تكل  ,وال تشبه بالنساء.
حرم الحر ة أ ناء الذ ر هلل تعالى ,ولرم
وهناك بعض الفقهاء ممن َّ
أط على ليل تحريمهم ,وهناك أيض ًا ير من الفقهاء طالوا بجوازها,
ومنهم العارف باهلل سيد أبو مدين رحمه اهلل ,حيث طاد:
راب الهوى َعنرا
الوجر ِد أهلَره ش ا لم َتذق معنى
ِ
وطل للذ ينهرى عرن َ
جاهل المعنرى
ش ا اهت َّزت األرواح وط ًا شلى اللقرا نعم ترطص األ باح يا َ
أمررا تنظررر الطيررر الم َق َّفررص يررا فتررى ش ا ر األولاا حر َّن شلرى المغنرى
الحس والمعنى
فتضطرب األعضاء ف
رررررج بالتغريرررررد مرررررا بفرررررؤا
ِّ
يفر ِّ
رررذلك أرواح المحبِّرررين يرررا فترررى تهزهزهررا األ ررواق للعررالم األسررنى
الصبر من اهد المعنرى
أنلزمهررررا بالصرررربر وهرررر َمشرررروطَة وهل يستطيع َ
وروحنرا
فيا حا العشاق طرم وا رد طاةمر ًا و َزمزم لنرا باسرم الحبيرب ِّ
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وعلررى ر ِّرل حرراد فالمسررألة اختلر الفقهرراء فيهررا ,ومررا ينبغر أا
نجعل منها طضية يك ر الجدد والمراء فيهرا ,ألا ررة الجردد والمرراء
ليسا من أا المؤمن المخلِص ,والنب ‘ يقود> :أنرا زعريم ببيرا
ض الجنرة لمرن تررك ال ِم َرر َاء وشا راا م ِح ّقر ًا ,وببيرا فر وسرط
ف َربَ ِ
الجنة لمن ترك الكذب وشا اا مازح ًا ,وببيرا فر أعلرى الجنرة لمرن
حسن خل َقه< روا أبو او  .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
َّ
السؤال :16قال رسول اهلل ‘> :املتحابون اهلل على منابر من
نـ ــور يـ ــو القيامـ ــة< فمـ ــا هـ ــو الفـ ــرق بـ ــني ا بـ ــة اهلل
والتعلُّق؟ وما هو العاج؟
الجواب :حب اانساا لإلنساا على أطسام:
1ر حب لذاته ,فيحبه بسبب جماد َخل ٍ أو جماد خل .
1ر حب لمصلحة عاجلة ف الدنيا ,فيحبه لجلب نفع أو لدفع ضرر.
2ر حب لمصلحة آجلة وا االلتفات شلى العاجلة ولرو حصرلا,
فيحب اانساا اانسا َا لمصرلحة أخرويرة حترى يكروا فر ظرل عررف
الرحمن ,وحتى يحشر علرى منرابر مرن نرور فر الجنرة ,وحترى يكروا
فيع ًا له يوم القيامة.
ال ,وشا
ال وال آجر ً
1ر حب هلل وف اهلل ال يناد منه يئ ًا ,ال عراج ً
أحب صاحبه هلل وف اهلل ,ألا
ال ,شال أنه َّ
ال وآج ً
اا الخير سيناله عاج ً
أحب صانع ًا أحب صنعته.
هذا المحبوب صنعة اهلل تعالى ,فمن َّ
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فهذا الحب بقسميه األود وال ان يزود بزواد السبب ,ف ا هب
رب النفرع أو
جماد ال َخل ِ أو جماد الخل ِ هرب معره الحرب ,وش ا جلِ َ
ِفع الضرر ولم تب له مصلحة ف لك زاد الحب وانتهى.
وأما القسم ال الث والرابع فهو الذ يدوم ب ا اهلل تعالى ,وهو
الذ يقود فيه العلماء :ما اا هلل فهو المتصرل ,ومرا راا لغيرر اهلل
فهو المنفصل.
وعالمررات الحررب ف ر اهلل يرررة؛ مررن جملتهررا :شعانررة المحررب
لمحبوبه وبالعكس على لاعة اهلل عز وجل ,وعلى ترك الهوى وحظوظ
متناصحين ,وأال يشغل رل منهمرا صراحبه عرن اهلل
النفس ,وأا يكونا
َ
عز وجل ,يجتمعاا على اهلل تعالى ويتفرطراا علرى لرك ,و رل منهمرا
يحب صاحبه ,فهرو محرب ومحبروب فر آا واحرد ,وال ترؤ ر عليهمرا
الدنيا ,والحب بينهما ف از يا وا نقصاا ,مرا امرا علرى لاعرة اهلل
عز وجل ,وهذا هو الحب المحبوب عند اهلل والمطلوب بين عبا .
أما التعل ف نه مذموم :ألنه حب معلود بعلة ,شما لجماد َخل ٍ أو
جماد خل ٍ ,أو لجلب نفع أو لدفع ضررر ,وهرذا الحرب يرزود برزواد
سببه ,وطد يكوا الواحد منهما محب ًا وليس محبوبر ًا عنرد صراحبه ,وطرد
يصبح المحبوب حجاب ًا للمحب عن اهلل عز وجل ,من حيرث يشرعر أو
ال يشعر ,ورحم اهلل من طاد :عدو يوطفك علرى براب مروالك خيرر مرن
صدي يحجبك عن اهلل تعالى.
وع ج التعلق المذموم:
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يصحح العبرد شيمانره براهلل تعرالى ,وأا يعلرم برأا النرافع
أولا :أا
ِّ
والضار والمعط والمرانع شنمرا هرو اهلل عرز وجرل ,وأا يترذ ر حرديث
سيدنا رسود اهلل ‘> :واعلم أا األمرة لرو اجتمعرا علرى أا ينفعروك
بش ٍء لم ينفعروك شال بشر ٍء طرد تبره اهلل لرك ,ولرو اجتمعروا علرى أا
يضروك بش ٍء لم يضروك شال بش ٍء طد تبره اهلل عليرك رفعرا األطرالم
وجفا الصح < روا الترمذ وطاد :حديث حسن صحيح.
ثانيو اا :أا يتررذ ر طررود النبر ‘> :عررش مرا ررئا ف نررك ميررا,
وأحبب من أحببا ف نك مفارطه ,واعمرل مرا رئا ف نرك مجرز بره<
روا الحا م والطبران والبيهق ف الشعب.
ثالث اا :أا يراطب اهلل تعالى ,ويعلم بأا اهلل تعالى مطَّلع على طلبه ونيَّته.
لكل ء ِع َوض ًا ,شال اهلل تعالى فليس له عوض.
ِابع اا :أا يعلم بأا ِّ
خامسو اا :هررذ األمررور ال تكرروا شال بك رررة ررر اهلل تعررالى وتررالوة
القرآا العظيم ,و رة الصالة والسالم على سيدنا محمد ‘.
ونرجو اهلل تعالى أا يجعل ح َّبنرا هلل وفر اهلل لجميرع خلقره ,وأال
تتعل طلوبنا شال به .آمين .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :19ه ــر جي ــوز أن أدع ــو اهلل ع ــز وج ــر أن أك ــون زوج ــة
لسيدنا رسول اهلل ‘ اآلخرة؟
الجووواب :الرردعاء مطلرروب رررع ًا بررنص القرررآا العظرريم بقررود اهلل
عررز

وجررل{ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
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ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ} [غافر.]61 :
وشا الدعاء مستحب ما لم يكن ش م ًا أو ططيعة رحم ,ما جاء ف
الحديث الشري > :ال يزاد يستجاب للعبد مرا لرم يردم بر م أو ططيعرة
رحم ,ما لم يستعجل .طيل :يا رسود اهلل ما االستعجاد؟ طراد :يقرود:
طد عوت وطد عوت فلم أر يستجيب ل  ,فيستحسر عند لرك ويردم
الدعاء< روا مسلم.
و عايك بأا تكون زوجة لسيدنا رسود اهلل ‘ لريس ش مر ًا ,وال
حرج ف هذا الدعاء شا اء اهلل تعالى .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :53أريد أن أسلس إحدى الطرق الصوفية ,وأن يكـون
الســلوك علــى يــد شــيخ متَّبــع للكتــاب والســنة ,بعيــد عــن
البديف السيئة .فهر باإلمكان أن تدلَّج على هنا الشيخ؟
الجواب :أنا ال أستطيع أا أح ِّد لك يخ ًا بعينه لتسرلك الطرير
مررب
عند  ,ولكن أطود لك يا أخ الكريم :ابحرث عرن ريخ مر ر ٍد ٍّ
ال ,واسرلك
يكوا ملتزمر ًا بكتراب اهلل وسرنة رسرود اهلل ‘ طرو ًال وعمر ً
على يديه ,وحاود أا تبحث عن هذا المر د من خالد طود النب ‘
الذ يرويه ابن عباس ¶ طاد :طيل :يا رسود اهلل ,أ جلساةنا خيرر؟
طاد> :من َّ ر م اهلل رييته ,وزا ف علمكم منطقه ,و َّر م براآلخرة
عمله< روا أبو يعلى والبيهق ف الشعب ورجاله رجاد الصحيح.
وأ ر مرن الردعاء بقولرك :اللهرم لَّنر علرى مرن يردلن عليرك,
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يعرفنر عليرك ,وال
وعرفن على من ِّ
وأوصلن بالذ يوصلن شليكِّ ,
تجعله حجاب ًا بين وبينرك يرا أرحرم الرراحمين ,وفَّقنرا اهلل وشيرا م لمرا
يحبه ويرضا  .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :51هــر صــحيح أن الشــيطان يــأمر العبــد بطاعــة حتــى
يوقعه معصية هلل عز وجر؟
الجواب :الشيطاا ال يأمر بطاعة اهلل عز وجل وال يأمر بمعروف,
و لك واضح بنص القرآا العظيم حيث يقود اهلل تعالى{ :ﯯ ﯰ
ﯱﯲﯴﯵﯶﯷ۰ﯹﯺﯻﯼﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ} [البقرة 164 :ر  .]169ويقود اهلل تعالى عنه:
{ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ} [البقرة .]164 :ويقود
تعالى ذلك عنه{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ} [النساء.]61 :
ويقود عنه{ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭳ ﭴ ﭵ} [الماةدة.]91 :
فالشيطاا ال يأمر شال بالمعاص والمنكرات ,وينهى عن المعرروف
والطاعات ,وش ا عجز عن العبد أا يوطعه ف معصية مرن المعاصر أترا
بعد لاعته هلل عز وجل فوسوس له وأغرا بالغرور والعجب حترى يحربط
له لاعته ,لذلك راا يقرود بعرض العلمراء فر طولره تعرالى{ :ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ} [النحرررل .]94 :يسرررتحب لرررك أا
تتعو من الشيطاا الرجيم طبل تالوة القررآا الكرريم وبعرد تالوتره ,طبرل
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الررتالوة حتررى ال يشر ِّروف عليررك وال يحررود بينررك وبررين الررتالوة ,وبعررد
التالوة حتى ال تضيع أجر التالوة بسبب العجب والغرور.
وربما أا يكوا هذا هو القصد من رالم بعرض الصرالحين الرذ
يقود :طد يفتح لك الشيطاا سبعين باب ًا من أبرواب الخيرر ليوطعرك فر
باب من أبواب الشر.
يعن  :شا عجز عن شيقاعك ف المعصرية الحقرك أ نراء لاعاترك
ليحبطها لك .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :55هر صحيح أن ترك العَشاء مَهْرَمَة؟ مع أننا نعلـم أن
الن ‘ كان يرلِّب األمة باجلويف ويقول> :مـا مـأل ةدمـي
كـات يُقمـن صـلبه,
وعاء شراً مـن بطـن ,سـب ابـن ةد أُ ُ
ف ـإن كــان ال مالــة فثلــي لطعامــه و لــي لشــرابه و لــي
ل َنفَسه< رواه الرتمني وقال :حديي حسن صحيح.
الجواب :جاء ف سنن الترمذ عن أنس بن مالك ~ طاد :طراد
النب ‘َ > :ت َع َّشوا ولو بك مرن َح َشر ٍ  ,فر ا تررك ال َعشراء َمه َر َمرة<.
الح َش  :التمر اليابس الضعي .
َ
َمه َرمة :مظنة للضع والهرم.
وبعض العلماء طاد :شا هذا الحديث ضعي .
وعلررى فرررض ضررعفه ال يعررارض حررديث النب ر ‘ الررذ روا
الترمذ > :ما مأل آ م وعا ًء ر ًا مرن بطرن ,بحسرب ابرن آ م أ رالت
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يقمررن صررلبه ,فر ا رراا ال محالرة ف لررث لطعامرره و لررث لشرررابه و لررث
لنَ َفسه< .وليس فيه ش ارة شلى اا ار من الطعام ,وش خاد الطعرام علرى
الطعام ,ألا األ ل أ ر مرن الشربع منهر عنره ,وش خراد الطعرام علرى
الطعام مفسدة.
وشنما طوله ‘> :ف ا ترك ال َعشراء َمه َر َمرة< .ألا أصرحابه الكررام
ال
انوا يخففوا ف المطعم ,ويردم أحردهم لعرام الغرداء أو يأ رل طلري ً
بحيث ال يبل الشبع ,و انوا يتواصروا برذلك ,فقراد لهرم النبر ‘:
>ف ا ترك ال َعشاء َمه َر َمة< .ولبع ًا على القاعدة التر طالهرا ‘> :ف لرث
لطعامه و لث لشرابه و لث لنَ َفسه< .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :50قــرأت عبــارة مــوقعكم وهــي( :وأن يعاملنــا بفضــله
ال بعدله) ,فما املقصود من هنه العبارة؟
الجواب :المقصو من العبارة (أا يعاملنا بفضله ال بعدله)
بمعنى أا يسامحنا على ما يصدر منا بفضله وبجو وبكرمه ,وأا ال
يعاملنا بعدله ,ألا اهلل تعالى ش ا عامل العبد بالعدد أ َّبه ف نار جهنم,
لذلك يقود اهلل تعالى:

{ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯘ

ﯙ} [النحل.]61 :
فمن عامله اهلل بالعردد أ خلره النرار ,ومرن عاملره بالفضرل أ خلره
الجنررة ,وربنررا تعررالى يعامررل عبررا المررؤمنين يرروم القيامررة شا رراء اهلل
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بالفضررل ,ويعامررل عبررا الكررافرين بالعرردد ,وصرردق رسررود اهلل ‘
القاةل> :لن ي ِ
دخل أح ًدا منكم عمله الجنة ,طرالوا :وال أنرا يرا رسرود
اهلل؟ طاد :وال أنا ,شال أا يتغم َدنِ َ اهلل منه بفضل ورحمة< روا مسلم.
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :54أص ــبح ح ــديي الس ــاعة ه ــنه األي ــا ب ــني الن ــاس
ـ وخاصة بـني طـاب العلـم ـ ـ هـو االنشـغال بغـاء األسـعار,
فما هي نصيحتكم لنا هنا األمر؟
الجواب :نسرأد اهلل تعرالى أا ال يجعرل مصريبتنا فر يننرا ,وأال
همنا وال مبل علمنا ,وأا يرفع الغالء والبالء والوباء
يجعل الدنيا أ بر ِّ
عن أمة سيدنا محمد ‘ .هذا أولا.
ثاني اا :أا نعالج أنفسنا من خالد القررآا الكرريم الرذ يلفتنرا شلرى
الحقاة ال ابتة الت ال تتغير ,حيث ينبغ علينا أا نعلم بأا رزطنا على
الررر ّزاق الررذ يقررود{ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰇ ﰈ} [فالر.]2 :
ويقود{ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ} [الذاريات.]54 :
ويقود{ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮩ
ﮪ ﮫ} [العنكبوت.]61 :
ويقود{ :ﮢ ﮣ ﮥ ﮦ  ۹ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ـ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ} [الذاريات 11 :ر .]12
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ويقرود{ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ}
[الحجر.]11 :
ومن عرف أا الرزاق واحد طَ َص َد  ,ولم يسأد أحد ًا سروا  .يرذ ر أا
ال ليلتق به ,فالتقى به عند البيرا
سليماا بن عبد الملك للب عالم ًا جلي ً
العتي  ,فقاد له الملك :سلن حاجتك .فقاد :واهلل شن ال أسرأد غيرر اهلل
ف بيا اهلل ,فالتقى به خارج المسرجد الحررام ,فقراد لره الملرك :سرلن
حاجتك .طاد :واهلل ما سألتها من يملكها أفأسأد من ال يملكها؟
فأصر عليه الملك :فقاد له العالم :أللب منك الجنة .طراد :هرذ
َّ
ليسا ل  .طاد :ش ًا ليس ل عندك حاجة.
فررالرزق مقسرروم ,مررا جرراء فر الحررديث الصررحيح> :ش َّا أحررد م
يجمع خلقه ف بطن أمه أربعين يومر ًاَّ ,رم يكروا فر لرك َعلَ َقر ًة م َرل
الملَكَ ,فينفخ فيه
لكَّ ,م يكوا ف لك مضغ ًة م ل لكَّ ,م يرسل َ
الروح ,ويؤمر بأربع لمات :بِ َكت ِب رزطه ,وأجلره ,وعملره ,و رق أو
سعيد ,م ينفخ فيه الروح< روا البخار ومسلم واللفظ له.
و مررا جرراء ف ر الحررديث اآلخررر> :وشا روح القرردس نفررث ف ر
روع  ,وأخبرن أنها ال تموت نفس حتى تستوف أطصرى رزطهرا ,وشا
أبطأ عنها ,فيا أيها الناس! اتقوا اهلل وأَج ِملوا فر الطلرب ,وال يحملر َّن
درك مرا
أح َد م استبطاء رزطه أا يخرج شلى ما َّ
حرم اهلل عليه ,ف نره ال ير َ
عند اهلل شال بطاعته< روا عبد الرزاق وابن أب يبة.
ثالث اا :أا يتذ َّ ر ل واحد منا الغاية من خلقه ف هذ الدنيا ,وأا
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{ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭤ

يتذ ر طود اهلل تعالى:
ﭥ ﭦ} [الملك ,]1 :وطوله تعالى{ :ﮡ

ﮣﮤﮥﮦ

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮮﮯﮰﮱﯓﯕﯖﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ} [العنكبوت 1 :ر  .]2وطوله تعالى:

{ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭫ ﭬ}
[البقرة.]155 :
فما خلقنا ف هذ الحياة الدنيا شال لالختبار واالبتالء ,واالختبار
واالبتالء ما يكوا فر المنرع يكروا فر العطراء ,فر ا نرا فر نعمرة
وجب علينا الشكر ,وش ا نا ف نقمة وجب علينا الصبر ,فر ا ركرنا
ف الرخاء نا ناجحين ,وش ا صبرنا فر الشرداةد نرا نراجحين ,وهرذا
هو سر سعا تنا ,ألم يقل موالنا عز وجل ف ح سريدنا سرليماا عليره
السالم{ :ﮀ ﮁ ﮃ ﮄ} [ص ,]21 :ألنه اا ا ر ًا ,وطاد فر
ح سيدنا أيوب عليه السالم{ :ﮀ ﮁ ﮃ ﮄ} ,ألنه اا صابر ًا.
ِابع اا :أا نبحث عن سبب هذا الغالء والضري  ,هرل لنرا يرد فر
لك؟ ألا اهلل تعالى يقرود{ :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐ ﰑ} [النساء ,]29 :ويقرود{ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ} [الشرورى .]21 :ويقود{ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ} [له.]111 :
لنتساءد فيما بيننرا وبرين أنفسرنا :هرل نحرن متراحمروا فيمرا برين
بعضنا البعض؟
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والمشرراهد فر واطعنررا أا الررزوج ال يرررحم الزوجررة ,والزوجررة ال
ترحم الزوج ,والوالد ال يرحم ولد  ,والولد ال يررحم والرد  ,واامرام
ال يرررحم المقتررد  ,والمقتررد ال يرررحم اامررام ,والحررا م ال يرررحم
المحكوم ,والمحكوم ال يرحم الحا م.
والحررديث عررن الرحمررة المفقررو ة بيننررا حررديث و ررجوا ,وال
حود وال طوة شال باهلل العل العظيم ,وعلرى ِّرل حراد ربنرا يقرود لنرا:

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ}

[السجدة ,]11 :ويقود{ :ﭖ ﭗ ﭘ} [ااسراء.]4 :
فالمفتاح بأيدينا شا تراحمنا نزلا رحمة اهلل علينا.
خامس اا :من نعمة اهلل علينا طود النب ‘> :عجب ًا ألمرر المرؤمن,
شا أمر له خير ,وليس اك ألحد شال للمؤمن ,شا أصابته سراء ركر
فكاا خير ًا لره ,وشا أصرابته ضرراء صربر فكراا خيرر ًا لره< روا مسرلم,

ويقود تعرالى{ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ذ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ}
[الطالق 1 :ر .]2
فعلينا أا ننشغل بما ل ِّفنا به ,وال ننشرغل بمرا ضرمن لنرا ,علينرا
جميع ًا أا نتذ ر طوله تعرالى{ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯛ ﯜ ﯞ ﯟ} [لرره ,]121 :علينررا برراألمر بررالمعروف
والنهر عررن المنكررر ,ألننررا أصرربحنا ف ر زمررن صررار المعررروف منكررر ًا
والمنكر معروف ًا ,بل وصل األمر بالبعض أا يرأمر برالمنكر وينهرى عرن
المعروف ,وشنا هلل وشنا شليه راجعوا.
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نسأد اهلل تعالى أا يرفع الغرالء والربالء والوبراء وتسرلط األعرداء
عن أمة سيدنا محمد ‘ ف مشارق األرض ومغاربها ,وأا ير َّنرا شليره
ال .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
ر ّ ًا جمي ً
السؤال :52متى يعرا اإلنسان نفسـه؟ ومـا صـحَّة هـنه العبـارة:
(من عرا نفسه عرا ربه)؟
ربه ليسا حدي ًا
الجواب :شا عبارة :من عرف نفسه فقد عرف ّ
ريف ًا ,ويقود اامام النوو  :ليس ب ابا ,يعن عن سيدنا رسود اهلل ‘.
واانساا ش ا أرا أا يعرف نفسه فعليه بتالوة القرآا العظيم ,ف ا
عرف اانساا على اته من خالد القرآا العظيم ,على سبيل
اهلل تعالى َّ
الم رراد يقررود تعررالى{ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭭ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭺ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} [المعارج 19 :ر .]11
ويقود{ :ﭤ ﭥ ﭦ} [النساء.]114 :
ويقود{ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ} [يوس .]52 :
ويقود{ :ﭥ ﭦ ﭧ} [النساء.]14 :
ويقود تعالى{ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ} [شبراهيم.]21 :
ويقود{ :ﮀ ﮁ ﮂ} [ااسراء.]11 :
ويقود{ :ﮥ ﮦ ﮧ} [ااسراء.]111 :
ويقود{ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} [الكه .]51 :
ويقود{ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ} [مريم.]62 :
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ويقود{ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [المؤمنوا.]11 :
تعرفره علرى نفسره ,ومرن عررف نفسره مرن
شلى آخر اآليرات التر
ِّ
خالد القرآا الكريم ,عرف اهلل تعالى ذلك من خرالد القررآا الكرريم
{ﭮ ﭯ

عرفنا على اته ف القرآا العظيم ,م ل طولره تعرالى:
حيث َّ
ﭰ ﭱ ﭲ} [الحديد.]1 :
وطوله{ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ} [الرعد.]16 :
وطوله{ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ} [البقرة.]155 :
وطوله{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ} [ااخالص.]1 :
وطوله{ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ} [البقررة.]162 :
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :58أنا موظف وأتقا:ى راتباً جيـداً منـن أكثـر مـن عـامني,
ومل أستطع توفري شيء منه علماً أنـج لسـت مـن املـدخنني أو
املسرفني .ما هي نصيحتكم؟ وكيف أستثمر هنا الراتب؟
الجواب :يجب علينرا أا نترذ ر طرود اهلل تعرالى{ :ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ} [األعراف.]21 :
وطود سيدنا رسود اهلل ‘ ف الحديث الذ روا اامرام أحمرد
وغير عن عبد اهلل بن عمرو ¶ ,أا النب ‘ َّمر بسعد وهرو يتوضرأ,
السررف يرا سرعد<؟ طراد :أفر الوضروء َس َررف؟ طراد:
فقاد> :مرا هرذا َّ
>نعم ,وشا نا على نهر جا ٍر<.
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وتص َّدق بما تيسر ,ألا الصدطة تزيد ف الماد ,ويبارك اهلل عز وجل
فيه ,وخاصة صل بهذا الماد أرحامك ,وخاصة والديك وأخواتك.
وأ ر من الدعاء أا يبارك اهلل لك فيما آتاك.
أسأد اهلل تعرالى أا يبرارك لنرا فيمرا رزطنرا ,وأا يوفقنرا لمرا يحبره
ويرضا  .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :52م ــا ه ــي النص ــائح ال ــيت تق ــدمها للش ــباب والش ــابات
التـ ــائبني إىل اهلل تعـ ــاىل وخاصـ ــة مـ ــن هـ ــم حـ ــديثو عهـ ــد
بالتوبة؟ وما هي الكتب اليت تنصحهم بها؟
الجواب :هلل الحمد الرذ وفَّقهرم للتوبرة ,ونرجرو اهلل تعرالى لهرم
لكل أ تاةب وأخا تاةبة:
السدا وال بات ,وأطود ِّ
أولا :عليكم وعلينرا بحمرد اهلل تعرالى الرذ وفقكرم للتوبرة ,ألا
التوفي من اهلل تعالى حصر ًا ,مرا طراد تعرالى{ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ} [هررو  ,]44 :ومررا وف ِّقررتم للتوبررة شال لتكونرروا محبرروبين
عنررد اهلل عررز وجررل ,و لررك لقولرره تعررالى{ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ} [البقرة.]111 :
ثاني اا :عليكم أا تعلمروا برأا اهلل عرز وجرل أرا بكرم خيرر ًا بهرذ
التوبرررة ,و لرررك لقولررره تعرررالى{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ} [األنعام ,]115 :ومن رح اهلل صردر لإلسرالم وفَّقره للتوبرة,
ومن وف ِّ للتوبة أرا اهلل عز وجل به خير ًا.
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ثالث اا :حافظوا على هذ النعمرة بالشركر هلل تعرالى ,ألا الشركر هلل
عز وجل يَع ِقل النعمرة الموجرو ة ,ويسرتجلب النعمرة المفقرو ة ,ومرن
جملة النعم الت يغدطها اهلل على التاةبين أنه يتوالهم ويتولى جروارحهم
لَّها ,ما جاء فر الحرديث القدسر > :ومرا يرزاد عبرد يتقررب شلر
بالنوافل حتى أحبه ,ف ا أحببته نرا سرمعه الرذ يسرمع بره ,وبصرر
الذ يبصرر بره ,ويرد التر يربطش بهرا ورجلره التر يمشر بهرا ,وشا
س رألن ألعطينرره ,ولررئن اسررتعا ن ألعيذنرره< روا البخررار  .فالتاةررب
حبيب اهلل ,وحبيب اهلل يتوال اهلل ف جميع جوارحه.
ِابع اا :عليكم بالصرحبة الصرالحة ,ألا الجلريس الصرالح يرنفعكم
نيا وأخرى ,ما أا جليس السروء يضرر م نيرا وأخررى ,لهرذا يقرود
والسررو ِء حامررل المسررك ونررافخ الكيررر,
‘َ > :م َررل الجلرريس الصررالح َّ
فحامل المسك :شما أا يح ِذيَ َك ,وشما أا تبترام منره ,وشمرا أا تجرد منره
ريح ًا ليبة ,ونرافخ الكيرر :شمرا أا يحررق يابرك ,وشمرا أا تجرد ريحر ًا
خبي ة< روا البخار ومسلم.
خامسو اا :علريكم بررتالوة القررآا العظرريم خاصرة ,ررم طرراءة ترراب
رياض الصالحين ,و تاب األ ار لإلمام النوو  ,وطراءة سريرة سريدنا
رسود اهلل ‘ من خالد تب السيرة ,م رل تراب الرحير المختروم,
وطررراءة سرريرة أصررحاب سرريدنا رسررود اهلل ‘ لعبررد الرررحمن رأفررا
البا ا ,وأا تك رروا مرن حضرور مجرالس العلرم والرذ ر ,ألا م َجرالس
العلماء والذا رين ال يشقى ب ا اهلل تعالى ,وأ روا من الردعاء :اللهرم
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{ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

يا مقل ِّب القلوب بِّا طلوبنا على ينك .والدعاء:
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯸ ﯹ ﯺ} [آد عمراا.]4 :
اللهررم بِّتنررا بررالقود ال ابررا ف ر الحيرراة الرردنيا واآلخرررة ,وأا ال
تنسون من عوة صالحة .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :56تعــت بعــء الكلمــات والنكــت شــككت فيهــا الكفــر
والعيا باهلل ,فأرجو أن تنصحج وتدلَّج هر هي مكفـرة أ
ال؟ والكلمات هي:
األوىل :جن حواء اهلل بنات عرشه ما بري:يه.
الثانية :فلسطيج كتب على ملـه( :أبـو حسـن وشـركاه)
سـ ــألته مصـ ــلحة الضـ ــرايب :ويـ ــن الشـ ــركاء؟ قـ ــال :أفـ ــي
شركاء ,فبهدلوه و:ربوه .ترك فلسطني وسـافر للسـعودية,
وبعــد شــهر متَّ إعدامــه ألنــه كتــب علــى ملــه( :أبــو حســن
وحده ال شريس لـه) ,هـر هـي مكفـرة حتـى لـو مل تكـن النيـة
الكفر بر هي عد وجود شركاء بالعمر؟
الثالثة :واحد مش قاعد على بـاب بيتـه ,مـر عنـده واحـد
وسأله :أنت من أهر البيت؟ قال :ال ,أنا من كفار قري .
الجووواب :الجملررة األولررى لمررة فررر ,يجررب أا يبتعررد عنهررا
المسلم ,ف ا تل َّفظ بها وهو ال يعلم ما يقود فعليه بالتوبرة واالسرتغفار,
واألحوط له أا يج ِّد شسالمه وأا يج ِّد العقد علرى زوجتره ,وشا راا
يعتقدها ر وال أتصور هذا من مسلم ر ف نه يك َفر طاةلها.
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أما الجملة ال انية :فه عبارة موهمة ,ال يجوز اسرتعمالها ,ألنهرا
لمة تطل على وحدانية اهلل تعالى ,وشا استعملها بأنه ال ريك له ف
العمررل فالكلمررة صررحيحة وليسررا مك ِّفرررة ,ولكررن ال يجرروز اسررتعمالها
ألنها موهمة.
أما الجملة ال ال ة :فال يجوز استخدام هرذ الكلمرة ألنهرا رذب,
وألنه يل ِح نفسه بأهل الكفر من فار طريش ,وشا اا يقصد أنره رافر
ٍ
أتصرور مرن مسرلم ر فهرذا فرر يخررج بره
رافرة ر وهرذا ال
من سراللة
َّ
اانساا عن الملَّة والعيا باهلل تعالى.
والواجب على المسلم أا يتن َّز عن م ل هذ الكلمات جرا ًا راا أو
مازح ًا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :59ه ــر يعت ــرب م ــن ض ــر ال ــدروس الديني ــة بقصـ ــد
التعلم طالبَ علم؟ وما حكمه إ ا نقر فتوى لشـخص ةخـر
وأخطأ النقر دون قصد؟
الجواب :ممرا ال رك فيره أا حضرور الردروس الدينيرة مرن للرب
العلم ,وهذا هو األصل ,لقود النب ‘> :ومن سلك لريق ًا يلرتمس فيره
علم ًا سهل اهلل له به لريق ًا شلى الجنة ,وما اجتمع طوم ف بيا مرن بيروت
السكينة ,وغشريتهم
اهلل يتلوا تاب اهلل ويتدارسونه بينهم شال نزلا عليهم ّ
الرحمة ,وحفتهم المالةكة ,و رهم اهلل فيمن عند < روا مسلم.
ال
ومن أرا نقل فتوى آلخر فعليه أا ينقرل السرؤاد والجرواب نقر ً
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مضبول ًا حتى ال يقع ف الخطأ ,ف ا أخطأ ف النقل وجب عليه ررع ًا
يصحح لمن نقل له.
أا
ِّ
يحود اانساا الساةل شلى العالم ليسأله بنفسه ويسمع
واألولى أا ِّ
ااجابة بذاته ,وهذا األسلم لدين اانساا .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :03هر للفتوى دور توعية الناس؟
الجووواب :ممررا ال ررك فيرره أا الفترروى لهررا ور بيررر فر هدايررة
النرراس و اللررتهم علررى الحرر الررذ يح ِّقرر لهررم السررعا ة الدنيويررة
واألخروية ,وش ا حرِم الناس مرن العلمراء العراملين فر نهم يكونروا فر
ضالد ,والضالد نتيجته الشقاء ف الدنيا واآلخرة ,لذلك يقرود النبر
‘> :شا اهلل ال يقبض العلم انتزاع ًا ينتزعره مرن العبرا  ,ولكرن يقربض
العلم بقبض العلماء ,حتى ش ا لم يب ِ عالم ًا اتخذ الناس ريو ًسا جهرا ًال
فس ِئلوا فأ َفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا< روا البخار ومسلم .فرالفتوى
تعرفررك علرى حكررم الشررم المطلرروب منرك بحيررث
مرن العررالم العامرل ِّ
تصبح على هدى من أمرك .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :01ما رأيس بـبعء العلمـاء الـنين يكونـون علـى أبـواب
األمراء واأللنياء؟
الجوواب :مررن الرذ طرراد لررك برأا العلمرراء علرى أبررواب األمررراء
واألغنياء؟
ال وسمع ًا وتقود :هكرذا يتحر َّدث النراس,
شا نا تقود لك نق ً
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فربما أا يكوا هذا بهتان ًا وافترا ًء فما أنرا طاةرل لربرك يروم القيامرة؟
ال عرن رأ العرين ,فلمرا ا أنرا علرى أبرواب
وشا نا تقود هذا نقر ً
األمراء واألغنياء؟ وربما اا حضورك فيه ضررر علرى ينرك ,ألنرك
ف الغالب متأ ِّر ولسا مؤ ِّر ًا ,شال ش ا نا من الصالحين المتمكِّنين,
وش ا نا ذلك فلن تتهم أحد ًا من المسلمين ,وخاصرة ش ا راا مرن
العلماء ,هذا أولا.
ثاني اا :أنا مأمور بحسن الظن بالمؤمنين ,ألنك ش ا أخطأت
بحسن الظن فهو خير لك من أا تصيب بسوء الظن ,ألم يقل موالنا
جل جالله{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫ ﭭ ﭮ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ} [الحجرات.]11 :
لمررا ال تحسررن الظررن بالعلمرراء ش ا رأيررتهم علررى أبررواب األمررراء
واألغنياء وتقود :جزاهم اهلل خير ًا حيث يأمروا بالمعروف وينهوا عرن
المنكر ,ألنهم يطبِّقروا طرود النبر ‘> :شا مرن أعظرم الجهرا لمر َة
عدد عند سلطاا جاةر< روا الترمذ .
لمررا ا ال تحسررن الظررن بالعلمرراء ش ا رأيررتهم علررى أبررواب األمررراء
واألغنياء حيث يأمرونهم ويذ ِّرونهم بما عليهم من حقوق هلل عز وجرل
ويعرفررونهم أحكررام الحررالد والحرررام ف ر معررامالتهم,
ف ر أمرروالهمِّ ,
ويصححوا لهم عقو هم.
ِّ
ثالث و اا :ش ا رأيررتهم يطلبرروا المرراد مررن خررالد التجررارة والكسررب
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المشروم ويطلبوا الغنى ,فاعلم أنهم مرا للبوهرا ومرا للبروا المراد شال
لمعرفتهم بمنافعه األخروية والدنيوية ,ألم يقل النب ‘ ما جراء فر
الحديث الصحيح عن أبِ َ ب َش َة األنما ِر ِّ ~ طاد :سمعا رسرود اهلل
‘ يقود> :شنما الدنيا ألربعة نفر:
عبد رزطه اهلل ما ًال وعلم ًا ,فهو يتق فيه ربه ,ويصرل فيره رحمره,
ويعلم هلل ِ فيه حق ًا ,فهذا بأفضل المنازد.
وعبد رزطه اهلل عل ًما ولم يرزطه ما ًال ,فهو صرا ق النيرة يقرود :لرو
أا ل ما ًال لعملا بعمل فالا ,فهو بنيته فأجرهما سواء.
وعبد رزطه اهلل ما ًال ولرم يرزطره عل ًمرا ,فهرو يخربط فر مالره بغيرر
علم ,ال يتق فيه ربه ,وال يصرل فيره رحمره ,وال يعلرم هلل فيره حقر ًا,
فهذا بأخبث المنازد.
وعبررد لررم يرزطرره اهلل مررا ًال وال عل ًمررا فهررو يقررود :لررو أا ل ر مررا ًال
لعملا فيه بعمل فالا ,فهو بنيته فوزرهما سواء< روا الترمذ .
ليتقربوا به شلى اهلل تعالى.
فهؤالء آتاهم اهلل العلم وأرا وا معه الماد َّ
ِابع اا :هم ما للبوا الماد شال لعلمهم بمنافعه الدنيويرة واألخرويرة,
وأما غيرهم ممن للب المراد والجرا ولرم يقفروا علرى أبرواب العلمراء,
ف نهم ما عرفوا طيمة العلم لذلك تر رو  ,فرأين تكمرن المشركلة يرا أخر
الكريم؟ لذلك أطود لك :شا أحسنا الظرن برالخل جميعر ًا ال بالعلمراء
فقط ,فأنا شا لم تكن رابح ًا فلرن تكرو َا خاسرر ًا ,أمرا ش ا أسرأت الظرن
فربما أا تكوا ال طدر اهلل تعالى من الخاسرين .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
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الســؤال : 05لــي صــديق ي ــن أن مــن شــروط التوبــة أن يغتســر
ويص ــلي ركع ــتني ,وأن ي ــنهب إىل املس ــةد لـ ـيُعلم اإلم ــا
ويسأله أن يطلب له التوبة ,فيضع يده على القرةن ويـدعو
له ,وأنه إ ا قطع الشخص عهداً مـع اهلل أن ال يعـود للـننب
فأ نـ ــب ال تصـ ــح توبتـ ــه ,ألنـ ــه نقـ ــء العهـ ــد؟ فهـ ــر هـ ــنا
صحيح؟ وما هي شروط صحة التوبة؟
الجواب :ر أ ر الفقهاء والمفسرين أا للتوبة أربعة روط:
1ر ااطالم عن المعصية.
1ر الندم على فعلها ف الماض .
2ر العزم عزم ًا جازم ًا أا ال يعو شلى م لها أبد ًا.
1ر أا يعيد الحقوق ألصحابها ش ا انا المعصرية تتعلر بحقروق
اآل ميين.
فالواجب على المسلم ش ا وطع ف معصية أا يح ِّق هرذ الشرروط
األربعة ,وأا يك ر من االستغفار والصدطة ,ألا الصدطة تطفرئ غضرب
الرب عز وجل ,وأا يترك طرنراء السروء ,وأا تكروا توبتره علرى الفرور
مبا رة ,ألنها من أصود ااسالم وطواعد الردين ,وهر أود منرزد مرن
منازد السالكين.
وال حرج ف أا يصل ر عتين يك ر بعدهما االستغفار ,وهرذا ال
يعن أنه ش ا عا شلى الذنب مرة انية بطلا توبته األولى.
وال حاجة ألا يذهب شلى عالم أو شمام مسرجد لريعلن التوبرة برين
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يديه ,ألا من الواجب على العبد ش ا وطع فر الرذنب أا يسرتر نفسره,
وال يح ِّدث بره أحرد ًا ,حترى ال يقرع فر المجراهرة بالمعصرية ,والنبر
‘ > :رل أمتر معرافى شال المجراهرين ,وشا مرن المجراهرة أا يعمرل
ال م يصبح وطد ستر اهلل عليه فيقود :يا فالا عملا
الرجل بالليل عم ً
البارحة ذا و ذا ,وطد بات يستر ربه ,ويصبِح يكش سرتر اهلل عنره<
روا البخار .
ولكن ال مانع رع ًا ش ا استصعب عليه ترك معصرية ,ولرم يعررف
ال لمعرفرة الطرير لتررك
السبل الصحيحة لتر ها أا يستشرير عالمر ًا عرام ً
المعصية .ونسأد اهلل تعالى التوبة الصرا طة النصروح لنرا جميعر ًا .هرذا,
واهلل تعالى أعلم.
السؤال :00أحضر جمال علم ولكـن الشـيطان ِّقـر لـي عملـي,
وأحيانـاً ال أ هــب ,فــأقول نفســي :أنــا ال أســتأهر أن أكــون
بــني أنــاس أخيــار ,فمــا هــو ااــر؟ ولكــن عنــدي معاصــي ,وال
أدري ه ــر أن ــا أه ــر يف ــنا العل ــم أ أن ــي مرائ ــي؟ ال أدري م ــا ا
صر؟ مع قرب بييت للمسةد ,إال أني أ هب ملسةد بعيـد,
وخصوص ـاً لصــاة الفةــر حتــى ال يرانــي جريانــي ,مــع أنــي
أعلم أنه إ ا مات الرجر يشهد له الناس باعتياد املساجد.
الجواب :عليك بمالزمة حضور مجالس العلرم ألنهرا روضرة مرن
ويشوف عليك ليحرود
رياض الجنة ,وأمر لبيع أا يخدعك الشيطاا
ِّ
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بينك وبين رياض الجنة .ومن منا ال معصية عند ؟ والنبر ‘ يقرود:
> ل ابن آ م خطّاء وخير الخطاةين التوابوا< روا الترمذ .
وحررافظ علررى الصررالة فر جماعررة ,وخاصررة فر مسررجد الحر ,
وليعرفك الناس أنك من أهل االستقامة ,حتى ال توطع الناس ف سروء
الظن بك ,بأنك ال تصل صلواتك مع الجماعة.
أسرأد اهلل تعرالى لنرا ولكرم ال بررات ,وجمعنرا وشيرا م تحرا لررواء
سيدنا رسود اهلل ‘ .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :04ما هو ااكم الشرعي حقِّ من سبَّ ةل بيت الن ‘؟
الجواب :ش ا اا سب المسلم معصري ًة و بيرر ًة مرن الكبراةر ,مرا
طاد اامام النوو رحمه اهلل تعرالى ,و لرك لقرود النبر ‘ِ > :س َرباب
المسلم فسوق وطتاله فر< روا البخار ومسلم .وسب الصحابة رضرواا
اهلل عليهم ذلك معصية و بيرة مرن الكبراةر ,و لرك لقرود النبر ‘:
>ال َتسبوا أصحاب  ,فلرو أ َّا أحرد م أنفر م ر َل أحر ٍد هبر ًا مرا بلر مر َّد
بسب آد بيا رسود
أح ِد ِهم وال نصي َفه< روا البخار ومسلم ,فكي
ِّ
اهلل ‘؟ وخاصة ش ا اا من الصحابة الكرام؟ والنب ‘ يقود> :اهللَ
اهللَ ف أصرحاب  ,اهللَ اهللَ فر أصرحاب  ,ال تتخرذوهم َغ َرضر ًا بعرد ,
فمن أحبهم فَبِحبِّ أحبهم ,ومن أبغضهم فببغض أبغضهم ,ومن أ اهم
فقد أ ان  ,ومن أ انِ فقد آ ى اهلل ,ومرن آ ى اهلل يو رك أا يأخرذ <
روا الترمذ وأحمد.
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وبناء عليه:
فيحرم سب آد بيا رسود اهلل ‘ ,وتتأ ّ د الحرمة ش ا انوا مرن
الصحابة الكررام ,وشا لرم يكونروا مرن الصرحابة فيحررم سربهم لوجرو
اايماا ,ولشرف النسب ,ولو اا عاصي ًا ,ف ا العصاة منهم مع وجو

مبشروا بقوله عز وجل:
اايماا َّ

{ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ} [األحزاب.]22 :
نسررأد اهلل تعررالى أا ال يحرمنررا األ ب مررع النب ر ‘ ,وآد بيترره
وأصحابه ,وعامة المسلمين .آمين .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :02لقد أكرمج اهلل مولود كر ,فما هي السنن الـيت
ينبغي علي أن أقو بها عو هنا املولود؟
الجواب :ينبغ على األب عندما يرزطه اهلل تعالى بولد:
أولا :األ اا ف أ نه اليمنرى ,وااطامرة فر أ نره اليسررى ,حرين
الوال ة مبا رة ,ويكوا لرك وطايرة مرن ِّرر الشريالين ,و لرك لقولره
‘> :من ولد له مولو فأ ا ف أ نه اليمنى ,وأطام ف أ نه اليسررى,
تضر أم الصبياا< روا البيهق .
لم َّ
وأم الصبياا ه ما يسميه الناس القرينة.
ثاني اا :تحنيكه عند الوال ة ,وهو أا تم َضر تمررة ,ويردلَك حنرك
المولررو بهررا ,حتررى يبتلررع المولررو التمرررة الممضرروغة ,مررا جرراء فر
البخار ومسلم ,عن أب موسى األ عر ~ طاد( :ولرد لر غرالم,
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فأتيا به النب َّ ‘ فسما شبرراهيم ,فحنَّكره بتمررة ,و عرا لره بالبر رة,
و فعه شل  ,و اا أ بر ولد أب موسى).
ثالث اا :استحباب حل رأس المولو فر اليروم السرابع ,والتصردق
بوزا عر فضة أو هب ًا على الفقراء ,ما روى اامام مالك ~ ,عن
جعفر بن محمد عن أبيه طادَ ( :و َزنَا فالمة بنا رسود اهلل ‘ رعر
وأم ل ومٍ فتص َّدطا بِزِنَةِ لك ف َّض ًة).
حس ٍن وحسي ٍن
وزينب ِّ
َ
ِابع اا :تسميته باسر ٍم حسرن فر اليروم السرابع مرن وال تره ,لقولره
يروم سرابعه ,ويحلَر رأسره,
‘ > :ل غالمٍ رهين بعقيقته ,تذبَح عنه َ
ويسمى< روا النساة .
وطاد ‘> :شنكم تردعوا يروم القيامرة بأسرماةكم وأسرماء آبراةكم
فأحسنوا أسماء م< روا أبو او .
خامس و اا :تكنيررة المولررو بررأب فررالا ,ألا النب ر ‘ رراا يكن ر
األلفاد ,وينا يهم بها ,ما جاء ف الصحيحين من حرديث أنرس ~
حسن الناس خل ًقا ,و راا لر أ يقراد لره:
طاد ( :اا رسود اهلل ‘ أ َ
أبو ع َمي ٍر ,طاد :فكاا ش ا جراء رسرود اهلل ‘ فررآ طراد :أبرا ع َمير ٍر مرا
فعل الن َغير؟ طاد :فكاا يلعب به).
وأ ِ َا النب ‘ لعاةشة أا تكنَّى بأم عبد اهلل.
ْادْ اا :العقيقة ,وه بح اة عن المولو ف اليوم السرابع مرن
وال ته ,لما جاء فر صرحيح البخرار  ,عرن النبر ‘> :مرع الغرالم
عقيقة ,فأهريقوا عنه م ًا ,وأ ِميطوا عنه األ ى<.
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يروم سرابعه,
ولقوله ‘ > :ل غرالمٍ رهرين بعقيقتره ,ترذبَح عنره َ
ويحلَ رأسه ,ويس َّمى< روا النساة .
وجراء فر مسرند اامررام أحمررد والترمرذ  ,طرراد رسررود اهلل ‘:
>عن الغالم اتاا مك ِاف َئتاا ,وعن الجارية راة< .وفر حرديث آخرر:
>عن الغالم راتاا ,وعرن األن رى واحردة ,وال يضرر م َرا ًنرا رن أم
أنا ً ا< يعن الذباةح .روا الترمذ وطاد :حديث حسن صحيح.
ويكر سر عظرم العقيقرة ,ألا النبر ‘ طراد فر العقيقرة التر
عقتها فالمة عرن الحسرن والحسرين ¶> :أا ابع روا شلرى القابلرة منهرا
برج ٍل ,و لوا وألعموا ,وال تكسروا منها عظم ًا< روا البيهق .
ويشترط ف العقيقرة مرا يشرترط فر األضرحية :أا يكروا عمرهرا
سرنة ,وأا تكروا سرليمة مرن العيروب ,ويأ رل منهرا ,ويتصردق منهررا,
ويهد منها.
ْابع اا :ختاا المولو  :ومعنا ططع القلفة ر الجلدة الت على رأس
الذ ر ر و لك لقوله ‘> :ال ِخ َتاا سنة للرجاد َمكر َمة للنساء< روا أحمد.
وأخير اا :يستحب للمسلم أا يبا ر شلى أخيه المسلم ش ا ولد له مولو
أا ي َب ِّشر ويدخل السرور شلى طلبه ,تأسي ًا بالقرآا العظيم .طاد تعالى ف
طصة سيدنا شبراهيم عليه السالم{ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛﯝﯞﯠﯡﯢﯣﯤﯥﺺﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﺻﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ} [هو  69 :ر .]21
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وطوله تعالى ف طصة سيدنا ز ريا عليه السالم:

{ﭣ ﭤ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ} [آد عمراا .]29 :وطاد:

{ﮆ ﮇ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ} [مريم.]2 :
{ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ} [الفرطاا .]21 :هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :08عندنا إما مسةد وهنا اإلما يتغيب عن املسةد بسبب
أنه يعمر أكثر مـن عمـر خـارج إطـار وظيفتـه ,وهـو معـني مـن
قبــر األوقــاا ويأخــن راتب ـاً عالي ـاً مــن األوقــاا ,وو:ــعه املــادي
اجــة يفــنا العمــر ,وهــو مهمــر جــداً يفــنا
جيــد جــداً ,فلــي
املسةد ,والناس لري را:ني عنه ,فهر إ ا أعلمنا املسؤولني عنه
يلحقنا إ م ,مع أننا نصحناه وهو يعرا لس؟
الجواب :يجب أو ًال النصح له بلط وأا تكروا النصريحة سرر ًا,
أصرر علرى
وأا ال يش َّهر به ,وأا تكررر النصريحة مررات ومررات ,فر ا ّ
تقصير وشهماله لما هو مك ّل به ,فال حرج من شعالم األوطراف برذلك
حتى تتخذ ااجراءات الالزمة ف حقه .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :02كم رجاً قَتَ َر الن ُ ‘ ,وكيف كان قتله يفم؟
الجوواب :النبر ‘ غرزا سرربع ًا وعشررين غرزوة ,وبا رر القترراد
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بتسع منها ,فلم يقتل النب ‘ شال خبي ر ًا واحرد ًا هرو أبر برن خلر
خذله اهلل تعالى.
فقد روى البيهق ف الةل النبوة عن عروة بن الزبير ,طاد :راا
أب بن خل  ,أخو بن جمح ,طد حل وهو بمكة ليقرتلن رسرود اهلل
رسرود اهلل ‘ حلفتره طراد رسرود اهلل ‘> :برل أنرا
‘ ,فلما بلغا
َ
أطتله شا اء اهلل< ,وف رواية طراد أبر  :واهلل شا عنرد لفرسر ًا أعلفهرا
ل يوم فررق رة [أ ال رة آصرع] ,وألطرتل َّن عليهرا محمرد ًا ,فبلغرا
رسود اهلل حلفته فقاد> :بل أنا أطتله شا اء اهلل<.
َ
فأطبل أب يوم أحد متقنع ًا فر الحديرد وهرو يقرود :ال نجروت شا
نجا محمد ,فحمل على رسود اهلل ‘ يريد طتله ,فاستقبله مصعب بن
عمير ,أخو بن عبد الدار ,يق رسرود اهلل ‘ بنفسره ,فقترل مصرعب
بن عمير ,وأبصر رسود اهلل ‘ ترطوة أبر برن خلر مرن فرجرة برين
سابغة الدرم والبيضة ,فطعنه بحربته فوطع أب عن فرسه ولم يخرج من
لعنته م ,فأتا أصحابه فاحتملو وهو يخور خروار ال رور ,فقرالوا :مرا
أجزعك؟ شنما هو خدف ,فقاد :واهلل لو لم يصربن شال بريقره لقتلنر ,
أليس طد طاد :أنا أطتله شا راء اهلل ,واهلل لرو راا الرذ بر بأهرل
المجاز لقتلهم ,طاد :فما لبرث شال يومر ًا أو نحرو لرك حترى مرات شلرى
النار .وروا ابن أب يبة وعبد الرزاق والحا م بألفاظ متقاربة.
وبناء عل ذل :
فالنب ‘ لم يقتل شال هذا الخبيث ,و اا طتلره لره فاعر ًا عرن اتره
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الشريفة ,ألا النب ‘ راا رحمر ًة للعرالمين ,ومرا راا رسرود اهلل ‘
يريد أا يشقى أحد بسببه هو ‘ ,أو يشرت َّد غضرب اهلل تعرالى علرى أحرد
بسببه ,ألنه اا يقود ‘> :ا تد غضب اهلل ِ على طوم فعلوا بنبيره ر ي ِشرير
شلى َربَا ِع َي ِته ِ ر ا تد غضب اهلل ِ على رجل يقتلره رسرود اهلل ِ فر سربيل اهلل ِ<
روا البخار ومسلم .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :06ه ــر جي ــوز تس ــمية املس ــةد باس ــم الش ــخص ال ــني
يبنيه أو باسـم أحـد والديـه؟ وهـر لـس نـويف مـن الريـاء
ولو كان دون قصد؟
الجواب :ال حرج ف تسمية المسجد باسم الشخص الذ بنا أو
أحد والديه ,وشا اا األولى االبتعا عرن هرذا األمرر ألنره أطررب شلرى
ااخالص.
وأما أا نقود هل هذا فيه رياء أم ال؟
فالجواب :اهلل تعالى وحد هو الذ يعلم ما ف القلوب ,فلنا الظاهر
واهلل يتولى السراةر ,وحسن الظن بالمسلمين مطلوب ,وألا نخطئ بحسن
الظن خير من أا نصيب بسوء الظن ,واهلل تعالى يقود{ :ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ} [القيامة ,]11 :فصاحب الشأا يراجع نفسه ,و ما طلا:
االبتعا عن تسميته باسمه أو اسم أبيه أولى .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :09لق ــد ابتلي ــت ب ــامرأة س ــيئة األخ ــاق ,فطل ــب م ــج
والدي ووالدتي أن أطلقها بسبب سوء أخاقها ,وقالوا لـي:
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إ ا مل تطلقها فإن دعاءك ال يسـتةاب ,ألنـه يوجـد حـديي
لــس ,فه ــر وج ــود ه ــنا ااــديي ص ــحيح؟ وه ــر جي ــب
أطلقْها فدعائي لري مستةاب؟
عليَّ أن أطلِّقها ,وإ ا مل ِّ
الجواب :جاء ف الحديث الصحيح عن أبر موسرى األ رعر ~
طاد :طاد رسود اهلل ‘ > :ال ة يدعوا اهلل فرال يسرتجاب لهرم :رجرل
انا تحته امرأة سيئة الخل فلم يطلقهرا ,ورجرل راا لره علرى رجرل
ماد فلم يش ِهد عليه ,ورجرل آترى سرفيه ًا مالره وطرد طراد اهلل عرز وجرل:

{ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ}< [النساء ]5 :سند حسن ,وطد أخرجه الحرا م
وص َّححه ووافقه الذهب  ,وأخرجه ابن أبر ريبة والبيهقر فر السرنن
و عب اايماا.
وال يفهم من الحديث الشري أنه يجب على الرجل أا يطلِّ زوجته
صاحبة الخل السيئ ما ام طا ر ًا على تحملها ,ألا صاحب الدين

والخل من الرجاد يتم َّل طود اهلل عز وجل{ :ﯢ ﯣ}
[النساء ,]19 :ومن المعا رة بالمعروف الصبر على سوء أخالطها.
أما ش ا لم يصبر الرجل على سوء أخالطها وضاق صدر منها ولرم
يتحمل أ اها ,فال يجوز أا يدعو اهلل عز وجل عليهرا ,وشا راا اعير ًا
َّ
فلرريكن الرردعاء لهررا ال عليهررا ,لقولرره تعررالى{ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﮀ ﮁ ﮂ} [ااسراء.]11 :
وش ا عا عليها ف ا عاء عليهرا ال يسرتجاب ,ألا اهلل عرز وجرل
رررم لرره الطررالق ف ر حرراد نشرروزها ,بعررد أا سررلك لرررق المعالجررة
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لنشرروزها بالموعظررة الحسررنة ,ررم بررالهجر ,ررم بالضرررب ,ررم ب رسرراد
ح َكمين ,ولم يشرم له الردعاء عليهرا ,ألا خلر المسرلم الردعاء لمرن
أساء شليه ال الدعاء عليه.
فيكوا معنى الحديث الشري :
اهلل ال يستجيب عاء العبد على زوجتره سريئة األخرالق ,ألا اهلل
المردين مرا ام
تعالى رم له لالطها ,وال يسرتجيب عراء العبرد علرى َ
أطرضه بدوا هو  ,وجحد المدين ماله ,ألا اهلل تعالى يقود:

{ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ} [البقرررة,]141 :
وال يستجيب عاء العبد على السفيه الذ َّبذر ماله ,ألنه آتا ماله وهرو
سفيه ,واهلل تعالى يقود{ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ} [النساء .]5 :فلمرا ا
الدعاء على أحد هؤالء ,والعبد يخال أمر اهلل عز وجل؟
وبناء عليه:
ف ا نا صابر ًا على سوء خل زوجترك فهرذا مرن ريم الرجراد

الكرام ,وأنا على وعد مع طود اهلل عرز وجرل:

{ﯢ ﯣ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ}
[النسراء ,]19 :سيجعل اهلل لك خيرر ًا يرر ًا ببر رة صربرك عليهرا ,وهرذا
ليل على وجو الخيرية فيك بشها ة سيدنا رسود اهلل ‘ حيث طراد:
>خيررر م خيررر م ألهلرره ,وأنررا خيررر م ألهل ر < روا الترمررذ وطرراد:
حديث حسن غريب صحيح.
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وأمررا ش ا نررا ال تحتمررل سرروء أخالطهررا ,فررال ترردم عليهررا ,فر ا
عوت فاعلم بأا عاءك عليها غير مستجاب ,وبوسعك أا تطل ِّقها.
وأما عايك هلل عز وجل على غير زوجتك فهو مستجاب شا اء
اهلل تعالى ,و لك لقوله تعالى{ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ}
[البقرة .]146 :ولقوله تعالى{ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ}
[غافر .]61 :هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :43قرأت أن السيدة عائشة ¸ إ ا أعطـت الصـدقة ال تطلـب
ال ــدعاء مـ ــن املتصـ ـدَّق عليـ ــه ,وتقـ ــول :إن طلـ ــب الـ ــدعاء مـ ــن
املتصدَّق عليه ينقص من أجر الصدقة ,فهر هنا صحيح؟
الجواب :جاء ف تاب مرطاة المفاتيح للمرال علر القرار رحمره
اهلل( :و انا عا ة أم المؤمنين عاةشة ¸ ش ا عا لها الساةل تجيبه بم ل
ما يدعو لها ,م تعطيره مرن المراد ,فقيرل لهرا :تعطرين السراةل وتردعين
بم ل ما يدعو لك؟ فقالا :لو لرم أ م لره لكراا حقره بالردعاء لر علر ّ
أ ر من حق عليه بالصدطة ,فأ عو لره بم رل مرا يردعو لر حترى أ رافئ
عاء بدعاة  ,لتخلص ل الصدطة) ,ولكن لم نجد مستند هذا ,ولكر َّن
معنا صحيح ,ألا هذا أا المخلصين .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :41ه ــر جي ــوز أن ي ــدعو اإلنس ــان رب ــه أن يرزق ــه مج ــال
الوجـ ــه وامل هـ ــر واجلـ ــوارم واخللقـ ــة ,وأن سـ ــن خلقتـ ــه
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ووجهه وجوارحه أ ال؟ وهر ميكـن أن يسـتةيب اهلل للعبـد
هنا الدعاء؟
الجواب :ال حرج ف لك شا اء اهلل تعالى ,ألا هذا مرن تمرام
السعا ة ف الحياة الدنيا ,ولكن ليقيِّد هذا الدعاء بقوله( :من غير فتنرة
وال محنة وال عجب وال غرور) ,ألا هناك من يفتن بالنعم والتر مرن
جملتها حسن ال َخل .
حسرن َخل َقنرا .هرذا ,واهلل
يحسن خلقنرا مرا َّ
ونسأد اهلل تعالى أا ِّ
تعالى أعلم.
السؤال :45أنا شاب ملتز  ,أريد االبتعاد عن فتنة النسـاء ,ولكـن
الفتن ــة تاحقن ــا أينم ــا كن ــا ,العم ــر و الش ــاريف ...مل
أرتك ــب جرمي ــة الزن ــى ,وال أس ــتطيع الص ــو مث ــر ه ــنه
األيا  ,فبما ا تنصحج؟
الجواب :شا اء اهلل تبارك وتعالى تبقى ملتزم ًا ,و لك لقود النب
‘> :عرفا فالزم< روا الطبران وابن أب يبة .ولقود اهلل عز وجل:
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ‚ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ “ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ} [فصلا 21 :ر .]21
والذ حفظك من جريمة الزنى هو طرا ر علرى وام حفظرك مرن
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ل المعاص  ,وخاصة هذ المعصية ,ش ا نرا تستحضرر طرود سريدنا
رسود اهلل ‘> :احفظ اهلل يحفظرك ,احفرظ اهلل تجرد تجاهرك< روا
الترمذ  .ف ا حفظا أمانة اهلل الت عرضا علرى السرماوات واألرض
رررفنا اهلل و َّرمنررا بحملهررا ,فرر ا اهلل
والجبرراد فررأبين أا يحملنهررا ,و َّ
يحفظك ,أليس هو القاةرل{ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮌ ﮍ ﮎ} [الحجرات.]2 :
أخ الكريم :ترذ َّر بأننرا مرا خلقنرا شال لالختبرار واالبرتالء ,طراد
تعررالى { :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭤ ﭥ ﭦ}
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
[الملرررك ,]1 :وطررراد تعرررالى{ :ﮡ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ} [العنكبوت 1 :ر .]1
يميز المؤمن الصا ق من غير الصا ق؟ التميرز ال يكروا شال
ي
َّ
باالتبام للمنهج الذ جاء به سيدنا محمد ‘ ,ومن جملة ما جراء بره
‘ طرررود اهلل تعرررالى{ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ} [النررور ,]22 :وطولرره تعررالى{ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ} [النور.]21 :
ومن جملة ما طاله ‘:
>مررن اسررتغنى أغنررا اهلل عررز وج ر َّل ,ومررن اسررتع َّ أعفرره اهلل عررز
وجر َّل ,ومررن اسرتكفى فررا اهلل عر َّز وجر َّل< روا النسراة  ,وطرراد ‘:
ِض عل َّ أود ال ة يدخلوا الجنة :هيد ,وعفي متع ِّفر  ,وعبرد
>عر َ
أحسن عبا ة اهلل ونصح لمواليره< روا الترمرذ وطراد :حرديث حسرن.
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وطاد ‘> :اضمنوا ل ست ًا أضرمن لكرم الجنرة :اصردطوا ش ا حر َّد تم,
وأوفرروا ش ا وعرردتم ,وأ وا ش ا اةتمنررتم ,واحفظرروا فررروجكم ,وغضرروا
أبصار م ,و فوا أيديكم< روا الحرا م وابرن حبراا .و راا مرن عاةره
‘> :الله َّم شن أسألك الهدى والتقى والعفا َف والغنى< روا مسلم.
تتأسى بالكامل أم
تتأسى بها ,فهل َّ
وأنا ال ب َّد لك من أسوة َّ
التأس بالكامل ,وهل هناك أ مل من
بالناطص؟ ال ك بأنك تريد ِّ
األنبياء والمرسلين عليهم الصالة والسالم؟ هذا سيدنا يوس عليه
الصالة والسالم الذ طاد فيه موالنا عز وجل:

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭞﭟﭠﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ} [يوس  ,]12 :وطاد مخبر ًا عن
طوله{ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ} [يوس .]22 :
تذ َّر يا أخ مقامك يوم القيامة ش ا ما على العفة ,يقود النبر
‘> :سبعة يظلهم اهلل تعالى ف ظله يوم ال ظ َّل شال ِظله :شمرام عردد,
و اب نشأ ف عبا ة اهلل ,ورجرل طلبره معلر فر المسراجد ,ورجرالا
تحابَّا ف اهلل اجتمعا عليه وتفرطا عليه ,وِجل دعته امورألٌ ذات من وب
وجمال ننال :إني أخاف اهلل ,ورجل تصردق بصردطة فأخفاهرا ح َّترى ال
تعلم ماله ما تنف يمينه ,ورجل رر اهلل خالير ًا ففاضرا عينرا < روا
البخار ومسلم.
أ عوك أخ الكريم:
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أولا :تذ ّ ر ما طلته آنف ًا.
تضرم شلى اهلل تعرالى أا يهيرئ لرك الزوجرة الصرالحة ,وال
ثاني ااَّ :
تقنط من استجابة الدعاء.
وحصن فرجك.
ض بصركِّ ,
ثالث اا :غ َّ
ِابع اا :استعن على لرك بالصربر والصرالة ,طراد

تعرالى{ :ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ} [البقرررررة.]152 :
وش ا اا اهلل معك فأنا غالب ولسا بمغلوب.
خامس اا :ش ا نا تضع عن الصيام فال تك ِر من الطعام.
ْادْ اا :أ ر من مجالسة الصالحين.
وأسأد اهلل تعالى لنا ولك وألصولنا وفروعنا وأزواجنا الحفظ
والسالمة ,وأا يوطظ أولياء البنات من غفلتهم .آمين .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الس ــؤال :40أرج ــو من ــس أن تزودن ــي ب ــدعاء لل ــنكاء واافـ ـ
وعد النسيان االمتحان.
الجواب :عرن عبرد اهلل برن أبر أوفرى األسرلم ~ طراد :خررج
علينا رسود اهلل ‘ فقاد> :من انا له حاجة شلى اهلل أو شلى أحد من
خلقه ,فليتوضأ ولي َص ِّل ر عتين َّم ليقل :ال شله شال اهلل الحليم الكرريم,
اللهرم شنر
سبحاا اهلل رب العرف العظريم ,الحمرد هلل ِ رب العرالمين,
َّ
أسألك موجبرات رحمترك ,وعرزاةم مغفرترك ,والغنيمرة مرن رل بِ ٍّرر,
والسالمة من ل ش م ,أسألك أال تدم ل نب ًا شال غفرتره ,وال همر ًا شال
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ضا شال طضيتها ل  ,رم يسرأد اهلل مرن أمرر
فرجته ,وال حاجة ه لك ر ً
الدنيا واآلخرة ما اء ف نه يق َّدر< روا الترمذ .
ال ضرير البصر أترى النبر ‘
وعن ع ماا بن حنَي ٍ ~ أا رج ً
ئا صربرت
ئا عوت ,وشا َ
فقاد :ا م اهلل أا يعا َفي ِن  ,طاد> :شا َ
روء
فهو َخير لرك< ,طراد :فا عره ,طراد :فرأمر أا يتوضرأ فيحسرن وض َ
ِ
اللهم شن ِّ أسألك وأتوجه شليك بنبيك محمد نبر
ويدع َو بهذا الدعاءَّ > :
اللهرم
الرحمة ,شن ِّ توجها بك شلى رب ف حاجت هذ لتقضى لر َ ,
َّ
َّ
فَ َش ِّفعه ف َّ < روا الترمذ .
وبناء عليه:
فصل ف ل يروم صرالة الحاجرة ,وا م بهرذين الردعاءين ,وطرل
ِّ
بعد لك الث مرات :بسرم اهلل الررحمن الررحيم {ﯕ ﯖ ﯗ}
[األعلى.]6 :
بغض البصر عن النظر شلى النساء األجنبيات.
وأ ِّرك
ِّ
لكل خيرر فر الردنيا واآلخررة ,هرذا,
أسأد اهلل تعالى أا يوف ِّقك ِّ
واهلل تعالى أعلم.

السؤال :44خطبـة اجلمعـة بأحـد املسـاجد قـال اخلطيـب :إن
اإلنسـان إ ا مــات وهـو مســحور فإنــه يعتـرب شــهيداً ,أريــد أن
أتأكد من صـحة هـنه املعلومـة .مـن ناحيـة أخـرى مـا هـي
الطريقــة ملعرفــة مــا إ ا كــان الشــخص مســحوراً؟ ومــا هــي
طريقة فسِّ السحر؟
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ال
الجواب :السحر الذ يتكلَّم النراس فيره اليروم ,ال أرا شال ِح َري ً
ال و عو ة وشيهام ًا ,وليس له حقيقة.
وخرافة وتهوي ً

ال أمر
وشا شعراض الناس عن ين اهلل عز وجل سلو ًا وعم ً
قاء وضنك ,لقوله تعالى{ :ﯳ ﯴ
لبيع أا يجعل حياتهم ف

ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾئﰀ

ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ۹ﭑﭒﭓﭔﭕ

ﭗ ﭘ ﭙ} [له 111 :ر .]116
ولو التزم المسلموا بدينهم لكانا حياتهم ليبة ,لوعد اهلل الرذ
ال يخل  ,ش يقرود موالنرا عرز وجرل:

{ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [النحل.]92 :
ومن االلتزام بدين اهلل عز وجرل طرراءة األ رار المسرنونة صرباح ًا
ومخرج.
ومسا ًء ,وبعد الصلوات ,وف المناسبات ,وعند ِّل َمدخل َ
ولكن نرى المسلم مقصر ًا تقصير ًا واضح ًا ف ين اهلل عز وجرل,
وربمررا رراا تار ر ًا للواجبررات شا لررم يكررن تار ر ًا للفررراةض ,ويقررع فر
المكرررو تحريم ر ًا شا لررم يقررع ف ر الحرررام ,ويقررع ف ر الغيبررة والنميمررة
والسخرية ...وربما أ ل الربا والر وة وأمواد النراس بالبالرل ,وربمرا
متبرجرة مختلطرة بالرجراد ,وربمرا انرا القنروات
انا المرأة سرافرة ِّ
الفضاةية ااباحية مع مواطع اانترنا الخبي ة عامرة بها البيوت ,ف ا ما
انقلبا الحياة شلى قاء وضنك ,طلنا :السحر وطع علينا.
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فقبل أا نف ِّكر ف السحر هل هو واطع أم ال؟ يجب علينا أا نف ِّكر
أين نحن من حدو اهلل عز وجل؟ أين نحن من لاعتنا هلل عز وجل؟
أين نحن من أ ارنا الت سنَّها لنا النب ‘؟
م بعد لك يجب علينا أا نعلم أ َّا هناك من اتخذ هذا الموضوم
مصررلحة لرره لكسررب المرراد مررن النرراس ,وأ رررهم َّجررالوا م َشررع ِو وا,
فلنكن على حذر من لك .هذا أولا.
ثاني اا :على أ ِّ أساس حكمنا بأا هرذا الميرا مرات بالسرحر؟ مرا
هو شال مجر تخيل وتوهم ,فربما أ َّا هذا اانسراا راا مصراب ًا بمررض
عضاد ما استطام األلباء أا يقفوا على حقيقة المرض.
ثالث اا :ما وطفرا فر ترب الفقره والتفسرير أ َّا مرن مرات مسرحور ًا
يكوا هيد ًا ,ولكن نرجو اهلل عز وجرل لمرن مرات بمررض عضراد أا
يكوا بمنزلة الشهداء يوم القيامة ,ولكن يجب أا نعلرم برأا مرن مرات
بسبب مرض عضاد أو حرط ًا أو غرط ًا أو هدم ًا وشا راا رهيد ًا ,ولكرن
ال بد من تغسيله وتكفينه والصالة عليه.
ِابع اا :المحافظة على األ عية الروار ة مرن الكتراب والسرنة لردفع
ر يالين اانس والجن ,والت من جملتها:
طررراءة سررورة الفاتحررة ,وخمررس آيررات مررن أود سررورة البقرررة مررع
سورة ااخالص والمعو تين.
التامررة ,مررن ررل رريطاا
و عرراء النبر ‘> :أعررو بكلمررات اهلل َّ
المة< روا البخار .
وهامة ,ومن ل عين َّ
َّ
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وأنصحكم بالعو ة شلى تاب األ ار لإلمرام النروو ففيره الغنرى
ب ا اهلل تعالى .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السؤال :42ما هو الدعاء الني يسن أن يدعو به الضـيف لصـاحب
البيت بعد الطعا ؟ وهر يصح أن يكون الدعاء مجاعة؟
الجووواب :مررن آ اب الضرري أا يرردعو للمضرري برردعاء سرريدنا
الصراةموا ,وأ ررل لعررامكم
رسرود اهلل ‘ بررأا يقرود> :أفطررر عنررد م َّ
األبرار ,وصلَّا عليكم المالةكة< روا أبو او .
اللهم بارك لهم ف ما رزطتهم واغفر لهم وارحمهرم<
وأا يقودَّ > :
روا مسلم.
اللهم ألعم من ألعمن  ,واس ِ من سقان < روا مسلم.
وأا يقودَّ > :
وأا يقررود> :اللهر َّرم أمتعرره بشرربابه< روا ابررن أبر رريبة ,ويقررود:
جمله< أخرجه الحا م وابن حباا.
> َّ
اللهم ِّ
وال حرج ف الدعاء مع الجماعة ,ألا الم َؤ ِّمن هو أحد الداعيين,
و لك مشار شليه بقوله تعالى حكاية على لساا سيدنا موسى عليه السالم:
{ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ غ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ} [يونس 44 :ر ]49

مع العلم بأا الداع سيدنا موسى عليه السالم ,وسيدنا هاروا عليه
يؤمن على الدعاء .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
السالم اا ِّ
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السؤال :48مـا املقصـود بغـء الكفـار؟ وهـر الـبغء لـنواتهم
أ ألعمايفم ,أ لألمرين معاً؟
الجواب :البغض ال يكوا للذات ,وشنما يكوا لألفعاد ,ما طاد
تعالى ف

تابه العظيم حكاية على لساا سيدنا لوط عليه السالم{ :ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ} [الشعراء.]164 :
والبغض لألفعراد ال يعنر أا يكروا المرؤمن سريئ األخرالق مرع
الكافرين والعصاة ,ألا النب ‘ يقود> :ات اهلل حي ما نرا ,وأتبرع
السرريئة الحسررنة تمحهررا ,وخررال النرراس بخل ر ٍ حسررن< روا الترمررذ
وطاد :حديث حسن صحيح ,والخل الحسن مع جميع الخل  ,ولريس
مقصور ًا على المؤمنين .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
الســؤال :42أنــا أقــيم الســعودية وعملــي يفــرى علــي أن أليــب
ســنة أو أكثــر وأنــا متــزوج ,وفكــرت أن أبعــي لعــائليت لتقــيم
معــي لكــن أمــي رفضــت وقالــت :إن أخــنتها ألضــب عليــس,
قص ـرت ــقِّ زوجــيت
فمــا ا أفعــر؟ هــر إن تــركتهم أكــون َّ
وأوالدي؟ أ إن بعثت يفم ليعيشوا معي أكون عققت أمي؟
الجواب :جاء فر صرحيح البخرار عرن أبر جحيفرة ~ طراد:
(آخى النب ‘ بين سلماا وأب الدر اء ¶ ,فزار سلماا أبا الدر اء
¶ فرأى أ َّم الدر اء ¸ م َت َبذِّل ًة ,فقاد لها :ما أنك؟ طالا :أخوك أبو
الدر اء ليس له حاجة ف الدنيا ,فجاء أبو الدر اء ~ فصنع له لعامر ًا
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فقاد :ل ف ن صاةم ,طاد :ما أنا بآ ٍل حتى تأ َل ,طاد :فأ رل ,فلمرا
اا الليل هب أبو الدر اء ~ يقوم ,طاد :نَم ,فنام ,م هب يقوم,
فقاد :نم ,فلما اا من آخر الليل طاد سرلماا ~ :طرم اآلا ,فصرلَّيا,
فقرراد لرره سررلماا ~ :ش َّا لربِّررك عليررك حق ر ًا ,ولنفسررك عليررك حق ر ًا,
وألهلك عليك حق ًا ,فأعط َّل حر ٍّ حقَّره ,فرأتى النبر َّ ‘ فرذ ر
له ,فقاد النب ‘> :صدق سلماا ~<).
اعلم يا أخ الكريم بأا لزوجترك عليرك حقوطر ًا يررة ,و رذلك
بالنسبة ألبناةك ,ومن جملة هذ الحقوق شعفاف الزوجة عرن الحررام,
وتربية األوال تربية صالحة بالتعاوا مع زوجترك ,وشال فأنرا مسرؤود
يرروم القيامررة ,يقررود النب ر ‘> :أال لكررم را ٍم و لكررم مسررؤود عررن
رعيتره ,والرجرل
رعيته ,فاامام الذ على الناس را ٍم وهو مسؤود عنه َّ
َّ
رعيتره ,والمررأة راعيرة علرى أهرل
را ٍم على أهل بيته وهو مسرؤود عرن َّ
بيا زوجها وولد وه مسؤولة عنهم <...روا البخار .
ألمك عليك حقوطر ًا رذلك ,ويجرب عليرك أا تعطر
واعلم بأا ِّ
لكل ح ٍّ حقَّره ,ومرن جملرة حقروق ِّأمرك عليرك الطاعرة فر غيرر
ِّ
معصية هلل عز وجل ,ف ا أمرت بمعصية فال لاعة لمخلوق ف معصرية
الخال  ,وشا عدم القيام بالواجب الذ عليرك نحرو زوجترك وأوال ك
يعتبر معصية.
وبناء عل ذل :
فيجب عليرك أا تقنرع أمرك بأخرذ زوجترك وأوال ك شلرى مكراا
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شطامتك ,وأا يكوا ااطنام بالحكمة والموعظة الحسنة ,و ِّرهرا بأنرك
بحاجة شلى زوجتك أ ر من حاجة زوجتك شليك ,وبأنك بحاجرة شلرى
رعايرة أبناةررك ,فر ا اطتنعررا فَ ِبهرا َونِع َمرا ,وشال فاسررتعن عليهررا بمررن
أصرت على رأيها فخذ زوجترك وأوال ك وتو َّرل
يقنعها ف لك ,ف ا َّ
علرى اهلل تعرالى ,واعلرم بأنهرا شا غضربا عليرك ر ال طردر اهلل ر فر ا
غضبها ال يضرك ,وال تعتبر أنا ف هذ الحالة عاطّ ًا لوالدتك.
أسررأد اهلل عرر َّز وجررل أا يصررلح أحوالنررا ,وير َّنررا شلررى ينرره ر ّ ًا
ال .هذا ,واهلل تعالى أعلم.
جمي ً
السؤال :46عندي طفر عمره سنة ,ونصف وأريد أن أليِّر اتـه,
فهر جيوز لس؟
الجواب :ال حرج ف تغيير اسرم اانسراا مهمرا راا عمرر  ,ألا
غير أسماء بعض أصحابه رض اهلل عنهم ,وأسأد اهلل تعرالى
النب ‘ َّ
أا يرزطنا جميع ًا رية صالحة ,وأا نحسن اختيار أسماةهم .هذا ,واهلل
تعالى أعلم.
السؤال :49ما هي كيفية التحية عنـد دخـول املنـزل بـني الولـد
وأبيه وأمه ,والبنت وأبيهـا وأخيهـا ,وكيـف يكـون اسـتقبال
املسافر من هؤالء؟
الجواب :يقود اهلل تعالى{ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
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ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯝﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ} [النور.]61 :
أ ش ا خلتم بيتر ًا مرن البيروت السرابقة بالرذ ر فابرديوا بالسرالم
على أهلها الذين هرم مرنكم ينر ًا وطرابرة ,وهرذ اآليرة الكريمرة تشرمل
الفروم واألصود واألطارب.
وأخرج اامام الترمذ عن أنس بن مالك ~ طاد :طاد لره النبر
خلا على أهلك فسل ِّم ,يكرن بر ر ًة عليرك وعلرى
‘> :يا بن  ,ش ا
َ
أهل بيتك<.
ويقود طتا ة رض اهلل عنه( :ش ا خلا على أهلك فسل ِّم عليهم,
وش ا خلا بيتر ًا لريس فيره أحرد ,فقرل :السرالم علينرا وعلرى عبرا اهلل
الصالحين).
والسالم سبب مرن أسرباب التحابرب و خرو ِد الجنرة ,و لرك لقرود
النب ‘> :ال تدخلوا الجنَّة حتى تؤمنوا ,وال تؤمنوا حتى تحرابواَ ,أوال
السالم بينكم< روا مسلم.
أ لكم على ء ش ا فعلتمو تحاببتم؟ أفشوا
َ
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وأفضل صيغةٍ للسالم :السرالم علريكم ورحمرة اهلل وبر اتره ,عرن
أنس رض اهلل عنه طاد ( :نا جالس ًا مع رسرود اهلل ‘ فر الحلقرة,
ش جاء رجل فسلم على النب ‘ وعلى القوم ,طاد :السرالم علريكم,
فر َّ عليه النب ‘> :وعليكم السالم ورحمة اهلل وبر اته< ,طراد :فلمرا
جلس الرجل طاد :الحمد هلل حمد ًا ير ًا ليب ًا مبار ًا فيه ما يحب ربنا
ويرضى ,طاد :طاد له النب ‘ > :ير طلرا<؟ فرر َّ علرى النبر ‘
ما طاد ,فقاد النب ‘> :والذ نفس بيد لقد ابتدرها عشرة أمالك
لهم حريص على أا يكتبوها ,فما روا ير يكتبونهرا ,حترى رفعروا
شلى العزة فقاد :ا تبوها ما طاد عبد <) روا النساة  .هذا أو ال.
ثاني اا :وتستحب المصافحة عند اللقاء ,لقود النبر ‘> :مرا مرن
مسلمين يلتقياا فيتصافحاا شال غفر لهما طبل أا يفترطا< روا أبو او .
َ
وما أجمل هذا ش ا لبِّ َ خاصة برين أفررا األسررة الواحردة ,برين
الزوجين ,وبين اآلباء واألمهات مع األبناء ,واألجمل ف حر ِّ األبنراء
تقبيل يد األبوين.
ثالثووو اا :ويسرررتحب طيرررام الولرررد لوالديررره ,وااخررروة ألخرررواتهم
وبالعكس ,ألا هذا من االحترام ,واالحترام مطلوب رع ًا وأ ب ًا ,عن
أم المؤمنين رض اهلل عنها طالا( :ما رأيرا أحرد ًا أ ربه
السيدة عاةشة ِّ
َسمت ًا و َّ ًال وهدي ًا برسود اهلل ‘ ف طيامهرا وطعو هرا مرن فالمر َة بنرا
رسود اهلل صلى اهلل عليره وسرلم ورضر اهلل عنهرا ,طالرا :و انرا ش ا
فقبلهرا وأجلسرها فر مجلسره ,و راا
خلا على النبر ِّ ‘ طرام شليهرا َّ
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فقبلترره وأجلسررته ف ر
النب ر ‘ ش ا خررل عليهررا طامررا مررن مجلسررها َّ
مجلسها) روا الترمذ .
ِابع اا :ويستحب عنرد القردوم مرن السرفر ,عنردما يسرتقبل المقريم
الرجراد ,والنسراء النسراء ,وال حررج
المسافر أا يعانقه ,يعان الرجاد
َ
َ
األصود.
أا يعان األصود الفرو َم ,والفروم
َ
وطررد رررر الشررعب أ َّا أصرررحاب سرريدنا محمرررد ‘ ش ا التقررروا
صافحوا ,ف ا طدموا من سفر عان بعضهم بعض ًا .روا البيهق .
وبناء عل ذل :
فالتحية بين أفرا األسرة تكوا بلفظ :السالم علريكم ورحمرة اهلل
ّ
وبر اته ,ويستحب أا تكوا المصافحة والصالة على النب ‘.
المسرافر.
وش ا طدم أحد من أفرا األسرة مرن سرفر عران المقريم
َ
هذا ,واهلل تعالى أعلم.
** ** **
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