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السـ ـ ـ ا  :1ق ـ ــا اىل ع ـ ــا ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖﯗﯙﯚﯛﯜﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾ [املائدة ]65 :كيف نفهم هذه اآليـة
الكرمية؟ واىل عـزَّ وجـ َّ ال يقبـ أ َّ ديـن ريـري اإلمـبع بعـد
بعثة النيب صلى اىل عليه وعلى آله وصحبه وملم ,فكيـف

يثيــب النصــاوى يــوع القيامــة؟ وكيــف يقولــو ﴿ :ﭤ

ﭥ ﭦ﴾ [املائــدة ]60 :أ مــع أمــة الــنيب صــلى اىل عليــه
ــيء آمنــوا
وعلــى آلــه وصــحبه ومــلم وهــم نصــاوى؟ وب ـ
حتى طمعوا أ يكونوا مع القوع الصاحلني؟
عاَّ ولا َّ عاداو اليوا
اجلواب :يف هذه اآلية الكريمة قدَّ م ربناا َّ

ألَّنم أه عنا ولح  ,وهام قتلاة
للمؤمنني عىل عداو املرشكني هلمَّ ,
األنبياء عليوم السالم ,فعداوهتم أشد من عاداو املرشاكني ,ولقاد م ا ا
بقت سيدنا رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أكثر من مر
وسم ه وسحروه.
م
أما بالنسبة للنصارى الذين كان ا عىل ين احلق ,حيث كان ا يؤمن ن
بالت حيد بأنَّه ال إله إال اهلل ,ويؤمن ن بأن سيدنا عيسى عليه الساالم عباد
أقرب الناس حم َّباة وما َّ للماؤمنني؛ ألَّنام أبباا
اهلل ورس له ,فوؤالء
ُ
الر َّقة والرأفة
لسيدنا عيسى عليه السالم بحق وبدون حتريف ,ويف قل هبم ِّ
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كام قاال بعاايف يف حقوام ﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [احلديد .]72
وهذا األمر كان للي ًا وواضح ًا يف نصارى احلبشة ,وكلم ُة النجاا
للموالرين كانت واضحة ,بأن الذي لاء به سيدنا حمماد صاىل اهلل علياه
وعىل آله وصحبه وسلم ال خيتلف عام لاء به سيدنا عيسى علياه الساالم
من الت حيد ,وذلك عندما سأل النجا م سيدنا لعفر بن أيب طالب ريض
اهلل عنه ما بق ل ن يف عيسى ابن مريم؟ فقاال لاه لعفار بان أيب طالاب
نق ل فيه الذي لاء به نبينا ,ه عبد اهلل ورس له وروحه وكلمته ألقاها إيف
مريم العذراء البت ل .فرضب النجا

يده إيف األرض فأخاذ منواا عا ًا

ثم قال ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا الع  .رواه أمحد.
وقد وصف اهلل بعايف هؤالء النصارى الذين كان ا عىل حق من زمن
سيدنا عيسى عليه السالم حتى بعثة سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم ب َّ
أن فيوم قسيسني وهم العلامء ,ورهبان ًا وهم الع َّبا .
يغِّيوا شيئ ًا
هؤالء الذين كان ا عىل حق ا ومنوم العلامء والع َّبا  ,ومل ِّ

حيرف ا ما لاء به سيدنا عيساى علياه الساالم ا إذا سامع ا شايئ ًا مان
ومل ِّ
القرآن الذي ُأنَّل عىل سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم
عَّ ول َّ  ,ملا يعلم ن
ذرفت عي َّنم الدمع احلار الغَّير انفعاالً آليات اهلل َّ
من البشار ببعثة سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم يف
إنجيلوم ا كام قال بعايف عن سيدنا عيسى عليه السالم ﴿ﭢ ﭣ ﭤ
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ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ [الصف  ]6ا فيرسع ن لقب ل ع النبا صاىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,ويعلن ن إيامَّنم بنب سيدنا حممد صىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم حيث كان ا يتط َّلع ن إيف ظو ره.
فق له بعايف ﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ [املائاد .]38
يعن إنشا ًء لديد ًا لإليامن ,حيث بابع ا مسِّي إيامَّنم مان سايدنا عيساى
إيف سيدنا حممد عليوام الصال والسالم ,ويطلب ن من اهلل بعايف أن يكتبوم
مع سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم وأمتاه الاذين هام
شوداء عىل سائر األمام ,كاام قاال بعاايف ﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ [البقر .]048
وأكَّدوا إيامَّنم بقا هلم ﴿ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [املائد  .]34فوم يؤ ِّكدون أنه
ال مانع يمنعوم من اببا احلق الذي لاء به سايدنا حمماد صاىل اهلل علياه
وعىل آله وصحبه وسلم ,وهم طاامع ن أن يادخل ا اةناة بمع َّياة سايدنا
حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم وأ َّمته الصاحلة.
وهؤالء الذين آمن ا من النصارى هم املشار إليوم بق له ﴿ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ
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ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ﴾ [القصص 57ا.]55
لذلك كان لَّاء هؤالء الذين بابع ا النب َّ صىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم من النصارى كام قال بعاايف ﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [املائد .]35
وأما الذين كفروا بنب َّ سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه
وسلم من النصارى ,وأنكروا وحدانية اهلل ,وقال ا عيسى ابان اهلل ,بعاد
وص ل عا النبا صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم إلايوم,
فجَّاؤهم كام قال بعاايف يف ختاام هاذه اآلياات ﴿ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾ [املائد .]36
وبناء عىل ذلك:
فمن خالل بفسِّي اآليات ُيفوم اة اب عن أسائلتكم ك ِّلواا .هاذا,
واهلل بعايف أعلم.
الســ ا  :5م ــا معن ــى قول ــه ع ــا ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [الرمحن

]56؟

عَّ ول َّ ألها اةناة,
اجلواب :هذا من مجلة النعيم الذي أعدَّ ه اهلل َّ
عَّ ول َّ ملن خاف مقام رباه لنتاني ,ويف كا مانوام نسااء
حيث أعدَّ اهلل َّ
او َّن ومل
ينظرن إيف غاِّيهم ,ومل ي ْمس ْس ُ
قرصن أبصاره َّن عىل أزوالو َّن ,ال ْ
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فبأي الانِّعم
جيامعو َّن قبلوم أحدٌ من اإلنس واةن ,ألَّن َّن ُخل ْقن يف اةنةِّ ,
ُي ِّ
كذب عامل اإلنس وعامل اةن.
ومعنى الطمث االفتضاض .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :0ما معنى قوله عا ﴿ :ﮨ ﮩ﴾ [الواقعة]02 :؟
اجلواب :ق له بعايف ﴿ﮨ ﮩ﴾ .ال ُع ُرب مجاع عع ُاروب  ,وها
املتح ِّببة لَّولوا بخلقوا ُ
وخ ُلقوا .واألبراب مجع عبِ ْرب وه َّن املست يات
يف العمر .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :4يقو اىل باوك و عا

يف مووة األعراف [﴿ :]166ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭝﭞﭟﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ ,ويف مووة يونس [:]49
﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ ,ملاذا قدَّع
النفع على الضر يف مووة األعراف ,وأخَّره يف مووة يونس؟

أن يف ذلك حكمة بالغةَّ ,
اجلواب :مما ال شك فيه َّ
ألن القرآن العظيم
معجَّ ,والعلامء ذكروا أنه ما من بقديم وال بأخِّي يف اآليات املتشااهبة إال
وفيه حكمة ,ومما قال ا يف هابني اآليتني
َّ
أن اآلية األويف يف س ر األعراف لاءت بعد ق له بعايف ﴿ﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯵﯶﯷﯸﯹﯻﯼﯽﯾﯿﰁﰂ
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ﰃﰄﰆﰇﰈﰉﰋﰌﰍﰎﰐﰑﰒ

ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ﴾ [األعراف  ,]032فكان معنى اآلية
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ أي ال أملك بعجي
كت وال
ث اب وال عقاب هلا إال ما م َّلكنيه اهلل بعايف ,فال أملك إال ما ُم ِّل ُ

مت.
أعلم إال ما ُع ِّل ُ

أما اآلية الثانية يف س ر ي نس فجاءت بعد ق له بعايف ﴿ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾

[ي نس

46ا ,]43فف هذه اآلية الكريمة وعيد للكفار بإنَّال الرضر والعذاب فيوم,
وقال الكافرون متى هذا ال عد؟ فجاء اة اب ﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ ,فكان معنى اآلية فكام أنن ال أملك لنفيس رض ًا
الرض
وال نفع ًا إال ما شاء اهلل بعايف أن يم ِّلكنيه ,فكذلك ال أملك أن أ فع َّ
الرض عىل النفع ألن
عنكم وس ء العقاب إذا لاءكم من اهلل بعايف ,فقدَّ م ذكر ِّ
اآلية بتحدَّ ث عن العذاب الذي قال فيه بعايف بعدها ﴿ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾ [ي نس  .]50هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :2يقــو اىل عــا

يف مــووة املائــدة [﴿ :]90ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
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ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ .ما معنـى
هذه اآلية الكرمية باختصاو؟

اجلواب :هذه اآلية الكريمة هلا صلة باآليات السابقة الت قال فيوا

عَّ ول َّ ﴿ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ربنا َّ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭳﭴﭵ

ﭶ﴾ [املائد  .]90بعد أن َّبني اهلل بعايف حكم امخمر وامليرس النوائ  ,وأكَّد
التحريم وشدَّ يف ال عيد بق له ﴿ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾
[املائد  .]97كام قال بعايف ﴿ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

عَّ ول َّ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [الن ر  .]68بعد ذلك َّبني م النا َّ
حكم الذين ماب ا قب حتريم امخمر وهم يرشب َّنا ,وحكم األحياء الذين
رشب ا امخمر وأكل ا امليرس قب التحريم ,فقال ﴿ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ .إذ ليس للرش احلنيف أثر رلع ,
إذا ما ابق ا اهلل بعايف ,وآمن ا بام أنَّل من أحكام ,وعمل ا الصاحلات الت
حرم اهلل
رشعوا اهلل بعايف من عبا ات ومعامالت وأخالق ,ثم ابَّق ا ما َّ
بعايف عليوم من اآلثام الظاهر والباطنة ,ثم استمروا عىل إيامَّنم واألعامل
الصاحلة حتى يلق ا اهلل بعايف عىل ذلك ,واهلل حيب املحسنني .اللوم العلنا
منوم .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ا  :8يقو اىل عا

يف مووة النوو [﴿ :]81ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ ثم قا ﴿ :ﮰ ﮱ﴾

فقوله عا ﴿ :ﮰ ﮱ﴾ وود بصيغة املفرد ,وما قبلها
بصيغة اجلمع ,فه هناك ملحظ يف هذه اآلية الكرمية؟

اجلواب :مما ال شك فيه َّ
أن يف ذلك رس ًّا من أرسار القرآن ,ألنه كالم

اهلل بعايف ,والذي يبدو ا واهلل بعايف أعلم ا َّ
بأن كلماة صاديق بطلاق عاىل
املفر كام بطلق عىل اةمع ,مث كلمة العدو ,فإَّنا بطلاق عاىل املفار كاام
بطلق عىل اةمع ,قال بعايف حكاية عىل لسان سيدنا إبراهيم عليه السالم
﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ [الشعراء  ]22فلم يق

فإَّنم أعاداء ,,

مع َّ
أن األصنام متعدِّ وكثِّي .
وهنا كذلك كلمة الصديق بطلق عىل املفر كام بطلق عىل اةماع ,ألن
األصدقاء إذا كان ا عىل قلب رل واحد فوم بحق أصدقاء ,وإال فال ,وقاد
لاء يف احلديث الرشيف «املسلم ن كرل واحد ,إن اشتكى عينُه اشاتكى
رأسه اشتكى ك مله» رواه مسلم .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
ك مله ,وإن اشتكى ُ

الس ا  :2يقو اىل عـا ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [املائـدة,]82 :
فسيدنا ومو اىل صلى اىل عليه وعلى آله وصـحبه ومـلم
ال يستطيع أحد قتله ,ولـن يـتمكن أحـد مـن ذلـف ,فكيـف
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يكــو التوفيــق بــني هــذه اآليــة ,واحلــدي الــذ وواه اإلمــاع
البخــاو  :كــا الــنيب صــلى اىل عليــه وعلــى آلــه وصــحبه
ومــلم يقــو يف مرلــه الـذ مــاف فيــه« :يــا عائشــة مــا أ ا
أج ــد أل الطع ــاع ال ــذ أكل ــت
انقطاع أبهر من ذلف السم»؟

ي ــر ,فه ــذا أوا وج ــدف

اجلواب :مجيع الرس الذين محل ا رسالة و ُأمروا بتبليغوا ال يمكن أن
يقتلوم أحد إال بعد أ اء الرسالة وببليغوا ,وسيدنا حممد صىل اهلل عليه وعاىل
آله وصحبه وسلم خابم النبيني وسيد املرسلني قد عصمه اهلل من الناس فال
يمكن أن ينال ا من حيابه أبد ًا .وحديث اإلمام البخاري الا ار يف الطعاام
بخيرب وأثر السم الذي ولده النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم,
م
يدل عىل بلك العصمة ,حيث َّ
السم عا ما يك ن سبب ًا مبارش ًا ورسيعا ًا
إن َّ
يف القضاء عىل حيا آكله ,ولك َّن النب صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه
وسلم ملا عصمه اهلل من الناس مل يكن السم أبد ًا مؤ ي ًا ملفع لاه الاذي فياه,
ولكن استمر النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم يف أ اء رساالته
وببليغوا للناس بعد ذلك الطعام الذي أك منه يف العام السابع اهلجري ي م
خيرب ,وحتى العام احلا ي عرش اهلجري يف شور ربيع األول ي م انتقالاه إيف
الرفيق األعىل ,فالعصمة م ل

والسم مل يقطع رسالته ,با أ َّواا النبا
,
م

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عىل أكم وله.
وملا كان صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ي م أن ُيقت يف سبي
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اهلل ,وينال ف ق رلاات احلفاو والنبا والرساالة وامختمياة وال سايلة
واملقام املحما والشافاعة وغِّيهاا ا مماا نعرفاه ومماا ال نعرفاه ا رلاة
الشوا  ,أعطاه اهلل رلة الشوا حيث كان جياد أمل السام ,وكاان ذلاك
حياس بآثارهاا .إَّناا
السم من ضمن األسباب املرضاية التا با يف وها
م
م
العصمة والشوا واملعجَّ  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :6لقــد ذكــر اىل عــا يف القــرآ الكــريم قــو بلــيس:
فتوعــد بــذلف ذويــة
َّ
﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ [األعــراف]18 :
مــيدنا آدع عليــه الســبع ,ومــيدنا آدع عليــه الســبع ل كــن
له ذوية ,فكيف علم بذلف؟

عَّ ول َّ خلق سيدنا آ م عليه السالم,
اجلواب :عندما أرا ربنا َّ
خاطب املالئكة الكرام بق له ﴿ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [البقر  .]81وكان إبليس مع املالئكة يسمع
امخطاب ,فعلم من خالل ذلك أنه ستك ن ذرية لسيدنا آ م عليه السالم,
عَّ ول َّ أن يغ هيم أمجعني ,إال عبا ه منوم املخلصني ,قال
فأقسم لر ِّبنا َّ
بعايف حكاية عنه ﴿ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ

ﰞ ﰟ﴾ [ص 37ا.]38
وأنا أنصحك يا أخ الكريم أن بسأل عن علم ينفعك يف بصحيح
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عقيدبك ,أو بصحيح عبا بك ,أو حتسني أخالقك ,ألن هذا ه الذي
س ُتسأل عنه ي م القيامة ,سنسأل عن أعاملنا ,كام قال بعايف ﴿ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [الت بة .]015
َّ
يرض ,ولكا َّن
ألن مث هذا السؤال
ُ
العلم فيه ال ينفع ,واةو فيه ال م
علمنا بام ه والب علينا جتاه الشيطان ه العلم النافع ,وال الب الاذي
أولبه اهلل بعايف علينا جتاه الشيطان أن نتخذه عدو ًا ,كام قاال بعاايف ﴿ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ [فاطر .]6
رشه ووس سته ,قال بعاايف ﴿ﮩ ﮪ ﮫ
وأن نستعيذ باهلل من ِّ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [فصلت .]86
رش شياطني اإلنس واةن ,والعلنا من عبا ك املخلصني
اللوم اكفنا َّ
حتى ال يك ن للشيطان علينا سبي  .آمني .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الســ ا  :9وود يف م ــووة الكه ــف م ــن اآلي ــة  /29/اآلي ــة /65/
قصة ميدنا مومى مع الرج الصـا يف حادثـة السـفينة
﴿ﮚ ﮛ ﮜ﴾ ,ويف حاثة قت الغبع ﴿ﮰ ﮱ ﯓ﴾,
ويف حادث ــة اجل ــداو ﴿ﯩ ﯪ﴾ ,والسـ ـ ا  :م ــا م ــبب ووود
كلمة (أودف ـ أودنا ـ أواد) ,مع العلـم بـووود قـو اىل عـا
على لسا الرج الصا ﴿ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾؟
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شك فيه َّ
اجلواب :مما ال َّ
بأن األنبياء واملرسلني واألولياء والصاحلني

عَّ
والعارفني يع ِّلم ن األمة الت حيد ,وإيف لانبه يع ِّلم َّنم األ ب مع اهلل َّ
ول َّ  ,فوذا س ِّيدنا إبراهيم عليه السالم يع ِّلمنا هذا األ ب ,وذلك من
خالل ق له بعايف عنه حني خاطب ق مه ﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾
[الشعراء 25ا ,]31فو عليه السالم أسند الفع يف األم ر ك ِّلوا الت أخرب
عنوا إيف اهلل بعايف ,إال املرض أسنده إيف نفسه ,ألنه فيه نقص ًا ومصيبة.
ب القرآن الكريم يع ِّلمنا هذا األ ب ,وذلك من خالل ق له بعاايف
﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮚ ﮛ﴾ [آل عمران  ,]76اقترصا عاىل ذكار
والرض والنفع.
والرش
امخِّي
م
م
امخِّي ون الرش ,مع أنه بيده ببارك وبعايف ُ

وكذلك هنا ,سيدنا امخرضا علياه الساالم يع ِّلمناا األ ب ,فقاال يف

خرق السفينة ﴿ﮚ ﮛ ﮜ﴾ ,أضاف العيب إيف نفسه ,مع أنه ما فع
ذلك إال بأمر من اهلل بعايف ,ليع ِّلمنا األ ب مع اهلل بعايف.
وكذلك يف حا ثة قت الغالم ,أضاف القت إيف نفسه ,والتبدي إيف اهلل
بعايف ,فقال ﴿ﮰ ﮱ ﯓ﴾ ,فالقت منه والتبدي إيف اهلل بعايف ,أو أنه
أرا بق له ﴿ﮰ﴾ إشار إيف أنه من العظامء يف عل م احلكمة الت ع َّلمه
اهلل إياها ,فلم ي ِ
قدم عىل القت إال حلكمة عالية ,ونسب ذلك إيف نفسه كذلك.
ُ
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أما عند ذكر اةدار ,فقال ﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ﴾ أضاف ذلك إيف اهلل بعايف ,ألنه ببارك وبعاايف متك ِّفا بمصاالح
حق اآلباء الصاحلني .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
األبناء اليتامى لرعاية ِّ

الس ـ ا  :13يقــو اىل عــا

يف وصــف أه ـ الكهــف﴿ :ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ [الكهــف ,]16 :فه ـ
صحيح أ هذا كا بسبب طو

عووهم وأظفاوهم؟

اجلووواب :قاا ل اهلل بعااايف ﴿ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ﴾ يعن

ل أرشفت عليوم ونظرت إليوم مللئ قلبك

رعب ًا منوم ,وو َّليت هارب ًا ملا اكتنفوم اهلل من اهليبة وال قار.
وما يقال أن امل َّطلِع عليوم يمتلئ قلبه رعب ًا بسابب طا ل شاع رهم
وأظفارهم ليس بصحيح ,ألَّنم عندما استيقظ ا ما أنكر بعضوم بعضا ًا,
ب قال ا متسائلني فيام بني بعضوم البعض ﴿ﮮ ﮯ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ﴾ [الكوف  ,]09فل كانت شع رهم وأظفاارهم ط يلاة ملاا
سأل ا هذا السؤال .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :11ه ـ صــحيح ب ـ َّ قــراءة مــووة الكهــف ســن يف ليلــة
اجلمعة؟

اجلواب :لاء يف سنن الدارم عن أيب سعيد امخدري ريض اهلل عناه
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قال «من قرأ س ر الكوف ليلة اةمعة أضاء له من الن ر فيام بيناه وباني
البيت العتيق».
وقال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم « َّ
إن مان قارأ سا ر
الكوف ي م اةمعة أضاء له من الن ر ما بني اةمعتني» رواه احلاكم وقال
خيرلاه ,والبيوق يف السنن.
صحيح اإلسنا ومل ِّ
وبناء عىل ذلك:
يستحب قراء س ر الكوف ليلة اةمعة وي م اةمعاة ,وها
فإ َّنه
م
سبب من أسباب احلفو من فتنة الدَّ َّلال ,فقد روى مسلم عن أيب الدر اء
ريض اهلل عنهَّ ,
أن النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قاال «مان
حفو عرش آيات من أول س ر الكوف ُع ِصم مان الادَّ َّلال» .هاذا ,واهلل
بعايف أعلم.
**

**

**

كتاب
احلديث الشريف
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الس ـ ا  :1مسعــت ح ــديثاً عــن ال ــنيب صــلى اىل علي ــه وعلــى آل ــه
وصــحبه وم ــلم أن ــه ق ــا ( :الشــهيد يغف ــر ل ــه ك ـ ذن ــب ال
الــدَّيْ ن أو األمانــة ,فــكذا كــا يــوع القيامــة قي ـ لــه :أدِّ عــن
أمانتف ,أو أدِّ األمانة ,فيقو  :يا وب ذهبت الدنيا فمن أيـن
أؤديه ــا؟ فينطل ــق ب ــه ا اوي ــة ,ف ــكذا أمانت ــه يف قعره ــا,
فهــوى فيهــا لي خــذها ,فــكذا أخــذها ليخرجهــا لـت مــن يــده
وه ــوى خلفه ــا ,ف ــب ــزا ــز م ــن ي ــده ويه ــو خلفه ــا يف
ا اويــة) .ه ـ هــذا احلــدي يصــح عــن ومــو اىل صــلى اىل
عليه وعلى آله وصحبه وملم؟ و ما معنى الـدَّيْن أو األمانـة؟
ه هما يف حقِّ اىل مبحانه و عا أع يف حق عباده؟
اجلواب :هذا احلديث ماا ور عان النبا صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه

علمت ,ولكن لاء يف سنن البيوقا عان ابان مساع
وصحبه وسلم فيام
ُ
ريض اهلل عنه م ق ف ًا قال القت يف سبي اهلل ُيك ِّفار كا َّ ذناب إال األماناة,
رب
ُيؤبى بصاحبوا وإن كان قت يف سبي اهلل ,فيقال له أ ِّ أمانتك ,فيق ل ِّ
ذهبت الدنيا فمن أين أؤ هيا؟ فيق ل اذهب ا به إيف اهلاوية ,حتاى إذا أ باه
إيف قرار اهلاوية م ُثلت له أمانته كي م ُ فعت إليه ,فيحملوا عىل رقبته يصاعد
هبا يف النار ,حتى إذا رأى أنه خرج منوا ه ت وه ى يف ِ
أثرها أبد اآلبِدين,
وقرأ عبد اهلل ﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [النساء .]53
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والرواية الصحيحة ما لاء يف صحيح مسلم عن عبد اهلل بن عمارو

ابن العاص ريض اهلل عنوام ,أن رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم قال « ُيغفر للشويد ك م ذنب إال الدَّ ْين» .ويف رواية الرتماذي عان
أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال قال رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم «القت ُ يف سبي اهلل يك ِّفر ك َّ خطيئاة ,فقاال لربيا

إال

الدَّ ْين ,فقال النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم إال الدَّ ْين».
واملرا من الدَّ ْين ه ما يتع َّلاق بحقا ق العباا مان نحا م وماال
وعرض ,فإَّنا ال بُغفر بالشوا ؛ وكذلك األمانةَّ ,
ألن حق ق العبا مبن َّية
املشاحة ,أما حق ق اهلل فمبن َّية عىل املساحمة ,بدلي ق ل النب صىل اهلل
عىل
َّ
عليه وعىل آله وصحبه وسلم « ُيغفر للشويد ك م ذنب إال الدَّ ْين» رواه مسلم.
وق ل النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «أول ما ُهيراق من م
الشويد يغفر له ذنبه ك مله إال الدَّ ْين» رواه الطرباين .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :5ما معنى هذا احلـدي الشـريف :أال أخـركم
الشهداء! الذ ي ي بشهاد ه قب أ يُس ا ؟

ـري

اجلواب :احلديث رواه اإلمام مسلم رمحه اهلل بعايف ,عن زيد بن خالد

ةون ريض اهلل عنهَّ ,
أن النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال
ا ُ
«أال أخربكم بخِّي الشوداء؟ الذي يأ بشوا به قب أن ُيسأهلا».
وقد ذكر الفقواء حكم أ اء الشوا بأَّنا فرض عىل الكفاية ,وذلك
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لق له بعايف ﴿ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [الطالق  .]7ولق له بعايف ﴿ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ [البقر .]737
بحاق
والشوا هلا أحكام عدَّ يف أ ائوا ,فإذا كانت الشوا متع ِّلقة
ِّ
اآل م فقط كالادَّ ين والقصااص ,فيجاب أ اء الشاوا إذا ُطلِبات مان
الشاهد ,ويأثم إذا امتنع ,وال جي ز له أن يشود إذا مل ُيطلاب مناه ,وذلاك
لق ل النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «خِّي الناس قرين ,ثام
الذين يل َّنم ,ثم الذين يل َّنم ,ثم يفش الكذب ,حتى يشود الرل وال
ُيستشود ,وحيلف الرل وال ُيستحلف» رواه الرتمذي.
يستحب للشاهد أن ُيعلم
وإذا كان املشو له ال يعلم الشاهد ,فإنه
م
أحب أن يشود له شود ,وإال فال ,وذلك حلديث
املشو له بشوا به ,فإن َّ
النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «أال أخربكم بخِّي الشوداء؟
الذي يأ بشوا به قب أن ُيسأهلا» رواه مسلم.
وأما إذا كانت الشاوا متع ِّلقاة بحقا ق اهلل بعاايف وحقا ق العباا ,
كالطالق ,فإنه جيب أ اء الشوا من الشاهد عند احلالة إيف أ ائوا من غِّي
طلب من أحد العبا .
وأما الشوا يف احلدو من زنى ورسقة ورشب مخر فالسرت مندوب
إليه ,لق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «ومن سرت مسل ًام سرته
اهلل يف الدنيا واآلخر » رواه اإلمام أمحد.

73

الفتاوى الرشعية
وبناء عليه:
فخِّي الشوداء ه من شود عىل حق من حق ق اآل م ِّيني وال شااهد

س اه ,فأبى املشو له وأخربه بأنه شاهد له .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ـ ـ ا  :0أمـ ـ ــا رلـ ـ ــو أ ينطلـ ـ ــق النـ ـ ــاس بالشـ ـ ــاة والـ ـ ــبعري,
و نطلق ــو برم ــو اىل ص ــلى اىل علي ــه وعل ــى آل ــه وص ــحبه
وم ــلم وح ــالكم؟ األنص ــاو ـ ـعاو ,والن ــاس دث ــاو ,وح ــم اىل
األنصاو وأبناء األنصاو وأبناء أبناء األنصـاو ,لـو مـلف النـاس
ــعباً وواديـ ـاً ,وم ــلف األنصـ ــاو ــعباً وواديـ ـاً ,لسـ ــلكت واد
األنصاو و عب األنصاو ه هذا حدي صحيح وما معناه؟
اجلواب :لاء يف الصحيحني عن عبد اهلل بن زياد ريض اهلل عناهَّ ,
أن

رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم ملاا فاتح ُحنينا ًا قسام
الغنائم ,فأعطى املؤ َّلفة قل ُهبم ,فبلغه َّ
أن األنصاار حي مبا ن أن ُيصايب ا ماا
أصاب الناس ,فقام رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم
فخطبوم ,فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال «يا معرشا األنصاارأ أمل ألادْ كم
ومتفارقني فجمعكام اهلل
ُض َّالالً فوداكم اهلل يب؟ وعالا ًة فأغنااكم اهلل يب؟
ِّ
يب؟» ,ويق ل ا ن اهلل ورس ا له أم ا من ,فقااال «أال جتيب ا ين؟» فقااال ا اهلل
ورس له أم من ,فقال «أما إنَّكم ل شئتم أن بق ل ا كذا وكاذا ,وكاان مان
األمر كذا وكذا ,ا ألشياء عدَّ ها ا فقاال أال برضا ن أن ياذهب النااس
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بالشاء واإلب وبذهب ن رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
لكنت امار ًأ مان
إيف رحالكمأ األنصار ِشعار والناس ِثار ,ول ال اهلجر ُ
ُ
لسلكت وا ي األنصار ِ
األنصار ,ول سلك الناس وا ي ًا ِ
وشعبوم,
وشعب ًا
ُ

إنكم ستلق ن بعدي أثر فاصربوا حتى بلق ين عىل احل ض».
فالنب م صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم ن َّباه األنصاار إيف ماا
اختص ا به منه صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه
غفل ا عنه من عظيم ما
م
وسلم بالنسبة إيف ما حص عليه غِّيهم من عرض الدنيا الفانية ,من غانم
وبعِّي وأم ال .فالبعض عا بالدنيا إيف بيته ,وهم عيعن األنصار رلع ا
بسيدنا رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم إيف بي هتم.

ِ
اعار
أما ق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم «األنصاار ش ٌ
ِ
ثار» .فالشعار ه الث ب الذي ييل اةلد من اةساد ,والادثار
والناس ٌ
ه الث ب الذي يك ن ف ق الث ب الداخيل .ويف هذا استعار لطيفة لفرط
قرب األنصار من سايدنا رسا ل اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه
وسلم .وأرا كذلك َّ
وخاصاته ,وأَّنام ألصاق باه
أن األنصار هم بطانتاه
َّ
وأقرب إليه من غِّيهم .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

همـه فــرَّق اىل عليــه أمــره ,وجعـ
السـ ا  :4مــن كانــت الــدنيا َّ
فقره بني عينيه ,ول ي ه من الدنيا ال ما كُتب لـه ,ومـن
كانــت اآلخــرة نيَّتــه ــع اىل أمــره ,وجع ـ رينــاه يف قلبــه,
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وأ ته الدنيا وهي واريمة  ,ه هذا حدي وما هو معناه؟

اجلواب :أخرج اإلمام الرتمذي عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه

قال قال رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «من كانت
اآلخر ُ َّ ُه لع اهلل غناه يف قلبه ,ومجع له شمله ,وأبته الدنيا وه
وفرق عليه
راغم ٌة ,ومن كانت الدنيا َّ ه لع اهلل فقره بني عينيهَّ ,
ش ْمله ,ومل يأبه من الدنيا إال ما ُقدِّ ر له» .ويف رواية «فال يميس إال فقِّي ًا
وال يصبح إال فقِّي ًا».
ومعنى احلديث الرشيف من لع اآلخر قصده ون َّيته وعم هلا
كام قال بعايف ﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [اإلرساء  .]09لعله اهلل بعايف قانع ًا بالكفاف
والكفاية ك ال يتعب بطلب الَّيا .
املتفرقة ومل جيعله مش َّتت ًا.
«ومجع له شمله» أي أم ره ِّ
عَّ ول َّ فقره
أما من كانت الدنيا َّ ه والعياذ باهلل بعايف ,لع اهلل َّ
وفرق عليه شمله وشتَّت أمره ,وكانت
بني عينيه ,ولع ح ائجه للناسَّ ,
عاقب ُة أمره خرس ًا ,كام قال بعايف ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [اإلرساء .]03
فحرصه عليوا ما زا
وهذا احلريص عىل الدنيا لن ينال منوا إال ما ُقدِّ ر له,
ُ
يف رزقه ,وزهدُ األول فيوا ما أنقص من رزقه ,ولكن واحد ًا يك ن حمب ب ًا
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وه الَّاهد يف الدنيا ,ورزقه ه ه  ,واآلخر يك ن مذم م ًا عند اهلل,
ورزقه ه ه  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :2من جع ا موع هماً واحداً ,همَّ آخر ه ,كفاه اىل مائر
ا موع ,ومن شعَّبت به ا موع من أحـوا الـدنيا ل يبـا اىل
يف أ ِّ أوديتها هلف  .ه هذا حدي وما هو معناه؟

اجلواب :لاء يف سنن ابن ماله عن عباد اهلل بان مساع ريض اهلل

عنه قال ل َّ
أن أه العلم صان ا العلم ووضع ه عند أهله لسا وا به أه
زماَّنم ,ولكنَّوم بذل ه أله الدنيا لينال ا به من نيااهم فواان ا علايوم,
سمعت نب َّيكم صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقا ل «مان لعا
اهلم م ًا واحد ًا ه َّم آخربه ,كفاه اهلل ه َّم نياه ,ومن بش َّعبت به اهلم م يف
أي أو يتوا هلك».
أح ال الدنيا مل يبال اهلل يف ِّ
فمن لع

عاَّ ولا َّ عناه يف الادنيا
َّ اه واحاد ًا ,وها رضاا اهلل َّ

هم الدنيا ,ولع الدنيا راغم ًة خا ما ًة لاه ,وها
واآلخر  ,كفاه اهلل بعايف َّ
س ِّيد عليوا؛ أما من لع

ومَّقات قلباه ,وأنساته
َّ ه الدنياَّ ,فرقته األم ر َّ

خالقه والغاية الت ُخ لق من أللوا ,فنيس اآلخر ومآله ,فاال يباا ,اهلل
أي وا من أو يتوا هيلك هذا العبد ,فمنوم من هلك باملاال,
َّ
عَّ ول َّ يف ِّ
ومنوم من هلك باةاه ,ومنوم من هلك بالنساء ,ومنوم ومنوم...
نسأل اهلل بعايف أن جيع َّ نا ًا واحد ًا ,وها رضااه عناا يف الادنيا
واآلخر  .آمني .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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السـ ـ ا ( :8املـ ـ من كالنحل ــة ,كـ ـ طيبـ ـًا و ض ــع طيبـ ـاً ,ذا
وقعــت علــى عــود ل كســره) ,ه ـ هــذا حــدي ؟ و ذا كــا
حديثاً فما معناه؟

اجلواب :هذا الكالم ور عن سيدنا عيل ريض اهلل عنه ,كاام لااء يف

سنن الادارم قاال قاال سايدنا عايل ريض اهلل عناه عك نا ا يف النااس
كالنحلة يف الطِّي ,إنه ليس من الطِّي

ء إال وه يستضعفوا ,ول يعلام

الطِّي ما يف أل افوا من الربكة مل يفعل ا ذلك هبا ,خالط ا الناس بألسنتكم
وألسا كمِ ,
وزايل هم بأعاملكم وقل بكمَّ ,
فإن للمرء ما اكتساب ,وها
أحب  .ومعنى كالماه املاؤمن يف لالطتاه للنااس ال
ي م القيامة مع من َّ
يأخذ منوم إال طيب ًا ,وال يعطيوم إال طيب ًا ولا أسااؤوا إلياه ,كالنحلاة ال
بأخذ إال طيب ًا وال بعط إال طيب ًا ,ب عطاؤها شفاء ,كام قال بعاايف ﴿ﮥ

ﮦ ﮧ﴾ [النح  .]69هذا ,واهلل بعايف أعلم.

ح ِّبـبَ لـيَّ مــن دنيـاكم الطيــب والنسـاء ,وجعـ قــرة
السـ ا ُ « :2
عيين يف الصبة» ,ه هذا حدي ؟ وما معناه؟
اجلواب :لاء يف مسند اإلمام أمحد وسنن النساائ عان أناس ريض
اهلل عنه أن النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم قاال « ُح ِّباب إ َّ,
ولع ُق َّر ُ عين يف الصاال » .واملقصا مان
من الدنيا النسا ُء
والطيبُ ,
ُ
ق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم « ُح ِّبب إ َّ ,من الدنيا النساا ُء»
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إنام ُح ِّبب إليه النساء لينق ْلن عنه ماا ال ي َّطلاع علياه الرلاال مان أح الاه
ويستحيا من ذكرهَّ ,
ألن النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم كاان
أشد الناس حياء ,وكان حياؤه أشدَّ من حياء العذراء يف خادرها ,فح َّباب
اهلل إليه النساء لينقلن من الرش ما يرينه من أفعاله ويسامعنه مان أق الاه
الت قد يستح من اإلفصاح هبا بحرض الرلال ,ليكتم نق الرشايعة,
ومل يكن ذلك لشو منه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف النكاح.
وحق ًا لقد نق ْلان عان سايدنا رسا ل اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم ما رأينه يف منامه وحالة خل به مان اآلياات البيناات عاىل
نب به ,ومن ِلدِّ ه والتوا ه يف العبا  ,ومن أم ر يشود ك م ذي ُلب أَّنا ال
بك ن إال لنب .
أما بالنسبة للطيب ,فقد ُح ِّبب إليه صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه
وسلم لك نه ينال ربه ,واملالئكة بتلقى ذلك منه ,كام لااء يف احلاديث
«إنام أنا رل أنال » رواه الطرباين.
ولع ُق َّر ُ عينا يف
وق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم « ُ
الصال » .بعليم لنا َّ
بأن النب صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم
ُلعلت َّقر ُ عينه يف الصال  ,ألنه ينال ربه ,وليس لاه قريار العاني فايام
س اه ,فمح َّبته احلقيقية ليست إال مخالقه ببارك وبعايف ,كاام قاال صاىل اهلل
َّ
كنت ُم َّتخذ ًا خلي ً
الّتذت
ال من أ َّمت
عليه وعىل آله وصحبه وسلم «ول
ُ
أبا بكر» رواه البخاري.
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ويف هذا إشار إيف أن حم َّبة النساء والطيب مل يكن ُل ًّال باأ اء حقا ق
العب ية الت ما ُخلِق إال من أللواا صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه
وسلم .ولَّاه اهلل عنا خِّي ما لَّى نبيا ًا عان أمتاه .ونساأل اهلل بعاايف أن
جيع ُق َّر عيننا يف الصال  .آمني .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :6قــرأف ح ــديثًا عــن مــيدنا وم ــو اىل صــلى اىل علي ــه
وعلى آله وصـحبه ومـلم يقـو فيـه :ذا بـايعتم بالعينـة,
وأخــذأ أذنــاب البقــر ,وولــيتم بــالزوع ,و ــركتم اجلهــاد,
مــلط اىل علــيكم ذُالً ال ينزعــه حتــى رجعــوا ديــنكم
فما هو بيع العينة؟ وما معنـى قولـه صـلى اىل عليـه وعلـى
آله وصحبه وملم :وأخذأ أذناب البقر ؟
اجلواب :روى اإلمام أمحد يف مسنده عن ابان عمار ريض اهلل عانوام

قال سمعت رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يق ل «إذا
ض َّن الناس بالدينار والدرهم ,وبباايع ا باالع ْني ,وا َّببعا ا أذنااب البقار,
وبرك ا اةوا يف سبي اهلل ,أنَّل اهلل هبام باالء فلام يرفعاه عانوم حتاى
يرالع ا ينوم».

ويف رواية عند أيب او «إذا ببايعتم ِ
بالعينة ,وأخذبم أذناب البقار,

ورضيتم بالَّر  ,وبركتم اةواا  ,سالط اهلل علايكم ُذ ًّال ال ينَّعاه حتاى
برلع ا إيف ينكم».

كتاب احلديث الرشيف

85

أما بيع العينة فو بيع سلعة بثمن إيف أل معل م ,ثم يشرتهيا البائع
من مشرتهيا نقد ًا بثمن أق َّ من ذلك الثمن قب قبض الثمن من املشرتي.
وهذا البيع اخرتعه أكلة الربا ,كام قال حممد بن احلسن رمحه اهلل هذا
البيع يف قلب كأفعال اةبال ,اخرتعه أكلة الربا.
وهااذا البيااع عنااد مجوا ر الفقواااء ال جيا ز ألنااه ذريعااة إيف الربااا,
واستدل ا عىل حتريم هذا البيع باألحا يث املذك ر .
أما ق ل النب صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم «وأخاذبم
يتعاني فياه
أذناب البقر» فاملرا منه االشاتغال بااحلرث والاَّر يف زمان
َّ
اةوا يف سبي اهلل ,لذلك قال عليه الصال والساالم «وأخاذبم أذنااب
البقر ورضيتم بالَّر وبركتم اةوا » .وقد روى الرتمذي عن أيب ِعمران
ال َّتجيبِ ِّ قال كنا بمدينة الروم فاأخرل ا إليناا صاف ًا عظاي ًام مان الاروم,
فخرج إليوم من املسلمني مثلوم أو أكثر وعىل أه ِم ْرص عقباة بان عاامر
صف الاروم
وعىل اةامعة فضالة بن ُعبيد ,فحم رل من املسلمني عىل ِّ
حتى خا فايوم ,فصااح النااس وقاال ا سابحان اهلل يلقا بيدياه إيف
التولكة ,فقام أب أي ب األنصاري ريض اهلل عنه فقال يا أهيا الناس إنكم
بتأول ن هذه اآلية هذا التأوي  ,وإنام ُأنَّلت هذه اآلية فينا معرش األنصار,
َّ
ملا أعَّ اهلل اإلسالم وكثر نارصوه ,فقال بعضنا لبعض رس ًا ون رس ل اهلل
إن أم النا قد ضاعتَّ ,
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم َّ
وإن اهلل قد
أعَّ اإلسالم وكثر نارصوه ,فل أقمنا يف أم النا فأصلحنا ما ضاا منواا,
َّ
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فأنَّل اهلل عىل نبيه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ير م علينا ما قلنا
﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [البقااار  .]095فكانااات
التولكة اإلقامة عىل األم ال وإصالحوا وبركنا الغَّو ,فام زال أبا أيا ب
شاخص ًا يف سبي اهلل حتى ُ فن بأرض الروم .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :9ه وود عن ميدنا ومو اىل صلى اىل عليه وعلى آلـه
وصحبه وملم أنه قا ( :أفض الصبة طو القنوف)؟

اجلواب :لاء يف صحيح مسلم عن لابر بان عباد اهلل قاال عسائ
أي الصاال ِ أفضا ُ ؟
رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم م
قال «ط ُل ال ُقن ت» .
وسئ سيدنا عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنوام عن القن ت ,قاال ماا
نعلم القن ت إال ط ل القيام وقراء القرآن اها.
فاملقص من ط ل القن ت ط ل القيام .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :13هـ وود عــن مــيدنا ومــو اىل صــلى اىل عليــه وعلــى
آلــه وصــحبه ومــلم أنــه قــا يف حــقِّ طلحــة بــن عبيــد اىل
ولي اىل عنه أنه هيد ميشي على األوض؟ وما معناه؟

اجلواب :عن لابر بن ِ
عبد اهلل ريض اهلل عنه قال سمعت رس ل اهلل

رسه أن ينظر إيف شاويد
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يق ل «من َّ

يميش عىل وله األرض فلينظر إيف طلحة بن ُعبيد اهلل» رواه الرتمذي.
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واملقص واهلل بعايف أعلم أنه ذاق امل ت يف سابي اهلل وها حا ,
وذلك ملا ذاق من الشدائد يف سبي اهلل ي م أحد ,حيث أصايب يف لساده
ببضع وثامنني ما بني طعن ورضب ورم  .وسايدنا طلحاة ريض اهلل عناه
ه أحد العرش املبرشين باةنة .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :11نسـمع

حـبِّ مـن أحسـن
جبلـت القلـوب علـى ُ
لـةُ :

ليها فه هذه من احلدي الشريف؟

اجلواب :روى البيوق يف شعب اإليامن مرف ع ًا وم ق فا ًا عان ابان
مسع ريض اهلل عنه ,عن رس ل اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه
حب من أحسن إليوا و ُب ِ
وسلم أنه قال « َّ
غض مان
إن القل ب ُلبِلت عىل ِّ
أساء إليوا».
ومعنى احلديث واهلل بعايف أعلم َّ
حتب م ْن أحسن إليواا,
أن القل ب م
ويف احلقيقة ال ُحمسن إال اهلل بعايف ,ومن أحسن من امخلق للخلاق فوا يف
احلقيقة من اهلل بعايف ,واهلل بعاايف أشاار إيف هاذا بق لاه ﴿ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ﴾ [القصص  .]22فمن أحسن فام أحسن إال مان عناد اهلل.
هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :15لقــد قــرأف حــديثًا عــن مــيدنا ومــو اىل صــلى اىل
عليه وعلى آله وصحبه وملم يقو فيه :مـن عـاد مريضـاً
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ل يـ ــز يف خُرْف ـ ـة اجلنـ ــة حتـ ــى يرجـ ــع فمـ ــا هـ ــي دوجـ ــة
خرْفة اجلنة ؟
صحته؟ وما معنى ُ

اجلواب :احلديث صحيح رواه اإلمام مسلم عن ث ْ بان م يف رسا ل

اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال قاال رسا ل اهلل صاىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم «من عاا مريضا ًا مل ياَّل يف ُخرف ِ
اة اةناة»
ْ
قي يا رس ل اهلل وما ُخ ْرفة اةنة؟ قال «لناها».
ق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم « ُخ ْرفة اةنة» أي جيتنا
من الثمر ,فش َّبه النب صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم العاباد هلل
بعايف يف زياربه للمريض باملخرتف من الثمر ا بالذي جين الثمر ا فالعابد
جين من ثمر اةنة بربكة زياربه للمريض .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :10لقــد مسعــت حــديثًا عــن مــيدنا ومــو اىل صــلى اىل
عليه وعلـى آلـه وصـحبه ومـلم يقـو فيـه( :مـن لـبس ثـوب
هرة ألبسه اىل يوع القيامة مثله) .فما هو ثوب الشهرة؟
اجلواب :لاء يف سنن ابن ماله عن ابن عمر ريض اهلل عانوام قاال

قال رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم «مان لابس ثا ب
ُشور ألبسه اهلل ي م القيامة ث ب مذ َّلة» .ويف سنن أيب او عن ابان عمار
ريض اهلل عنوام قال قال رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
«من لبس ث ب شور ألبسه اهلل ي م القيامة ث ب ًا مثله» .زا عن أيب ع اناة
ُلوب فيه النار» .حدثنا مسدَّ حدثنا أب ع انة قال «ث ب مذ َّلة».
«ثم ب َّ
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احلق سبحانه وبعايف أنَّل علينا لباس ًا لي اري س آبنا ,قال بعايف
﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [األعراف  .]76فاللباس من نعمة
بعضنا عىل بعض ,وليستعيل
اهلل علينا ,وما أنَّله اهلل بعايف علينا ليفخر ُ
بعضنا عىل بعض.
بعضنا عىل بعض,
وليتكرب ُ
ُ
َّ
أي ن
فمن لبس َّ

من أن ا اللباس يقصاد االشاتوار باني النااس,

ويتكارب ,ألبساه اهلل بعاايف يا م
ولِّيفع أبصار الناس إليه ,وخيتال علايوم
َّ
القيامة «ث ب مذ َّلة» أي ث ب ًا ي لب ِذ َّلته ي م القيامة ,كاام لابس يف الادنيا
يتعَّر به عىل الناس ويرت َّفع به عليوم ,فيشور يف أرض املحرش بمذ َّلته
ث ب ًا َّ
واحتقاره عق بة لهَّ ,
ألن اةَّاء من لنس العم .
لذلك ال يليق بالعبد املؤمن أن يفتخر ويتعاايف عاىل امخلاق بالنعماة
امل ه بة له من اهلل بعايف ,ب عليه أن يكس هذه النعمة بلباس التق ى ,كام
قال بعايف ﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ .فلباس التق ى جيعلك مت اضاع ًا
كلام عظمت عليك نعمة اهلل ,أما النعمة بادون بقا ى فقاد هتلاك العباد
والعياذ باهلل بعايف .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :14لقــد مسعــت حــديثًا عــن مــيدنا ومــو اىل صــلى اىل
عليــه وعلــى آلــه وصــحبه ومــلم يقــو فيــه( :لــيس منــا مــن
حلف باألمانة) .فما هي دوجة صحته؟ وما هو معناه؟
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اجلواب :روى اإلمام أمحد يف مسنده عن عبد اهلل بن ُبر ْيد عن أبيه

قال قال رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم «لايس منَّاا
م ْن حلف باألمانة ,وم ْن خ َّبب عىل امرئ زولته أو ممل كه فليس منَّاا».
ويف رواية أيب او يف سننه ,قاال رسا ل اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصاححه اإلماام
وصحبه وسلم « مان حلاف باألماناة فلايس منَّاا».
َّ
الن وي يف كتابه رياض الصاحلني.
ويف هذا احلديث َّن عن احللف بغِّي اهلل بعايف بحرف من حاروف
القسم ,أو ما يق م مقامه ,واملرا باألمانة هنا العبا ات كالصال والصا م
وحاق
وحاق صاال  ,أو
والَّكا واحلج إيف آخر العبا ات ,كاأن يقا ل
ِّ
ِّ
حج وصيام  ...فك م هذا ال جي ز رشع ًا ,وال يعادم يمينا ًا رشعياة ,وال
جيب باحلنث فيه كفار .
وق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «ليس منَّاا» .أي ممان
اقتدى بطريقتنا وأس بنا ,ب ه من املتش ِّبوني بغِّينا ,وق له صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم «باألمانة» .كأنه يشِّي صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم إيف األمانة الت محلوا اإلنسان عندما ُعرضت عليه كام قال
بعايف ﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ [األحَّاب  .]27واألمانة
ه الترشيع ,ومن الترشيع العبا ات.
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وبناء عليه:
فال جي ز احللف باألمانة أي بالعبا ات مث الصال والص م ...وال
بعدم يمين ًا رشعية ,وال جتب فيوا الكفار إذا حنث فيوا احلالف .هذا ,واهلل
بعايف أعلم.

الس ــ ا  :12أوجـ ــو ـ ــر حـ ــدي  :ال جتالسـ ــوا أه ــ القـ ــدو وال
فاحتوهم .

اجلواب :لاء يف احلديث الرشيف عن عمار بان امخطااب ريض اهلل

عنه أن رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال «ال جتالس ا
أه القدر وال بفاحت هم احلديث» رواه اإلمام أمحد وأب او .
والقدر َّية طائفة من فرق األمة املحمدية الت ال َّ
حو هلا يف اإلسالم,
وذلك لق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «صانفان مان أمتا
ليس هلم يف اإلسالم نصيب املرلئة ,والقدر َّية» رواه الطرباين.
يرض مع اإلياامن معصاية ,والقدرياة يق لا ن
فاملرلئة يق ل ن ال م

صاحب الكبِّي إذا مل يتب إيف اهلل منوا خيلد يف النار وإن كان مؤمن ًا.

فالنب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم َّناى عان سالساتوم
حتى ال ُي ْغمس اإلنسان يف ضاللتوم ,وَّنى عن مفاحتتوم ,يعن مفاحتتوم
باملجا لة واملناظر يف االعتقا ات .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :18أوجو ر هذا احلدي  ,عن أنس ولـي اىل عنـه عـن
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ومــو اىل صــلى اىل عليــه وعلــى آلــه وصــحبه ومــلم قــا :
(اللهم ني أعوذ بف من العجز والكس  ,واجلـ والبخـ ,
وا رع والقسوة ,والغفالة والعيلـة ,والذلـة واملسـكنة ,وأعـوذ
بـ ــف مـ ــن الفقـ ــر والكفـ ــر ,والفسـ ــوق والشـ ــقاق والنفـ ــاق,
والسمعة والرياء).

اجلواب :هذا احلديث رواه احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني عن
أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال كان رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم يق ل يف عائه «اللوم إين أع ذ بك من العجَّ ,والكس ,
واةُبن ,والبخ  ,واهلرم ,والقس  ,والغفلة ,والع ْيلةِّ ,
والذ َّلة ,وامل ْساكنة,
والسا ْمعة,
وأع ذ بك من الفقر ,والكفر ,والفس ق ,والشقاق ,والنفاق ,م
ةاذام ,والاربص,
والرياء ,وأع ذ بك من َّ
الصمم ,والبكم ,واةن ن ,وا ُ
وس ِّيئ األسقام».
فالنب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم كان يستعيذ باهلل بعايف
من األم ر التالية
0ا العجَّ ه عدم القدر بك ِّ ص رها وأشكاهلا.
7ا الكس

ه برك اليشء مع القدر عىل األخذ يف عمله.

ة ْبن ه ضعف القلب وامخ ر ,وخاصة يف ي م الَّحف.
8ا ا ُ
4ا ال ُب ْخ ه إمساك النعمة عبك ِّ ص رها عن أصحاب احلالاة,
واستيالؤه عىل القلب.
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5ا اهلرم ه كِرب الس ِّن وضعف اةسد.
ه قس القلب بنَّ الرمحة منه والعياذ باهلل بعايف.

6ا الق ْس
عَّ ول َّ والعياذ باهلل بعايف.
2ا الغ ْفلة ه غفلة القلب عن اهلل َّ
3ا الع ْيلة ه الفقر واحلالة.
9ا امل ْسكنة ه إظوار امل ْسكنة واحلالة للخلق.
01ا ِّ
الذ َّلة ه املوانة والضعف أمام امخلق.
00ا الفقر إظوار احلالة لغِّي اهلل بعايف.
07ا الكفر الكفر باهلل ,أو بنعمة من نِعم اهلل بعايف.
08ا الفس ق امخروج عن ائر الطاعة.
04ا ِّ
الشقاق النَّا والتخاصم مع امخلق.
ِّ
الاتحيل بصافات
05ا النِّفااق إظواار اإلياامن وإبطاان الكفار ,أو
املنافقني املتناقضني بني ظاهرهم وباطنوم.
الس ْمعة طلب سام الناس والشور لعمله.
06ا م
الرياء إظوار العم للناس لِّيوه ويظن ا به خِّي ًا.
02ا ِّ
ومعنى.
الصمم فقد السمع حس ًا
03ا َّ
ً
09ا البكم فقد النطق ,وعدم النطق باحلق.
71ا اةن ن فقد العق والعياذ باهلل بعايف.
ةذام اء يصيب اةلد واألعصاب وقد بتساقط منه األطراف.
70ا ا ُ
77ا الربص بياض يصيب اةلد.
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78ا سيئ األسقام مجيع أن ا املرض الت بيسء صحة العبد.
نع ذ باهلل بعايف من هذه األم ر ك ِّلوا ,ومن ك ِّ أمر سايئ ال نعلماه.

آمني .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :12ما هي صـحة هـذا احلـدي الشـريف( :فـكذا عـب مـاء
الرجـ مــاء امل ـرأة أذكــرف ,و ذا عــب مــاء امل ـرأة آنثــت)؟ ومــا
املقصود به؟
اجلواب :ور يف هذا أحا يث منوا

األول :عن أنس ريض اهلل عنه بلفو «وأماا ال لاد فاإذا سابق ماا ُء
الرل ماء املرأ نَّ ال لد ,وإذا سبق ما ُء املرأ ماء الرل نَّعت ال لاد»
رواه البخاري.
الثاين :عن ث بان ريض اهلل عنه بلفو «ماء الرل أبيض ,وماء املرأ
أصفر ,فإذا التمعا فعال من م الرل من َّ املرأ أذكرا باإذن اهلل ,وإذا عاال
من م املرأ من َّ الرل ِ آنثا بإذن اهلل» رواه مسلم.
الثالث :عن عائشة ريض اهلل عنوا أن امرأ قالت لرسا ل اهلل صاىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ه بغتس املرأ إذا احتلمت وأبرصت
ات ,قالات فقاال
املاء؟ فقال «نعم» ,فقالت هلا عائشة بربت ياداك وأ َّل ْ
رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم « عيواا ,وها يكا ن
َّ
ماؤها ماء الرل ْأشبه ال لدُ أخ اله ,وإذا
الشبه إال من قب ذلك ,إذا عال ُ
عال ما ُء الرل ِ ماءها أشبه أعاممه» رواه مسلم.
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الرابع :عن ابن عباس ريض اهلل عنوام بلفو «يلتق املاءان ,فإذا عال
ما ُء الرل ماء املرأ أذكرت ,وإذا عال ما ُء املرأ آنثت» رواه أمحد.
وقد طرحت هذه األحا يث مسألتني
األويف التذكِّي والتأنيث .الثانية الشبه .وذكرت األحا ياث بشاأن
السبق ,النََّّ  ,فأما لفظة ععال فلوا
هابني املسألتني األلفاظ التالية العل َّ ,
معنيان املعنى األول العل املا ي ,أي نطفة ف ق نطفة .واملعنى الثااين
العل  ,بمعنى الغلبة والقور.
وعالسبق له معنيان املعنى األول الغلباة والقوار .املعناى الثااين
التقدم الَّماين أو املكاين.
ومعنى عنَّ ال لد أي كان الشبه له.
ومن سم

هذه الروايات وغِّيها ,يظور للناظر أن املعنى املشرتك

بني هذه األلفاظ ,وه املقص

الغلبة واإلحاطة ,فإذا غلب ما ُء الرلا

ماء املرأ  ,وأحاط به ,كان الاذكر .وعناد العكاس حيادث العكاس .وال
حيتم أن يك ن املقص سبق اإلناَّال ,أي إذا سابق إناَّال الرلا كاان
ذكر ًا ,وإذا سبق إنَّال املرأ كان أنثى ,ألن هذا املعنى ال يت افق ماع لفظاة
ععال من لوة ,وال يؤ ِّيده ال اقع املتي َّقن من لوة ثانية.
ثم ولدت للحافو كالم ًا مشاهب ًا ملاا قدمتاه مان أن املقصا ها
اإلحاطة ,قال عوكأن املرا باالعل ِّ الاذي يكا ن سابب الشابه بحساب
الكثر  ,بحيث يصِّي اآلخر مغم ر ًا فيه ,فبذلك حيص الشبه .
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وقال ابن القيم يف كتابه عحتفة امل و بأحكاام امل لا ص 770
ِ
األمر الثاين َّ
سبب لشبه السابق ماؤه ,وعلا م أحاد ا
إن س ْبق أحد املائني ٌ
سبب ملجانسة ال لد للعا ,ماااؤه ,فواا هناا أماران سا ْبق ,و ُع ُلا  ,وقاد
ي َّتفقان ,وقد يفرتقان ,فإن سبق ما ُء الرل ماء املرأ وعاله ,كاان امل لا
ذكر ًاَّ ,
والشبه للرل  ,وإن سبق ما ُء املرأ وعال ماء الرل  ,كانات أنثاى,
والشبه لألم ,وإن سبق أحدُ ا ,وعال اآلخر ,كان َّ
َّ
الشابه للساابق مااؤه,
واإلذكار ,واإليناث ,ملن عال مااؤه  .انتوى كالمه رمحه اهلل.
يتعني بأوي حديث ث بان َّ
باأن املارا
وقال احلافو عقال القرطب
َّ
بالعل ِّ السبق .قلت والذي يظور ما قلته ,وه بأويا العلا ِّ يف حاديث
عائشة ,وأما حديث ث بان ,فيبقى العل م فيه عىل ظاهره ,فيك ن السبق عالمة
التذكِّي والتأنيث ,والعل م عالمة َّ
الشابه ,فِّيبفاع اإلشاكال ,وكاأن املارا
بالعل ِّ الذي يك ن سبب َّ
الشبه بحسب الكثر  ,بحيث يصِّي اآلخر مغم ر ًا
فيه ,فبذلك حيص َّ
الشبه ,وينقسم ذلك ستة أقسام األول أن يسبق مااء
الرل  ,ويك ن أكثر ,فيحص لاه الاذك ر َّ ,
والشابه .والثااين عكساه.
والثالث أن يسبق ماء الرل  ,ويك ن ماء املرأ أكثر ,فتحص الاذك ر ,
َّ
والشبه للمرأ  .والرابع عكسه .وامخامس أن يسبق ماء الرل ويسات يان
فذكر ,وال خيتص بشبه .والسا س العكس  .انتوى كالمه رمحه اهلل.
وذكر السبب يف هذا من باب األسباب الت خلق اهلل ,كام ها شاأن
معظم لل قابه سابحانه ,كام ل قي

إن النبات يك ن طيب ًا إذا ساق باامء
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طيب  ,ويك ن غِّي مستساغ إذا سق بامء ماالح ,وإن الثمار ال يكا ن إال
بشجر ,والشجر إن ُط ِّعم عأي ُل ِّقح بل ن ثمر أمحر خرج أمحر ,وإن ُط ِّعام
بل ن أصفر خرج أصفر ,وإن كان األمر ك مله بياد اهلل ,وللمساألة بفصاي
أكثر  ,ليس هاهنا حمله .وموام حاولنا فوم مسألة العلا ِّ والسابق ,وسا ء
امل ل ذكر ًا أو أنثى ,فإننا ال نقدر بطبيقوا أباد ًا.
وحتى أه الطب املعارصين مل يستقروا عىل أمر فايام بيانوم يف هاذا
امخص ص ,قال الدكت ر حممد عيل البار يف كتابه عخلق اإلنسان بني الطب
والقرآن ص 049عوامخالصاة َّ
أن ع اما الشابه ألحاد ال الادين أو
لألسالف ,أو بظو ر صفات لديد كاام حادث للفاَّاري الاذي لاءباه
أمار باال ُ التعقياد,
امرأبه ب لد أس ون أن يك ن أحد والدياه أسا ٌ ,
وبعم فيه اةينات بص ر خف َّية ومع َّقد  ,وبعضاوا يتباع قا انني منادل
حسب الصف سائد  ,أو متنحية ,وبعضوا ال يتبعواا ,وحتاى بلاك التا
بعترب خاضعة لق انني ال راثة قد ّتتلف عن بلك الق انني ,ويعترب اةناني
عندئذ كام التعبِّي أو ناقص التعبِّي ...وال ياَّال العلام احلاديث جيوا
الكثِّي الكثِّي من احلقائق الت حتد الشبه يف ال لد .وال ندري إيف اآلن ماا
ه ور السبق يف ماء الرل أو ماء املرأ يف الشابه مان الناحياة العلمياة,
وحتى يتسع مدى العلم يف هذا الباب فإننا نقب احلديث الرشيف بقل ب
مطمئنة واثقة بصادق املصاطفى صال ات اهلل علياه الاذي ال ينطاق عان
اهل ى ,والذي ال يق ل إال حق ًا ..وينبغ أن حيفَّ ذلك العلاامء املختصاني
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يف هذا الباب لدراسته ,فقد بنفتح هلام أبا اب وبكشاف هلام كشا فات,
وهذا معلم من معامل البحث التا ينبغا أن يدرساوا العلاامء املسالم ن
املختص ن يف هذا الفر من العلم انتوى املرا منه.
والناس يف العم م يرغب ن يف الذك ر ,وواهلل كام مان أنثاى كانات
خِّي ًا من ألف ألف ذكر؟أ ..وكم من أنثى رعت أب هياا حاني الكارب؟أ..
بكرب؟أ ..وكان وباالً عىل أب يه ,بترصفابه ,وس ء
وكم من ذكر عىل أب يه َّ
ضاحت بَّوالواا مان ألا أمواا
ُخ ُلقه ,وق َّلة ينه؟أ .وكام مان أنثاى
َّ
وأبيواا؟أ يف ال قاات الااذي نيسا الااذك ر آباااءهمأأ وانشااغل ا بنسااائوم
وأوال هم و نياهمأأ هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الســ ا  :16هــ ص ــحيح بــ َّ ال ــنيب ص ــلى اىل علي ــه وعل ــى آل ــه
وص ــحبه وم ــلم م ــؤ  :هـ ـ املـ ـ من يزن ــي؟ ق ــا  :نع ــم ,هـ ـ
امل من يسرق؟ قا  :نعم ,ه امل من يكذب؟ قا  :ال؟

اجلواب :هذا احلديث ليس بصحيح ,ومل يار عان النبا صاىل اهلل

عليه وعىل آله وصحبه وسلم هبذا اللفاو ,ولكان روى اإلماام مالاك يف
امل طأ ,والبيوق يف شعب اإليامن ,عن صف ان بن ُسليم ريض اهلل عنه أنه
قال عقي لرس ل اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم أيكا ن
املؤمن لبان ًا؟ فقال «نعم» ,فقي له أيك ن املؤمن بخيالً؟ فقال «نعم»,
فقي له أيك ن املؤمن كذاب ًا؟ فقال «ال» .
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وأخرج ابن عبد الرب يف التمويد بسند ضعيف ,والطربي يف هتاذيب
اآلثار أن عبد اهلل بن لرا  ,قال قال أب الدر اء ريض اهلل عنه يا رسا ل
اهلل ,ه يرسق املؤمن؟ قال «قد يك ن ذلك» .قال فوا ياَّين املاؤمن؟
قال «بىل ,وإن كره أب الدر اء» قاال ها يكاذب املاؤمن؟ قاال «إناام
يفرتي الكذب من ال يؤمن ,إن العبد م
يَّل الَّ َّلة ثم يرلع إيف ربه فيتا ب,
فيت ب اهلل عليه».
وروى ابن أيب الدنيا يف كتاب الصمت عن عبد اهلل بان لارا قاال
قال أب الدر اء ريض اهلل عنه يا رس ل اهلل ,ه يكذب املؤمن؟ قال «ال
يؤمن باهلل وال بالي م اآلخر من حدَّ ث فكذب» هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :19ما صحة حدي النيب صلى اىل عليه وعلـى آلـه وصـحبه
وملم :ما بني قر ومنر وولة من وياض اجلنة ؟

اجلواب :الرواية الت لاءت يف الصحيحني عن أيب هرير ريض اهلل

عنه أن رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال «ما بني بيت
ومنربي روضة من رياض اةنة ,ومنربي عىل ح ِيض».
وروى اإلمام أمحد ا واللفو له ا وابن أيب شيبة والبيوقا يف السانن
الكربى ويف شعب اإليامن ,والطرباين يف الكبِّي واألوسط ,وأبا نعايم يف
حلية األولياء وأب يعىل يف مسنده عن أيب سعيد امخدري ريض اهلل عناه أن
النب َّ صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال «ما بني قاربي ومناربي
روضة من رياض اةنة» .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ـ ا  :53كيــف ميكــن التوفيــق بــني حــدي الــنيب صــلى اىل
عليه وعلى آله وصحبه ومـلم( :حيـا ي خـري لكـم حتـدثو
وحيدث لكـم ,ووفـا ي خـري لكـم عـرض علـيَّ أعمـالكم ,فمـا
وأيـ ــت مـ ــن خـ ــري دمـ ــدف اىل عليـ ــه ,ومـ ــا وأيـ ــت مـ ــن ـ ــرِّ
امتغفرف اىل لكم) قا ا يثمي :وواه البـزاو ووجالـه وجـا
الصحيح؛ وحدي النيب صلى اىل عليه وعلى آله وصحبه
ومــلم( :أال ل ُي ـذادَ َّ وجــا ٌ عــن حولــي كمــا ُيــذاد الــبعري
ـم ,فيقــا  :نهــم قــد بــدَّلوا بعــدك,
الضــا  ,أنــاديهم :أال هَ ُلـ َّ
محْقاً مُحْقاً) وواه مسلم؟
ف قو ُ :
اجلواب :ال بعارض بني احلديثني ,فاحلديث األول ُيقصد به املؤمن ن

املح مب ن املتَّبع ن للنب صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم ,أو أماة
اإللابة الذين استجاب ا هلل وللرس ل إذا عاهم ملا حيييوم ,فواؤالء الاذين
آمن ا باهلل ورس له ثم مل يرباب ا ,ولاهدوا بأم اهلم وأنفساوم يف سابي اهلل
أولئك هم الصا ق ن ,فوم الاذين حيماد النبا صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم ر َّبه عىل ما يفعل ن من خِّي ,ويستغفر ملا يفعل ن من رش.
غِّيوا يف العقائد واإليامن من الفرق
واحلديث الثاين ُيقصد به الذين َّ
الضا َّلة الت فسدت عقائدها وانحرفت أفكارهاا عان مانوج رسا ل اهلل
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم انحرافا ًا خطاِّي ًا ينساف أعامهلام
حيث بدَّ ل ا ببديالً ,فسحق ًا سحق ًا ,أعاذنا اهلل بعايف مانوم ومان أفكاارهم
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وأعامهلم .فوؤالء ال فائد من عرض أعامهلم عليه صىل اهلل عليه وعىل آلاه
وصحبه وسلم ألنه لن يستغفر اهلل بعايف هلم .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :51ما معنـى هـذا احلـدي الـذ أخرجـه البخـاو  :أُ ـي
النيب بكناء فيه ل وعس  ,ف بى أ يشرب وقـا  :ـربتا
يف ــربة ,و دامــا يف نــاء واحــد ,ثــم قــا  :نــي ال أحرِّمــه,
ولك ــين أكـ ــره الفخ ــر واحلسـ ــاب بفض ــو الـ ــدنيا ,وأحـ ــب
التوالع لربي عزَّ وج َّ ,فك َّ من والع ىل وفعه اىل ؟
اجلواب :احلديث الذي ذكربه ليس يف صحيح البخااري ,با ها

عند الطرباين يف األوسط عن السايد عائشاة ريض اهلل عنواا قالات ُأ
رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم بقدح فيه لبن وعسا ,
فقال «رشبتني يف رشبة؟ و ُأ ْ

يف قادح؟ ال حالاة  ,باه ,أماا إين ال

أزعم أنه حرام ,أكاره أن يساألن اهلل عان فضا ل الادنيا يا م القياماة,
بكرب وضعه اهلل ,ومن اقتصد
أب اضع هلل ,فمن ب اضع هلل رفعه اهلل ,ومن َّ
أغناه اهلل ,ومن أكثر ذكر امل ت أح َّبه اهلل» .قال اهليثم يف سمع الَّوائد
فيه نعيم بن م ر العنربي ,وقد و َّثقه ابن حباان ,وضا َّعفه غاِّي واحاد,
وبقية رلاله ثقات.
وعن أنس ريض اهلل عنه قال ُأ النب صىل اهلل عليه وسالم بقعاب
[قدح] فيه لابن و ء مان عسا  ,فقاال « ُأ ْ ماان يف إنااء ,ال آكلاه وال
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أحرمه» رواه الطرباين يف األوسط واحلاكم يف املساتدرك وقاال صاحيح
ِّ
اإلسنا ومل خيرلاه ,ور َّ ه الاذهب بأناه ُمنكار واه ,وأشاار البخااري إيف
بضعيفه .اها .كشف امخفاء.
ومعنى احلديث ذكره اإلماام املنااوي يف كتاباه فايض القادير رشح
اةامع الصغِّي فقال
ق له «ال آكله وال أحرمه» رصيح يف ح ِّله ,خالف ًا ملن با َّهم بأناه ال
جي ز ,وذلك ألنه من الطيبات املأذون يف بناوهلا ,وإنام مل يأكلاه ألناه كاان
يكره م
للتعماق يف
وحياب التق ملا مناه بركا ًا
والتبسط بنعيم الادنيا,
التلذذ
م
م
م
وبني مرا ه به يف خرب
التن معم ,ورفض ًا لفض ل الدنيا كام ور يف عد أخبارَّ .
عائشااة ريض اهلل عنوااا قالاات ُأ رسا ل اهلل صااىل اهلل عليااه وعااىل آلااه
وصحبه وسلم بقدح فيه لبن وعس فقال «أرشبتان يف رشبة وإ اماان يف
قدح؟ ال حالة  ,فيه ,أما أين ال أزعم أنه حرام ,ولكن أكره أن يساألن
عَّ ول َّ عن فض ل الادنيا يا م القياماة ,أب اضاع ,فمان ب اضاع هلل
اهلل َّ
بكرب وضعه اهلل ,ومن استغنى أغناه اهلل ,ومان أكثار ذكار اهلل
رفعه ,ومن َّ
أح َّبه اهلل».
وقد أك النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم من ُب ْرمة فيوا
ر وسمن وأ ِقط أرسلت هبا أ مم ساليم ريض اهلل عنواا [رواه البخااري]
يرس يف
لبيان اة از ,أو لإليناس ,أو لرب ًا مخاطر من قدَّ مه ,أو لك نه املت ِّا
ذلك ال قت.
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وقد يأك النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم إ ْ مني يف إناء
واحد للتعدي  ,كاةمع بني حار وبار  ,أو رطب وياابس ,أو غاِّي ذلاك
من املقاصد الت ال بنايف الَّهد.
ويق ل اإلمام الغَّا ,هذا احلديث ن َّبه به عىل أنه ينبغ لإلنساان أن
ال ينومك يف الشو ات ,فيكف إرساف ًا أن يأك ك َّ ما يشتويه ,ويفع ك َّ
ما هي اه ,فال يعط نفسه شو بني فع ًة فتق ى عليه ,وقد أ َّ ب عمر ولاده
عبد اهلل إذ خ عليه ف لده يأك حل ًام مأ وم ًا بسمن ,فعاله بالدم َّر وقال
ال ُأ َّم لك ُك ْ ي م ًا هذا وي م ًا هذا .وإذا كان حدم االعتدال املطل ب خفيا ًا
يف ك ِّ شخص ,فاحلَّم أن ال يارتك يف كا ِّ حاال ,وأكْا ُ ُأ ْ م يف يا م ها
االعتدال ,وخالفه إرساف وإفراط ,ولالفته إقتار ,قال بعاايف ﴿ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ [الفرقان .]62
قال وإذا اشتوى فاكوة فينبغ أن يرتك امخبَّ ويأكلوا بدالً عنه ,ليك ن
ق ب ًا ,لئال جيمع بني شو وعا  .انتوى بترصف .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
**

**

**
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الس ـ ا  :1ذكــرف يف دوس لــف أنــه ال مــو للمصــلي وفــع بصــره
السماء ,أل ذلف يعين أ اىل موجـود يف السـماء ,وهـذا
معناه أننا قد حددنا اىل حبيِّز مكاني وحا ا ىل هـذا ,هـ ذا
نظر املصلي متوجِّهـاً األمـاع معنـاه أ اىل أمامـه؟ هـ ذا
نظ ــر املص ــلي مك ــا م ــجوده أيضـ ـاً ه ــو ح ــدَّد اىل مك ــا
مجوده؟ ك من يصلي ماماً يقو  :اىل يف قبلـة املصـلي
ال غفلـ ــوا عـ ــن اىل ,ملـ ــاذا يقـ ــو هـ ــذا؟ أال حيـ ــدِّد حيـ ــزاً ىل
بكبمــه؟ اىل عــا ق ـا ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾
[البقـ ــرة ]144 :ملـ ــاذا وفـ ــع الرمـ ــو صـ ــلى اىل عليـ ــه وعلـ ــى آلـ ــه
وصحبه وملم بصره السماء عند وفا ه؟ ملاذا عنـدما دعـا
الرم ــو ك ــا يرف ــع يدي ــه الس ــماء حت ــى يُـ ـرى بي ــاض
بطيه؟ ملـاذا نرفـع أيـدينا السـماء أثنـاء الـدعاء؟ قـا اىل
عـ ـ ـ ــا ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [امللـ ـ ـ ــف]18 :
﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [طه ]2 :الرمو عرج بـه السـماء
األو فالثانية ثم مدوة املنتهى ,فما مبب ذلف؟

ذكرت يف الادرس الاذي أرشت إلياه حاديث سايدنا
اجلواب :لقد
ُ

لينتواني أقا ام عان
رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم «
َّ
رفعوم أبصارهم عند الدعاء يف الصال إيف السامء ,أو لتخطف َّن أبصارهم»
رشاح احلديث الثقات عن علة النو  ,وها
رواه مسلم ,وذكرت أق ال ُ َّ
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حتى ال يت َّهم الداع بأن اهلل بعايف حتدم ه لوة ,فو بباارك وبعاايف خاالق
اةوة والَّمان واملكان.
يستحب للمصيل إذا وقف يف صالبه أن ينظار
وأظ من أنك بعلم بأنه
م
م ضع سج ه ,فمن الذي قال لك انظار إيف م ضاع ساج ك ألن اهلل
بعايف يف هذا املكان؟
وما مدى صحة ق ل اإلمام اهلل يف قبلة املصيل؟ وها يعنا أن اهلل
بعايف قد ُح ِّيَّ يف قبلة املصيل؟ بعايف اهلل عن ذلك عل ًا كبِّي ًا ,ب ها كناياة
للفت املصيل إيف استحضار قلبه حني الصال ليعلم من ينال .
ولقد قال النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم لسايدنا عباد
اهلل بن عباس ريض اهلل عنوام «ياا غاالم إين أع ِّلماك كلاامت احفاو اهلل
حيفظك ,احفو اهلل جتده جتاهاك» ,فاام معناى جتاده جتاهاك؟ ال بادَّ مان
التأوي لكالم املصطفى صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم ,ألن اهلل
عَّ ول َّ يق ل ﴿ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [الش رى .]00
َّ
واحلديث الذي ذكربه عن النو عن رفع البرص حتى ال يت َّهم ا كاام
قلت ا الداع وال الناظر إليه ,وهذا ه كامل الت ليه من سيدنا رسا ل اهلل
لينتوني أق ام عان
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «جتده جتاهك»« ,
َّ
رفعوم أبصارهم عند الدعاء يف الصال إيف السامء ,أو لتخطف َّن أبصارهم»,
وكامل الت ليه يف القارآن العظايم ﴿ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [احلدياد ,]4
و﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [الش رى .]00
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فال نع ِّط وال نش ِّبه ونق ل ﴿ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [آل عمران .]2
أما ق له بعايف ﴿ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [البقر  ]044فام ثبت ا واهلل
بعايف أعلم ا بأن رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم كان
يدع اهلل بعايف يف الصال وه ينظر إيف السامء ,نعم لقد لاء يف وصف
أو ,األلباب ق له بعايف ﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ [آل عمران 091ا ,]090ع ا اهلل
بعايف وهم يتف َّكرون يف خلق الساموات واألرض ,امتثاالً ألمر اهلل بعايف
﴿ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [ي نس  ,]010فالذي يتف َّكر يف
عَّ ول َّ  ,غِّي الذي يدع اهلل وينظر إيف السامء ظن ًا
املخل قات ويدع اهلل َّ
َّ
بأن هلل بعايف لوة.
ورفع اليدين أثناء الادعاء لايس لاي ً
ال عاىل أن اهلل بعاايف متح ِّياَّ يف
مكان ,ب ه كناية عن العجَّ والفقر إيف من ندع ه.
وق له بعاايف ﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ هاذا ال يعنا باأن اهلل بعاايف
متح ِّيااَّ يف السااامء ,ألن اهلل هاا القائاا
ﮬ ﮭ﴾ [الَّخرف .]34

﴿ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
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أخ الكريم هذه اآليات املتشاهبات املطل ُب منا اإليامن هبا بأَّنا من

عَّ ول َّ  ,بدون بشبيه وال ثي وال بكييف ,وال نثبت إال ما أثبته
عند اهلل َّ
عَّ ول َّ لنفسه وه خالق ك ِّ
اهلل َّ

ء .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :5ما هو حكم الشرع فيمن حيتكم لغري رع اىل عزَّ وج َّ؟

اجلواب :املؤمن الذي يرىض باهلل بعايف رب ًا ,وباإلسالم ين ًا,

وبسيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم نبي ًا ورس الً,
وباآلخر مآالً ومعا ًا ال حيتكم إال لكتاب اهلل بعايف وسنة رس ل اهلل صىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلمَّ ,
عَّ ول َّ أكم برشيع
ألن برشيع اهلل َّ
وأعظم برشيع ,وال يمكن ألحد أن يستدرك عىل هذا الترشيع وذلك
عَّ ول َّ
لق ل اهلل َّ

﴿ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﮃﮄﮅﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [املائد .]8
َّ
رس سعا العبد نياا وأخارى ,فاامل َّتبع
وألن اببا هذا الترشيع فيه م
واملحتكم لرش اهلل ال يض م عقله وال يشقى لسده ,وال حياَّن إذا حاَّن
الناس وال خياف إذا خاف الناس ,ألن اهلل بعايف يق ل ﴿ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ [طااااه  .]078وقااااال
بعايف ﴿ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ﴾ [البقر .]83
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كام أن اإلعراض عن الترشيع واالحتكام لغِّيه جيع حيا اإلنساان
شااقاء وضاانك ًا ,قااال بعااايف ﴿ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ [طه .]074
يعرض صاحبه ال قدَّ ر اهلل
واالحتكام لغِّي رش اهلل بعايف باالختيار ِّ
لسلب اإليامن ,وذلك لق له بعايف ﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭ

ﯮ﴾ [النساء .]65
وبناء عىل ذلك:
عَّ ول َّ  ,وإال فإنه ُخيشى
فال جي ز للمسلم أن حيتكم لغِّي رش اهلل َّ
عاَّ ولا َّ
رلح االحتكام لغِّي رش اهلل َّ
عىل إيامنه من السلب ال قدَّ ر اهلل إذا َّ
عىل االحتكام لرش اهلل بعايف .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :0ه يعد املنتحر كافراً؟

اجلواب :املنتحر ال خيارج عان ائار اإلياامن بقتلاه لنفساه ,وهاذا

مذهب أه السنة واةامعة ,ومل يذكر أحد من فقواء املذاهب األربعاة َّ
أن
املنتحر كافر ,وبانتحاره خيرج من اإلسالم.
غس و ُيك َّفان و ُي َّ
صاىل علياه و ُيادفن يف مقاابر
لذلك قال ا املنتحر ُي َّ
املسلمني .وأما حديث النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «مان
بر َّ ى من لب فقت نفسه فو يف نار لونم يرت َّ ى فيه خالاد ًا ُللاد ًا فيواا

67

الفتاوى الرشعية

يتحساه يف نار لونم خالاد ًا
فس ممه يف يده
َّ
حتسى ُس ًام فقت نفسه ُ
أبد ًا ,ومن َّ
ل َّلد ًا فيوا أبد ًا ,ومن قت نفسه بحديد فحديدبه يف يده جي ُأ هبا يف بطناه يف
نار لونم خالد ًا للد ًا فيوا أبد ًا» رواه البخاري ومسلم .حياث يشاِّي فياه
النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم إيف خلا املنتحار يف الناار,
فإنام ه حمم ل عىل من استح َّ االنتحارَّ ,
ألن االنتحار كبِّي من الكباائر
بابفاق الفقواء ,ومن اساتح َّ كباِّي مان الكباائر كفار عناد أها السانة
واةامعة ,وهبذا يك ن خالد ًا يف نار لونم .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :4أنــا امــرأة متزوِّجــة ,و وجــي ــاوك للصــبة ,وكلمــا حتــدَّثت لــه
عــن الصــبة وفضــها وجحــدها ,ويقــو  :هــو ال يـ من بالصــبة,
الــدين بالقلــب ولــيس بهــذه احلركــاف الــا ال معنــى ــا ,فمــاذا
نصحين؟ وه يعد بذلف مر داً ال يصح بقائي يف عصمته؟

اجلواب :لح الصال بكذيب هلل بعايف ,ولسيدنا رس ل اهلل صاىل

اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,وإلمجا األماة ,ولاحادها مرباد باال
خالف يف ذلك بني الفقواء ,وذلك لق ل النب صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم « َّ
إن بني الرل وبني الرشك والكفر بارك الصاال » رواه
مسلم ,ولق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «ال بارتك الصاال
متعمد ًا فقد برئت منه ذمة اهلل ورس له» رواه
متعمد ًا ,فإنه من برك الصال
ِّ
ِّ
أمحد والبيوق  ,ولق ل ابن مسع ريض اهلل عنه « َّأول ماا بفقادون مان
ينكم األمانة ,وآخر ما بفقدون من يانكم الصاال » رواه ابان أيب شايبة
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َّ
حاو يف اإلساالم ملان
والطرباين ,ويق ل سيدنا عمر ريض اهلل عناه عوال
برك الصال رواه مالك يف امل طأ وابن أيب شيبة وعبد الرزاق.
وبناء عىل ذلك:
عَّ ول َّ .
أوالً :يعدم هذا الَّوج مربد ًا عن ين اهلل َّ
أرص أقام عليه
ثاني ًا :جيب عىل و ِّ ,األمر أن يدع ه إيف الت بة ,فإذا َّ
احلد ,وه القت  ,لق له بعايف ﴿ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯘﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [الت بة .]5
أرص عىل هذا االعتقا فسخ عقد زواله ,وحرم عىل املارأ
ثالث ًا :إذا َّ
أن ببقى يف عصمته .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :2لقــد مسعنــا مــن بعــع طــبب العلــم بـ اإلنســا ذا
او دَّ عن مبمه بقو أو فع بط عمله وحبط ,وعليه أ
ود ـه هـ رجـع
مدِّد مبمه ,والس ا  :ذا اب العبد بعد َّ
ليه حسنا ه وي جر عليها أع ال؟
اجلواب :يق ل اهلل بعايف ﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮧ ﮨ
ﮩ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ [البقر  ,]702ويق ل بعايف ﴿ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾ [األنعام .]33
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فظاااهر ق لااه بعااايف ﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ أفا أمرين اثناني
األول الر َّ  .الثاين امل ت ,ور َّبب عىل األمرين لَّاءين األول حبا ط
العم  .والثاين امخل يف النار والعياذ باهلل بعايف.
فمن اربدَّ حبط عمله ,ومن مات عىل الر َّ ال قدر اهلل ُخ ِّلد يف النار,
فإحباط العم لَّاء الر  ,وامخلا يف الناار لاَّاء اإلرصار عاىل الار
وامل ت عليوا ,والعياذ باهلل بعايف.

ويق ل ابن عابدين رمحه اهلل بعايف يف حاشيته عمقتىضا كا ن حاب ِ
ط
ْ

العم يف الدنيا واآلخر لَّاء الر  ,وإن مل يمات عليواا عنادنا ,أناه لا
أسلم ال بع حسنابه ,وإال كان لَّاء هلا وللم ت عليوا معا ًا كاام يق لاه
الشافع رمحه اهلل بعايف .
وبناء عىل ما تقدم:
َّ
فإن الر َّ ُحمبِطة للعم  ,ويبط ث اب الطاعات ,واحلسنات ال بع
ول باب إيف اهلل بعايف.
عَّ ول َّ أن يعاملنا بفضله ال بعدله ,وأن يتق َّب منا ما
ولكن نرل اهلل َّ
يرضه ,وه أرحم الرامحني ,ونرل ه بفضله أن بع
ال ينفعه ,ويغفر لنا ما ال م
حسنات املربدِّ إليه إذا باب إيف اهلل بعايف ب بة صا قة .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الســ ا  :8هــ م ــو لانس ــا املس ــلم أ يرتحَّــم ويرتلَّــى ع ــن
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صديق له نصراني ماف على النصرانية؟

اجلواب :طلب الرمحة والرضا للعبد النرصاين لاائَّ إذا كاان م باه
قب بعثة سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم وماات عاىل
النرصانية احل َّقة.
أما إذا كان م به بعد بعثة سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
املحرفة ,أو الت كانت قب التحريف ,فإنه ال جي ز
وسلم عىل النرصانية
َّ
عرفنا يف كتابه العظيم عىل من
الرتحم وال
الرتيض عنه ,ألن اهلل َّ
ِّ
م
عَّ ول َّ َّ
عَّ ول َّ  ,فقال ﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭪ
بناهلم رمحة اهلل َّ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

يرتحم املسلم عىل من مات عىل
ﭿ﴾ [األعراف 056ا .]052فكيف َّ
النرصانية بعد بعثة سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ون
اإليامن به واالببا له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم؟
املحرفة الباطلة
ويرتىض عمن مات عىل النرصانية
يرتحم
َّ
ب كيف َّ
َّ
واهلل بعايف يق ل ﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭺ ﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
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ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [املائد 27ا]24؟
املحرفة الباطلة كيف بُطلب له
هذا النرصاين إذا مات عىل النرصانية َّ
حرم عليه اةنة ومأواه الناار بسابب عناا ه وإرصاره
الرمحة والرضا واهلل َّ
ِ
وكفره بسيدنا حمماد صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
عىل ق له املسيح ابن اهلل,
وصحبه وسلم؟
حتى ل مات النرصاين عىل النرصانية احل َّقة الت لاء هبا سيدنا
عيسى عليه السالم بعد بعثة سيدنا رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله
رتحم عليه بعد م به واهلل بعايف يق ل
وصحبه وسلم ,كيف ُي َّ
رتىض و ُي َّ
﴿ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ﴾؟ [البينة  ]6أل َّنه يف احلقيقة ل كان عىل النرصانية احل َّقة
عَّ ول َّ
البَّبع النب َّ حممد ًا صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلمَّ ,
ألن اهلل َّ
يق ل حكاية عن سيدنا عيسى عليه الصال والسالم ﴿ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ [الصف  ,]6فطاملا أنه مل يؤمن بسيدنا حممد صىل اهلل
برش به سيدنا عيسى عليه الصال
عليه وعىل آله وصحبه وسلم الذي َّ
والسالم ,فو كافر بالنرصانية.
وبناء عىل ذلك:
الارتيض عاىل الرلا النرصااين إذا ماات عاىل
الارتحم وال
فال جي ز
ِّ
م
النرصانية بعد بعثة سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم ,ولا
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عَّ
كان املسلم حريص ًا عىل صديقه النرصاين أن يك ن من املرح مني عند اهلل َّ
عَّ ول َّ  ,واملسالم
ول َّ لدعاه إيف اإلسالم وحاوره حتى يدخ يف ين اهلل َّ
ما ينبغ أن يك ن عاطفي ًا يف هاذه امل اقافَّ ,
ألن حسانات العباد الكاافر إن
ولدت منه فو هباء منث ر ,وذلك لق له بعاايف ﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [الفرقان  .]78هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :2ما هو املقصود بعال الر خ؟ وه ينعَّم العبـد يف القـر
أو يعذَّب؟ وه هذا النعيم أو العذاب للرو واجلسد؟
اجلوووواب :يقااا ل اهلل بعاااايف ﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾
[املؤمن ن  .]011واملقص من عامل الربزخ ه العامل الذي يك ن باني عاامل
الدنيا وعامل اآلخر  ,ويسمى بعامل القارب ,وسام هباذا االسام َّ
ألن أكثار
امل بى جيعل ن يف القرب.
فك م من مات ينتق من عامل الدنيا إيف عامل الاربزخ ,سا اء ُق ِ
ارب أم مل
ُيقرب ,وه من عامل الغيب بالنسبة لنا ,وال يسعنا إال اإليامن به عان طرياق
امخرب الصا ق الذي لاءنا يف القرآن العظيم ,ويف احلديث الرشيف.
وهذا العامل عامل الربزخ الذي يسمى بعامل القرب ور ت فيه أحا ياث
عن سيدنا رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم م
بادل عاىل
أحق َّية نعيمه أو عذابه
عن ابن عمر ريض اهلل عنوام أن رس ل اهلل صىل اهلل علياه وعاىل آلاه
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وصحبه وسلم قال « َّ
إن أحدكم إذا ماات ُعا ِرض علياه مقعاده بالغادا
والعيش ,إن كان من أه اةنة فمن أه اةنة ,وإن كان من أه النار فمن
أه النار ,يقال هذا مقعدك حتى يبعثك اهلل إليه ي م القيامة» رواه مسلم.
مر رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل
عن ابن عباس ريض اهلل عنه قال َّ
ليعاذبان ,وماا َّ
َّ
يعاذبان يف
آله وصحبه وسلم عىل قربين فقال «أماا إَّناام
كبِّي ,أما أحد ا فكان يميش بالنميمة ,وأما اآلخار فكاان ال يساترت مان
ب له ,قال فدعا بِع ِسيب رطب فش َّقه باثنني ,ثم غارس عاىل هاذا واحاد ًا
وعىل هذا واحد ًا ,ثم قال لع َّله أن خي َّفف عنوام ما مل ييبسا» رواه مسلم.
عن أيب سعيد ريض اهلل عنه ,أن رس ل اهلل صىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم قال «إنام القرب روضة من رياض اةنة أو حفر مان حفار
النار» رواه الرتمذي.
حااق آل فرعاا ن ﴿ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
وقااال اهلل بعااايف يف ِّ

ﮢ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [غااافر .]46
وهذا العرض حرص ًا يف عامل الربزخ وليس يف عامل اآلخار  ,ألن اهلل بعاايف
يقااا ل ﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ .وهااا
ليس يف عامل الدنيا من باب أويف.
ومجو ر العلامء قال ا عذاب القارب ونعيماه للاروح وللجسادَّ ,
ألن
بفرقت أعضاء اإلنسان وبليات
للجسم اربباط ًا بالروح بعد امل ت ,وموام َّ
عَّ ول َّ  ,وه قا ر عىل لعا
وصارت براب ًا فإَّنا ال ّترج من قبضة اهلل َّ
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االربباط بني الروح واةسد ول بف َّتت اةسد .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الســ ا  :6م ــا ه ــو موق ــف اإلنس ــا املس ــلم م ــن أص ــحاب الف ــرق
اإلمبمية املخالفة أله السنة واجلماعة؟
َّ
بأن الفاتن كثاِّي وكثاِّي لاد ًا كقطاع الليا
اجلواب :أذ ِّكرك يا أخ

املظلم ,القابض فيوا عىل ينه كالقابض عىل اةمار ,ويقا ل صاىل اهلل علياه
وعىل آله وصحبه وسلم «ستك ن فِتن ,القاعد فيوا خِّي من القائم ,والقاائم
فيوا خِّي من املا  ,واملا

برشف هلا بسترشافه,
فيوا خِّي من الساع  ,من َّ

فمن ولد منوا ملجأ أو معاذ ًا فلي ُعذ به» رواه البخااري ومسالم .ويف رواياة
ملسلم «بك ن فتنة النائم فيوا خاِّي مان اليقظاان ,واليقظاان فيواا خاِّي مان
القائم ,والقائم فيوا خِّي من الساع  ,فمن ولد ملجأ أو معاذ ًا فليستعذ».

وبتعرض هلاَّ ,
وبعرض هلا
فال بتط َّلع إيف هذه الفتن
ألن م ْن بط َّلع هلا َّ
َّ
أبته الفتن ووقع فيوا ,وهنيئ ًا ملن بد َّبر ق له بعايف ﴿ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ [احلرش 3ا.]01
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فنحن لسنا من املوالرين ولسنا من األنصار ,ونرلا اهلل أن نكا ن

ممن لاؤوا من بعدهم هبذا ال صف الذي ذكره ربناا يف القارآن العظايم,
وعليك بذكر الصحابة والرتيض عنوم أمجعني ,وقراء سِّي هؤالء الذين
اختارهم اهلل لصحبة سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم,
وعرف من ح لك عىل أصحاب سيدنا رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله
ِّ
وصحبه وسلم ,ونحن ال نيسء األ ب مع املسيئنيَّ ,
ألن مرلع اةميع إيف
اهلل بعايف ,وحساهبم عليه ببارك وبعايف.
ورحم اهلل من قال
وإذا أرا اهلل نرشاااا فضاااايلة

ُط يت أباح هلا لساان حسا

اللوم ال حترمنا األ ب مع خلقك ك ِّلوم أمجعني ,وخاصة ماع خاِّي
امخلق بعد األنبياء واملرسلني وهم أصحاب سايدنا حمماد صاىل اهلل علياه
وعىل آله وصحبه وسلم .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :9يف معركة بدو كا الـنيب صـلى اىل عليـه وعلـى آلـه
وصــحبه ومــلم قب ـ املعركــة يشــري بكصــبعه ويقــو  :هــذا
مصــرع فــب  ,وبعــد املعركــة حــدث كمــا قــا الــنيب صــلى
اىل عليه وعلى آلـه وصـحبه ومـلم ,والسـ ا  :اىل عـا
اختصَّ بعلـم سسـة أ ـياء ,ومنهـا{ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ} [لقم ــا  ,]04 :فكي ــف أطل ــع اىل نبي ــه ص ــلى اىل علي ــه
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وعل ــى آل ــه وص ــحبه وم ــلم عل ــى ه ــذا العل ــم ,وق ــد اخ ــتصَّ
لنفسه بهذا العلم؟
عَّ ول َّ ﴿ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
اجلواب :ال بعارض بني ق ل اهلل َّ

ﯻ ﯼ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾  ,وبني قا ل النبا صاىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «هذا مرص فالن غاد ًا إن شااء اهلل»
رواه مسلم.
َّ
ألن م ت اإلنسان زمان ًا ومكان ًا ه من عامل الغيب ,وقاال بعاايف يف
عامل الغيب ﴿ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ﴾ [اةن 76ا ,]72وما حصا يف يا م بادر مان مرصا بعاض
املرشكني فو مما أطلع اهلل بعايف نب َّيه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
عليه .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
**

**

**
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الكيفيـة الصـحيحة ملسـح الـرأس يف الولـوء؟
َّ
الس ا  :1مـا هـي
وه مو املسح من قافية الرأس؟
اجلووواب :يقا ل اهلل بعااايف ﴿ﭝ ﭞ﴾ [املائااد  ,]6وال
خالف بني الفقواء يف َّ
أن مسح الرأس مطلق ًا من فرائض ال ض ء.
وحدم الرأس من منبت الشعر املعتاا فا ق اةبواة إيف نقار القفاا,
ويدخ فيه الصدغان.
واختلف الفقواء يف القدر املجَّئ
فعند احلنفية ال الب مساح رباع الارأس ,وعناد الشاافعية بعاض
الرأس ,وعند املالكية واحلنابلة جيب مسح مجيع الارأس ,واملساح يكا ن
مر واحد  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :5ه يفسد الولوء بالرعاف ,وهو خروج الدع من األنف؟

اجلواب :ذهب فقواء املالكية والشافعية إيف أن ال ضا ء ال يناتقض

بخااروج

ء ماان غااِّي الساابيلني كاادم الفص اد ,واحلجامااة ,والق ا ء,

والرعاف ,س اء ق َّ ذلك أو كثر.
وذهب احلنابلة إيف َّ
أن الرعاف ال ينقض ال ض ء إال إذا كان فاحش ًا
كثِّي ًا.
أما عند السا احلنفية فالرعاف ناقض لل ض ء إذا سال عن م ضعه.
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وبناء عىل ذلك:
فال حرج عليك أن بأخذ بق ل السا الشافعية واملالكية بعدم نقض

بتعرف إيف أحكاام
الرعاف لل ض ء بسبب وام الرعاف عندك ,وعىل أن َّ
ن اقض ال ض ء يف مذهبوام ,أو ببقى عىل مذهبك إذا كان مذهبك حنفيا ًا
بت ضأ ك َّلام نَّل الرعاف ,إال إذا كان الرعاف مستمر ًا فتصبح باذلك مان
أه األعذار الذين يؤ ون العبا مع ول العذر ضمن ال قت.
واشرتط ا لذلك املعذور أن يست عب الرعاف وقت الصال كامالً.
بمعنى إن حص لك الرعاف واستمر من أول وقت الصاال إيف آخاره,
فأنت من أصحاب األعذار ,ثام يتجادَّ العاذر إذا رأيات الرعااف مار
واحد يف ال قت .ونسأل اهلل لنا ولك العافية .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :0ه خروج الدع من اجلر يفسد الولوء؟

اجلواب :خروج الدم ناقض لل ض ء عند احلنفية برشاط السايالن,

والسيالن ه أن يتجاوز م ضع خروله بأن يعل عىل رأس اةارح ثام
ينحدر إيف أسف  ,لق له علياه الصاال والساالم «ال ضا ء مان كا ِّ م
سائ » رواه الدارقطن .
وه ناقض كذلك عند احلنابلة برشط أن يك ن كثِّي ًا ,لقا ل النبا
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم للمستحاضاة «إناام ذلاك ِع ْارق
وليست باحليضة ,التنب الصال أيام حميضك ثم اغتسيل وب ضئ لكا ِّ
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صال » رواه البخاري وابن ماله ,ولق ل ابان عبااس ريض اهلل عانوام يف
الدم عإذا كان الدم فاحش ًا فعلياه اإلعاا  ,وإن كاان قلاي ً
ال فلايس علياه
إعا

رواه البيوق .
وأما عند املالكية والشافعية فليس بناقض ,حلاديث أناس ريض اهلل

عنه عاحتجم رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فصاىل ومل
يت ضأ ,ومل يَّ عىل غس حمامجه رواه البيوق  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :4احرتقت قدع امرأة بكبريق ـا  ,ومنعهـا األطبـاء مـن
ريس قدمها ومسحها باملاء ,فه يصح ا أ تيمَّم؟
والتايمم ,با
اجلواب :عند السا احلنفياة ال جيماع باني ال ضا ء
م

يقترص عىل الغس للعض السلم ,واملسح عىل العض املريض ,كام لاء يف
حاشية ابن عابدين رمحه اهلل بعايف يف باب التايمم عوكاذا يساقط غساله,
يرضاه ,وإال ساقط أصاالً ,ولعا عا ما ًا
فيمسحه ول عىل لبِّي إن مل َّ
لذلك العض حك ًام ,كام يف املعدم حقيقة اها.
وبناء عىل ذلك:
يرض اها الغس ا  ,وإال
فيجااب عااىل املاارأ أن بغس ا قاادموا إن مل َّ
يرضها فتمساح عاىل اةباِّي  ,فاإذا كاان
فتمسحوا باملاء ,فإن كان املسح م
يرضها كذلك فإنه يساقط عنواا املساح والغسا  ,وال
املسح عىل اةبِّي
م
جيمع بني ال ض ء والتيمم .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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السـ ـ ا  :2وجـ ـ م ــريع نسـ ـ اىل ع ــا العف ــو والعافي ــة ,وال
يستطيع الولوء بنفسه ,فه مو أ يتيمم؟

اجلواب :ذهاب مجوا ر الفقوااء إيف أن املاريض الاذي ال يساتطيع

استعامل ماء ال ض ء بنفسه ,وولد من يساتعني باه لل ضا ء أو الغسا
ربع ًا ,جيب عليه أن يستعني به.
مت ِّ
ربع ًا يعينه إال بألر املث  ,وه قاا ر عاىل فاع ألار
وإذا مل جيد مت ِّ
املث  ,ولب عليه االستعانة به ,ويدفع له ألر املث .
لاء يف فتح القدير عأو كان ال جيد من ي ِّضئه وال يقدر بنفسه ,فإن
ولد خا م ًا له ,أو ما يستألر به ألِّي ًا ,أو عنده من ل استعان باه أعاناه,
يتيمم ألنه قا ر  .اها.
فعىل ظاهر املذهب ال َّ
ومثله لاء يف ببيني احلقائق ,ور ِّ املحتار ,وم اهب اةلي  ,وروضة
الطالبني ,واملغن .
وبناء عليه:
يتيمم إذا ولد من يعينه ,أو ما يستألر به ألِّي ًا ,فاإن مل
فال جي ز أن َّ
يتيمم .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
جيد وعجَّ عن ال ض ء َّ

الس ا  :8ه مو املسح علـى احلـذاء أثنـاء الولـوء ثـم خلعـه
للصبة؟ و ذا كـا اجلـواب بـالنفي فهـ جتـو الصـبة خلـف
هذا الشخص علماً أنه يرتك أوكاناً كثرية يف الولوء؟
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اجلواب :أوالً :إذا كان احلذاء الذي يمسح عليه ُحم ِّقق ًا رشوط املسح
عىل امخفني فيج ز املسح عىل حذائه ,وإال فال ,ومن مجلاة رشوط املساح
امخاف ساابر ًا
عىل امخفني أن يلبس امخفني عىل طوار كاملاة ,وأن يكا ن
م
للمح املفروض غسله يف ال ض ء.
ثاني ًا :إذا نَّ امخفني أو أحد ا انتقض املسح.
وبناء عىل ذلك:
فإن وض ء هذا الرل غِّي صحيح ,وبالتاا ,صاالبه باطلاة ,ألناه
خيلع حذاءه بعد املسح عليه ,وهذا العم ناقض لل ض ء ,هذا فض ً
ال عاام
إذا مل يكن احلذاء حم ِّقق ًا رشوط املسح عىل امخفني ,وبالتا ,فالصال خلاف
الرل غِّي صحيحة كذلك لعدم صحة صالبه ه .
وإذا كااان ياارتك بعااض فاارائض ال ضا ء ف ضا ءه غااِّي صااحيح
وصالبه غِّي صحيحة كذلك .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :2ما حكم امتعما كولونيا احلبقة؟ وه فسد الولوء؟

اجلواب :إن استعامل الك ل نيا ليس بناقض لل ض ء ,ولكن اختلف

الفقواء ه ه نجسة أم ال؟ فعناد مجوا ر الفقوااء ها نجساة لك َّناا
اختلطت بالكح ل .وبعض الفقواء قال ا بطوارهتا مع حتريم رشهبا.

واألح ط يف الدين عادم اساتعامهلا يف التطواِّي للجاروح إذا ُو ِلاد

غِّيها ,وإال فيؤخذ منوا بمقدار الرضور  .وجتادر اإلشاار إيف أن حلاق
اللحية ال جي ز .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ـ ا  :6امــرأة ريــد القيــاع بعمليــة وع ولــد يف ودمهــا ,فه ـ
مب عليها الغس ذا متت عملية وع الولد؟

وخاروج
اجلواب :من م لبات الغس اةام ُ ول من غاِّي إناَّال,
ُ

املن ِّ  ,وال فرق يف ذلك بني الرلا واملارأ  ,يف النا م أو اليقظاة ,وذلاك
لق ل النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «إنام املاء من املاء» رواه
مسلم .يعن جيب ال ُغس باملاء من إنَّال املاء الدافق وه املن م .
وذكر الفقواء أنه ال غس عىل املرأ إذا وص املن م إيف فرلواا ماا مل
ُبنَّل ,وذلك لعدم اإليالج واإلنَّال ,وإذا أنَّلت املرأ عند وص ل املنا
إيف فرلوا ولب عليوا الغس .
وبناء عىل ذلك:
فإذا ت عملية إلقاح النطفة من الرل مع الب يضة من املرأ خارج
رحم املرأ  ,ثم زر ذلك يف رمحوا ,ومل ُبنْ َِّل املرأ أثناء عملية الَّر  ,فاال
ُغس عليوا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :9أنا امـرأة ولـي ولـدا  ,وبعـدهما وكبـت لولبـاً ,والـدووة
ـي بعــد األيــاع
ـ يين أكثــر مــن  13أيــاع ,فمــاذا يرت ــب علـ َّ
العشرة؟ وه جتو املعا رة الزوجية؟

يستمر معك أكثر من عرش أيام أثناء عا باك
اجلواب :إذا كان الدم
م

الشورية ,فارلع إيف عا بك القديمة ,واعتربي الَّائاد ك َّلاه استحاضاة,
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أما إذا كان الدم ينقطع عنك يف ام اليا م العاارش فاإن عا باك صاارت
عرش أيام ,وبتامموا بغتسيل.
وبناء عىل ذلك:
يستمر أكثر من عرش أيام فارلع إيف عا باك الساابقة
فام ام الدم
م
واغتسيل ,والدم الَّائد م استحاضة ,وأق م فرت الطور بني احليضتني ها
مخسة عرش ي م ًا ,فالدم خالهلا ال يمنع من ول ب الصال عليك ,وجيا ز
للرل معارش زولته يف أيام االستحاضة .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :13امرأة حام مقطت على األوض ممـا أدى خـروج
ال ــدع م ــن موق ــع ال ــوالدة ,وام ــتمر خ ــروج ال ــدع لع ــدة أي ــاع
بش ــك مس ــتمر .السـ ـ ا  :هـ ـ عل ــى امل ــرأة ص ــبة يف ه ــذه
األياع؟ ذا كا نعم فكيف حتافظ على طهاو ها؟

اجلواب :إذا رأت املارأ ُ الادم حاال احلما وقبا ال ضاع فلايس

بحيض ,وإن طال زمنه ,ب ه استحاضاةَّ ,
ألن فام الارحم ينسادم حاال
احلم يف العا  ,وال ينفتح إال بخروج ال لد حيث يندفع النفاس ,وذلك
لق ل السايد عائشاة ريض اهلل عنواا احلاما ال حتايض ,إذا رأت الادم
فلتغتس وبصيل .رواه البيوق والدارقطن وعبد الرزاق.
وبناء عىل ذلك:
فالدم الذي براه احلام ها م استحاضاة ,واالستحاضاة حادث
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أصغر ,فال بسقط عنوا الصال وال الص م هبا ,وال نع اةام .
فعىل هذه املرأ أن بت ضأ ك َّلام رأت الدم وبصيل وبص م ,وال جياب
عليوا الغس  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الســ ا  :11هــ م ــو ق ــراءة الق ــرآ للح ــائع؟ فق ــد ق ــرأف يف
مواق ــع عدي ــدة م ــن اإلنرتن ــت ج ــوا ذل ــف لك ــن بش ــر أ
أل ـ ــبس قف ـ ــا اف ,وأ ال أم ـ ــسَّ الق ـ ــرآ  ,ألن ـ ــه ال يوج ـ ــد أ
حدي عن النيب صـلى اىل عليـه وعلـى آلـه وصـحبه ومـلم
مين ــع ق ــراءة الق ــرآ للح ــائع ,و ذا كان ــت ق ــراءة الق ــرآ
جائزة للحائع فكيف ميكنين أ أمجد مجدة التبوة؟

اجلوواب :روى اإلمام الرتمذي يف سننه عن ابن عمر ريض اهلل عنوام

عن النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قاال «ال بقارأ احلاائض
وال اةنب شيئ ًا من القرآن».
وبناء عىل هذا احلديث الرشيف فإن املارأ احلاائض أو النفسااء أو
مساه,
اةنب عند مجو ر الفقوااء ال جتا ز بالوهتاا للقارآن العظايم ,وال م
وذلك لق له بعايف ﴿ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [ال اقعة .]29
وخالف يف ذلك فقواء املالكية ,وقال ا بج از بالو القرآن الكاريم
للمرأ احلائض والنفساء برشطني
مس القرآن مبارش  ,وإذا كان بحائ فال حرج.
األول :عدم ِّ
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الثاين :أن يك ن م احليض أو النفاس مستمر ًا ,فاإذا انقطاع فيحارم
عليوا بالو القرآن العظيم حتى بغتس .
وجتدر املالحظة هنا أين بحثت عان ليا للساا املالكياة الاذين
ألازوا للمرأ احلائض أو النفساء بالو القرآن فلم ألد ,وعدم ال لدان
طبع ًا ال م
يدل عىل عدم ال ل .
عاَّ ولا َّ
ولذلك أق ل األخذ بق ل اةمو ر أحا ط يف يان اهلل َّ
ل ل

الدلي عندهم ,ولق له بعاايف ﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

حرم اهلل عليوا الصال الت فيوا بالو
ﭯ ﭰ﴾ [احلج  ,]87وما ام َّ
القرآن العظيم ,فخارج الصال من باب أويف ,وجيب عىل املارأ أن حتتااط
يف ينوا ما استطاعت إيف ذلك سبيالً.
أما بالنسبة لسج التالو فإذا قرأت املرأ أو الرل آية فيوا ساجد ,
أو سمعاها ,ولب علايوام ساج الاتالو عناد احلنفياة ,وعناد الشاافعية
واحلنابلة سجد التالو سنة مؤكَّد  ,وعند املالكية سنة غِّي مؤكَّد .
وذهب مجو ر الفقواء إيف أنه يشرتط لصحة سج التالو الطواار
من احلدث وامخبث يف البدن والث ب واملكان ,وخاالف يف ذلاك املالكياة
وقال ا بسجد عىل غِّي طوار .
وبناء عىل ذلك:
فال جي ز للمرأ احلائض أن بقرأ القرآن أياام حيضاوا عناد مجوا ر
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الفقواء للحديث الرشيف «ال بقرأ احلائض وال اةنب شيئ ًا من القرآن»,
وجت ز هلا القراء عند املالكية برشطني كام ه مبني أعاله.
وأما بالنسبة لسجد التالو فتسجدها عىل غِّي طوار عناد املالكياة,
وعند مجو ر الفقواء بنتظر حتى بغتس ثم بسجدها .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :15يف مولــوع احلــيع مــا املقصــود بالقصــة البيضــاء؟
وه عبمة انتهاء الدووة هي انقطاع الدع وظهـوو الفوطـة
نظيفة ,أع خروج مائ أبيع من املرأة؟

اجلواب :الق َّصة البيضاء ه ماء أبيض خيرج من فرج املرأ ياأ يف

آخر احليض ,بق ل مرلانة م ال السايد عائشاة ريض اهلل عنواا عكاان
النساء يبعثن إيف عائشة بالدِّ رلة [اللفافة] فيوا

[القطان] ,فياه

الصفر من م احليضة ,يسألنوا عن الصال  ,فتق ل هل َّن ال بعج ْلن حتاى
م
برين الق َّصة البيضاء ا بريد بذلك الطور من احليضة رواه البخاري.
أما عالمة انتواء احليض فو أحد أمرين
األول :انقطا الدم ,بحيث ّترج امخرقة غِّي مل َّ نة بادم ,أو كُادْ ر ,
أو صفر  ,وبك ن لافة من ك ِّ ذلك.
الثاين :الق َّصة البيضاء ,املاء األبيض.
رصح الفقواء َّ
بأن الغاية االنقطا  ,فإذا انقطاع طوارت ,سا اء
وقد َّ
بعد رط بة بيضاء أم ال .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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كـدْوة أو
السـ ا  :10مــا ــراه املــرأة يف أيــاع عاد هــا الشــهرية مــن ُ
صفْرة ه هو من احليع أع من الطهر؟
ُ

اجلواب :ما باراه املارأ يف فارت احلايض ا والتا أق ملواا ثالثاة أياام

وأكثرها عرش أيام ا من ُكدْ ر أو ُص ْفر يعدم حيض ًا ,أما بعد العرشا أياام
فال ُيعادم حيضا ًا ,لقا ل أم عطياة ريض اهلل عنواا عكناا ال نعادم الصافر
والكُدر شيئ ًا رواه النسائ .
والصا ْفر ناقضاة لل ضا ء وال ب لاب
فبعد فرت احليض الكُادْ ر
م
الغس  ,أما يف فرت احليض فو حيض .هذا ,واهلل بعايف أعلم

الس ـ ا  :14ام ــرأة حال ــت ,ويف الي ــوع اخل ــامس وأف ص ــفرة ,ويف
الي ـ ــوع العا ـ ــر وأف البي ـ ــاض ,فم ـ ــاذا عت ـ ــر ه ـ ــذه األي ـ ــاع
اخلمسة األخرية ه هي حيع أع طهر؟

اجلواب :ما امت املرأ برى الدم ضمن األيام العرش مان ورهتاا

فو حائض ,ول كان ل ن الدم أصفر ,أو كانت بارى كادر  ,فاإذا رأت
البياض ضمن األيام العرش  ,أو عند َّنايتواا انتوات ورهتاا ,وعليواا أن
بغتس وبص م وبصيل ,وحت م لَّولوا.
استمر الدم أكثر من عرش أيام فإَّنا بغتس وبص م وبصيل
وأما إذا
َّ
ول كان الدم مستمر ًا ,ألنه يعدم م استحاضة ,وبت ضأ عند ك ِّ وقات إذا
كان الدم مستمر ًا بعد األيام العرش  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ا  :12امرأة رى الصـفرة أيـاع طهرهـا ك ,لهـا ,وال ـرى املـاء
األبــيع ,فه ـ ذا انقطــع دع حيضــها ووأف الص ـفْرة صــاوف
طاهرة؟ ألنه موف يستمر الصفاو معها للدووة الثانيـة ,أع
نتظر متاع العشرة ويعتر كلُّه حيضاً؟

الصا ْفر وال ُكاادْ ر يف أيااام
اجلووواب :ذهااب مجوا ر الفقواااء إيف أن م

حيض ,ملا روى اإلمام مالك عن علقمة بن أيب علقماة ,عان أماه
احليض ٌ
م ال عائشة أم املؤمنني أَّنا قالت كان النساء يبعثن إيف عائشة أم املؤمنني
الصفر من م احليضة يساأ ْلنوا عان الصاال ,
بالدم رلة فيوا الك ُْر ُس ُ
ف فيه م
فتق ل هل َّن عال بعج ْلن حتى بر ْين الق َّصة البيضاء بريد بذلك الطور مان
احليضة .وأور ه البخاري بعليق ًا.
وبناء عىل ذلك:
لصفر بعدم حيضا ًا إذا كانات يف
فام امت املرأ ال برى بياض ًا ,فإن ا م
الصفر أكثر من
أيام ورهتا وانقطعت قب الي م العارش ,أما إذا
استمرت م
َّ
الصفر استحاضة بعد أيام عا هتا ,فتغتس املرأ بعد
عرش أيام فتعدم هذه م
الصفار ما ام أناه يساتمر معواا أكثار مان
انتواء أيام عا هتا
بمجر رؤية َّ
َّ
والصفر استحاضاة ,فتت ضاأ لكا ِّ وقات إذا
عرش أيام ,وبعدم طاهر  ,م
مستمر .
الصفر
كانت م
َّ
وقد أضاف أستاذنا الفاض الدكت ر الشيخ أمحاد احلجا الكار ي
حفظه اهلل بعايف عىل اة اب ما ييل
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تستمر حائض ًا إىل متام العرشة ما دامت ترى الصفرة ,ما
[أرى هنا أن
َّ
تغَّيت عادهتا إىل العرشة] .هاذا,
دمنا عددنا الصفرة من احليض ,ونقولَّ :
واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :18ذا احتاجت املرأة ريسـ مـن حـيع أو جنابـة وكـا
عرها مضفوواً ,فه مب عليها نقع عرها أثناء الغس ؟

اجلواب :عند مجو ر الفقواء من احلنفية والشافعية واملالكية ال جيب

نقض ضفائر املرأ يف الغس إذا كان املاء يص إيف أص هلا ,وذلك حلديث
أم سلمة ريض اهلل عنوا قالت عيا رس ل اهلل إين امارأ أشادم ضا ْفر رأ
فأنقضه لغس اةنابة؟ قال «ال ,إنام يكفيك أن ْحتثِ عىل رأساك ثاالث
حثيات ,ثم بفيضني عليك املاء ,فتطورين» رواه مسلم.
أما إذا كان املاء ال يص إيف أص ل الضفائر فإنه جيب نقضوا.
وعند الشافعية جيب نقض الضفائر إن مل يص املاء إيف باطن الضفائر
إال بالنقض ,وذلك للحديث الذي يرويه اإلمام أمحد عن سيدنا عايل ريض
اهلل عنه قال سمعت النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم يقا ل
«من برك م ضع شعر من لنابة مل يصبوا ماء ,فع اهلل بعايف به كاذا وكاذا
من النار» .قال عيل ريض اهلل عنه فمن ث َّم عا يت شعري.
وبناء عىل ذلك:
فعند مجو ر الفقواء ال جيب نقض ضفائر املرأ أثناء الغس إذا كاان
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املاء يص إيف أص ل الشعر ,وإال ولب نقضوا؛ أما الرل فيجاب علياه
نقض ضفائر شعره عند االغتسال من اةنابة.
وجيب عند الشافعية نقضوا إذا مل يص املاء إيف باطن الضافائر ,وإال
فال جيب .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :12امرأة حـائع حباجـة حشـو لرمـها ,فهـ مـو
بد من االنتظاو حتى غتس من حيضها؟
ذلف أع ال َّ

اجلواب :اختلف الفقواء يف املضمضة ه ه والباة يف الغسا أم

ه سنة؟
فقال فقواء احلنفية واحلنابلة ب ل ب املضمضة يف الغس  ,ملاا روي
عن أيب هرير ريض اهلل عنه قال عأمرنا رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم باملضمضة واالستنشاق رواه البيوق .
وقال املالكية والشافعية بسن َّية املضمضة يف الغس .
وبناء عىل ذلك:
الرضس أثناء فرت احليض عناد مجوا ر الفقوااء,
فال حرج يف ح ْش ِ ِّ
َّ
ألن من قال ب ل ب املضمضة ماا اشارتط وصا ل املااء إيف كا ِّ رضس
ِ
وسن ,ب ال الب عندهم ه إ خال املاء إيف الفم مطلقا ًا ,وكاذلك مان
بسن َّية املضمضة ,وإن كاان األويف واألكما ُ حشا الرضاس يف أياام
قال ُ
الطور ما أمكن .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ا  :16امرأة خيرج منها بشك ـبه مسـتمر ـيء أبـيع ال
عرف ما هـو ,وجتـد أثـره علـى ثيابهـا الداخليـة ,فهـ هـذه
الرطوباف جنسة؟ وه نقع الولوء؟

اجلواب :إن هذا املاء األبيض الذي جتده النساء ويسم نه با عالطور ,

وأكثر النساء يعان ن من وام نَّوله يف الي م ال احد عاد مارات ,ها مااء
نجس ناقض لل ض ء عند مجو ر الفقواء ,وعند اإلمام أيب حنيفة طاهر.
وبناء عليه:
فاألح ط للمرأ أن بأخذ بق ل مجو ر الفقواء وبعدَّ ه نجسا ًا ناقضا ًا
لل ض ء ,وأما النساء الال جيدْ ن عنت ًا شديد ًا لكثر نَّول هاذا املااء فاال
حرج من األخذ بق ل اإلمام أيب حنيفة بطواربه ,ومقتىض الكالم فإنه يعدم
غِّي ناقض لل ض ء .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :19امــتيقظت مــن نــومي ول أذكــر حلمـاً ,ول أو بلـبً,
ولكــن أ ــم وائحــة مــن ثيــابي مثـ وائحــة املــين ,فهـ مــب
عليَّ الغس أع ال؟

اجلواب :الغس جيب يف حاالت ,من مجلتوا ناَّول املنا يقظاة أو

منام ًا ول مل ير حل ًام ,وطاملا أنك ما رأيات بلا ً
ال عاىل ثياباك ,وكاان هاذا
بيقني ,فال جيب عليك الغس  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :53وج كسرف يده ,وجرف باجلبس على ريري طهاوة,
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وأحــدث حــدثًا أكــر ,فمــاذا يعمـ مــن أجـ الطهــاوة؟ هـ
يغتس ويتيمَّم؟ وه عليه عادة الصبة؟

اجلواب :املسح عىل اةبِّي لائَّ رشع ًا باالبفاق بني الفقواء يف
االغتسال وال ض ء ,وذهب احلنفية إيف أن صاحب اةبِّي يغس الصحيح من
أعضائه ,ويمسح عىل اةبِّي إذا كان غس ُ العض ُحيدث مرض ًا ,أو يَّيده,
أو َّ
يتيمم ,ومل يشرتط ا ل ضع اةبِّي أن يك ن عىل طوار .
يتأخر شفاؤه ,وال َّ
وبناء عىل ذلك:
فب سع هذا الرل أن يغتس من اةنابة ,وذلاك بغسا األعضااء
التيمم مع املسح والغسا  ,ألناه
السليمة ,ويمسح عىل اةبِّي  ,وال جيمع م
ال جيمع بني طواربني.
وصالبه صحيحة ال حيتاج إيف إعا هتاا إلمجاا العلاامء عاىل لا از
صال املاسح عىل اةبِّي  ,فإذا لازت الصاال فاال جياب إعا هتاا .هاذا,
واهلل بعايف أعلم.

ريسـ ميتـًا مــب عليــه
السـ ا  :51هـ صــحيح بـ َّ اإلنســا ذا َّ
أ يغتس هو ألنه صاو يف حكم اجلنب؟
غسا
اجلواب :بغسي امليت إن كان ذكار ًا أو أنثاى ال جيعا مان ا ُمل ِّ

لنب ًا ,وال حمدث ًا حدث ًا أصغر.
يستحب لغاس امليت أن يغتس  ,ملا رواه الرتمذي ومالك يف
ولكن
م
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امل طأ عن أيب هرير ريض اهلل عنه ,عان النبا صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
غس ميت ًا فليغتس » .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
وصحبه وسلم قال «م ْن َّ

الس ا  :55ما حكم األعضـاء الصـناعية الـا ركـب علـى بـد
اإلنسا ؟ ه مب ريسلها يف الولوء والغس ؟

اجلواب :بالنسبة لألعضاء الصناعية التا بركَّاب يف بادن اإلنساان

فإنه ال جيب غسلوا من لنابة وال من حدث أصغرَّ ,
ألن العضا األصايل
منفص عنه .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :50وج ـ أحــدث ح ـدثًا أكــر فاريتس ـ قب ـ أ يتبــوَّ ,
وبعد االريتسا خرج منه املين بدو هوة ,ه مـب عليـه
أ يعيد االريتسا أع ال؟

اجلوابَّ :
مقاره بشاو  ,فاإذا
إن من م لبات الغس خروج املن ِّ من ِّ

اغتس الرل  ,ثم خرج املن بال شو قب النا م أو البا ل أو امليشا ,فإناه
يعيد الغس عند أيب حنيفة وحممد ,خالف ًا أليب ي سف رمحوم اهلل بعايف ,وأما
إذا خرج بعد الب ل بدون شو فال غس عليه ابفاق ًا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :54بعــد أ اريتســلت املــرأة بعــد املعا ــرة الزوجيــة خــرج
من فرجها مين وجها ,فه عليها أ عيد الغس ؟

اجلواب :يق ل عليه الصاال والساالم «إناام املااء مان املااء» رواه
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مسلم ,يعن جيب الغس باملاء من إنَّال املاء الدافق وه املن م  ,واشارتط
مجو ر الفقواء إلجياب الغس بخروج املن ِّ أن خيرج عن شو  ,فإن خرج
بال لذ  ,ب سلس ًا ,فال غس عليه ,خالف ًا للشافعية الذين قاال ا ب لا ب
الغس بخروج املن مطلق ًا.
وبناء عىل ذلك:
فال جيب عىل املرأ الغسا مار ثانياة بعاد املعاارش بخاروج منا ِّ
زولوا منوا ,ولكن جيب عليوا ال ض ء فقط ,ملاا روي عان ابان عبااس
ريض اهلل عنوام أنه سئ عن اةنب خيرج مناه اليشاء بعاد الغسا قاال
يت ضأ .رواه ابن أيب شيبة .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ـ ا  :52هـ ـ وج ــود امل ــينِّ عل ــى الثي ــاب ب ــدو معرف ــة ذل ــف
يبط الصبة؟ وه عليَّ القضاء؟

اجلواب :املن م لتلف يف نجاسته ,فو عند احلنفية واملالكية نجاس,
وعند الشافعية عىل األظور واحلنابلة طاهر.

فإذا أصاب املن م الث ب ,ولاب عناد احلنفياة بطواِّي الثا ب مناه,
وذلك إما بالغس إذا كان رطب ًا ,وإما بالفرك إذا كان لاف ًا.
وعند املالكية جيب غسله إن كان رطب ًا أو لاف ًا.
يستحب غسله إن كاان رطبا ًا ,أو فركاه إن
وعند الشافعية واحلنابلة
م
كان يابس ًا.
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املذي الذي خيرج عاا
ُ
ومن قال بطوار املن رشط َّأال يسبق املن َّ
املاذي ,أو
عند الشو  ,وأن يك ن العض مغس الً مسبق ًا باملاء ,فإن سبقه
ُ
مل يكن العض مغس الً باملاء بعد التب ل ا وهاذه عاا كثاِّي مان النااس,
حيث يقترصون عىل التنشيف بال رق ا فإن املن َّ يك ن نجس ًا باإلمجا .
وبناء عىل ذلك:
فبخروج املن ولب الغس  ,وإذا كان املن عاىل الثا ب أكثار مان
بصح ,وجيب قضاؤها عند احلنفية واملالكية.
مقعر الكف فالصال ال م
وال جيب قضاء الصال عند الشافعية إذا مل يسبق ولا املنا ِّ عاىل
املذي ,وكاان العضا مغسا الً باملااء بعاد التبا م ل ,وإال
الث ب أو البدن
ُ
ولب قضاء الصال كذلك .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

جسـة
الس ا  :58ه صحيح أنين كلما أودف ريس الثيـاب املتن س
مب أ أنـو طهاو هـا ,و ذا ل أنـوه طهاو هـا ال طهـر ,ولـو
ريسلتها باملاء الطاهر؟

اجلوواب :النية ليست رشطا ًا يف بطواِّي الثيااب ,با بطوار الثيااب

طورها قصاد
بغسلوا باملاء الطاهر بال نية ,فاملاء الطاهر إذا القى النجاسة َّ
الغاس ُ ذلك أو ال .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :52ه لعق الكلب للثوب ينجِّسه؟

اجلووواب :عنااد احلنفيااة والشااافعية واحلنابلااة فاام الكلااب ولعابااه
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نجس ,لق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم «إذا رشب
ورليعه ٌ
الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» رواه مسلم.
ُ
وعند املالكية الكلب عندهم طاهر ,أما لعابه ف ُيغس بع مبد ًا سبع مرات.
وبناء عليه:
فعند مجو ر الفقواء لعاب الكلب نجس ,فإذا وقع عىل ث ب أو لساد
ولب غسله ,وإذا ول يف إناء فإنه ُيغسا سابع مارات إحاداه َّن باالرتاب.
وقال احلنفية يغس كباق النجاسات.
وعند املالكية فقط إذا ول يف اإلناء يغس بع مبد ًا سبع مارات .هاذا,
واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :56هـ مــو التبــو واقفـاً؟ وهـ مــو التبــو بوجــود
الناس لو لمن مرت عوو ه؟

اجلواب :ذهب مجو ر الفقواء إيف أن بب م ل الرل قائ ًام يكره إذا كان

لغِّي عذر ,وذلك ملا رواه اإلمام أمحد يف مسنده عن السايد عائشاة ريض
اهلل عنوا أَّنا قالت عم ْن حدَّ ثكم َّ
أن رس ل اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم بال قائ ًام فال بصدِّ ق ه أخرله النسائ .
ولق ل سيدنا لابر ريض اهلل عنه عَّناى رسا ل اهلل صاىل اهلل علياه
وعىل آله وصحبه وسلم أن يب ل الرل قائ ًام رواه البيوق .
أما إذا كان التب م ل قائ ًام لعذر فليس بمكروه ابفاق ًا ,عن حذيفة ريض
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اهلل عنه قال عرأيتن أنا والنب صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم
نتامشى ,فأبى ُسباطة قا م خلاف حاائط فقاام كاام يقا م أحادكم فباال,
فانتبذت منه ,فأشار إ َّ ,فجئته ,فقمت عند عقبه حتى فرغ رواه البخاري.
وسبب بب م له قاائ ًام ماا قيا َّ
أن العارب كانات بستشاف باه ل لاع
الصلب ,فلعله كان به ,ويق ل اإلمام الن وي رمحاه اهلل بعاايف وجيا ز أن
يك ن فعله لبيان اة از.
وبناء عىل ذلك:
فالتب م ل قائ ًام مكروه باالبفاق إذا كان بغِّي عذر ,وإال فليس بمكروه
ما امت ع ربه مست ر ً عن اآلخرين .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
**

**

**
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السـ ـ ا  :1م ــا حك ــم ال ــتلحني يف األذا حيـ ـ يطيـ ـ املـ ـ ذ يف
كلمــة (الصــبة ـ ـ الفــب ـ ـ ولفــظ اجلبلــة)؟ وه ـ يكــو
امل ذ آمثاً بذلف؟

اجلواب :األذان املتعارف عليه يف بال املسلمني ,والذي نسامعه إن
كان مبارش  ,وإن كان عىل بعاض ألواَّ اإلعاالم ,ها أذان مرشاو ال
إشكال فيه وال كراهة ,ول مدَّ املؤذن بعض الكلامت مث كلمة عالصال ,
يغِّي املعنى.
الفالح ,اهلل ما ام أنه مل ِّ
ولكن جتدر اإلشار إيف أن بعض املؤ ِّذنني يلحنُ ن يف بعض كلاامت
يغِّي املعناى ,مثا املادِّ يف اَّ عاهلل أكارب  ,فيقا ل
األذان ,وهذا اللحن ِّ
بعضوم عآهلل  ,أو يق ل عآكرب  ,أو يمدم الباء ,وك م هذا غِّي لائَّ.
ومن ال َّل ْحن عد ُم إ غام التن ين بالراء يف كلمة عحممد ًا رسا ل اهلل ,
وماان اللحاان يف األذان فااتح النا ن يف كلمااة ْ
عأن ال إلااه إال اهلل فيق هلااا
البعض أ َّن ال إله إال اهلل.
وبناء عليه:
يغِّي املعنى فإنه لائَّ رشعا ًا ,ولا زا يف
فإن كان األذان بدون حلْن ِّ
مدِّ كلمة الصال والفالح ولفو اةاللة ,وال يك ن بذلك آث ًام إن شااء اهلل
بعايف .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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ـي
الس ا  :5ما حكم التفاف امل ذ مييناً ومشـاالً عنـد قولـه( :ح َّ
على الصبة) و(حيَّ على الفب )؟

ُ
املؤذن القبلة ,وهذا بإمجا األمة ,وإذا
اجلواب :من السنَّة أن يستقب

برك االستقبال فأذانه صحيح مع الكراهة ,لرتكه السنة املت ابر  ,فقد لااء
يف الصحيحني عن أيب ُلح ْيفة ريض اهلل عناه قاال عرأيات باالالً ياؤ ِّذن
فجعلت أبتبع فاه ها هنا وها هناا يقا ل يمينا ًا وشاامالً يقا ل حا َّ عاىل
الصال  ,ح َّ عىل الف ِ
الح . ...ويف رواية أيب او عفلاام بلا حا َّ عاىل
الصال  ,ح َّ عىل الفالح ,ل ى عنقه يمين ًا وشامالً ومل يستدر. ...
احليعلتاان بااللتفاات َّ
ألن غِّي اا ذكار اهلل
وقال العلاامء
بعايف ,و ا خطاب للناس ,كالسالم يف الصال يلتفت فيه ون ماا سا اه
من أذكارها.
وبناء عىل ذلك:
فمن السنة أن يلتفت املؤذن ب لوه فقط يمينا ًا يف ق لاه حا َّ عاىل
الصال  ,ويسار ًا يف ق له ح َّ عىل الفالح ,مع بقاء البدن مستقب القبلاة.
هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :0ما حكم القعود األخري يف الصبة ه هو فرض أع واجب؟

اجلوواب :القعا األخاِّي ركان مان أركاان الصاال عناد احلنفيااة

والشافعية واحلنابلة ,أي فرض.
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وعند املالكية اةل س مقدار السالم يف القع األخِّي والب.
والدلي عىل ركن َّية القع األخِّي ه ق له صىل اهلل عليه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم «صل ا كام رأيتم ين أصيل» رواه البيوق  .وحاديث ابان
مسع ريض اهلل عنه َّ
أن رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
التشود يف الصال وقال له «إذا قلت هذا أو قضيت هاذا
أخذ بيده فع َّلمه
م
فقد قضيت صالبك ,إن شئت أن بق م فقم ,وإن شئت أن بقعاد فاقعاد»
رواه أب او .
وخرب ابن مسع ريض اهلل عنه خرب آحا أثبت الفرض َّية ألناه بياان
ملجم الكتاب ,ويصلح البيان الظن لذلك كام قال الفقوااء .هاذا ,واهلل
بعايف أعلم.

الس ا  :4ه السـجود علـى اليـدين والـركبتني والقـدمني وكـن
من أوكا الصبة؟

اجلواب :ذهب مجو ر الفقوااء مان احلنفياة واملالكياة وأحاد قا ,
ِ
ِ ِ
يدياه
اع
جيب عىل
السالد و ْض ُ
الشافعية ورواية عند اإلمام أمحد إيف أنَّه ال ُ
ِ
اةبواة؛ َّ
ألن األمار
السج ُ عىل
وركبت ِيه وقدم ِيه ,وإنَّام ال
ُ
الب عليه ه م
ُ
ثم انعقاد اإلمجاا ُ عاىل ب ِ
ِ
بالسج ِ ور ُمطلق ًا من ِ
عياني
غِّي
بعيني ُعض َّ ,
بعض ال له ,وذلك لق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم «وإذا

سجدْ ت فأ ْمك ْن ل ْبوتك من األرض حتى جتد ح ْجم األرض» رواه اإلمام
أمحد عن ابن عباس ريض اهلل عنوام .فإذا سجد عاىل لبوتاه أو عاىل

ء
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منوا ون ما س اها من األعضاء ألَّأ ُه.
بعض الفقواء من الشافعية يف األظور واحلنابلة يف املعتمد إيف
وذهب ُ
ول ب السج ِ عىل اليدين والركبتني والقدمني؛ لقا ل النبا ِّ صاىل اهلل
ِ
سابعة أعظام عاىل
مرت أن أسجد عىل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم « ُأ ُ
ِ
وأطاراف القادم ِ
والر ِ
ِ
ني»
كبتني,
اةبوة ا وأشار بيده عىل أنفه ا,
واليدين ,م
رواه اإلمام البخاري عن ابن عباس ريض اهلل عنوام .ولق له صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم «إذا ساجد العبادُ ساجد معاه سابع ُة أطاراف
وركبتا ُه ,وقدما ُه» رواه اإلمام مسلم عن العباس بان عباد
ُ
ولو ُه ,وك َّفا ُهُ ,

امل َّطلب ريض اهلل عنه.
وبناء عىل ذلك:

اب السااج ُ عااىل الياادين والا ماركبت ِ
ني
فعنااد مجو ا ر الفقواااء ال جيا ُ
والقدم ِ
ني ,خالف ًا للشافعية يف األظور واحلنابلاة يف املعتماد؛ ولكان ابَّفاق
الفقواء عىل َّ
أن السج الكاما يكا ُن عاىل األعضااء السابعة ال لاه,
ِ
امخالف بني الفقواء
وامخروج من
واليدين ,والركبتني ,وأطراف القدمني,
ُ
أويف ,وه أ عى لرباء الذ َّمة بيقني .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ـ ا  :2هـ ـ جت ــو الص ــبة خل ــف م ــاع يض ــع ريط ــاء ريليظـ ـًا
حيــيط بــه وأمــه ,واملعــروف يف املــذاهب كل,هــا أنــه ال مــو
السجود على يء ريليظ أو وطب؟
اجلواب :السج ركن مان أركاان الصاال  ,وذلاك لق لاه بعاايف
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﴿ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾ [احلج  ,]22ولق له صىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «وإذا سجدت فمكِّن لبوتك ,وال بنقر
نقر ًا» رواه ابن حبان .وفرض السج يتح َّقق ب ضع لَّء من اةبوة ولا
كان قليالً ,وال الب وضع أكثرها.
وبناء عليه:
وصاح
صاحت صاالبه
فإن كان سج ه عىل لبوته أو أكثر لبوته
َّ
َّ
االقتداء به ,وإال كانت مكروهة حتري ًام إذا كان سج ه عاىل أقا ِّ لبوتاه,
وأما إذا مل يسجد عىل

ء من لبوته فسج ه غِّي صحيح.

وقد أضاف أستاذنا الفاض الدكت ر الشيخ أمحاد احلجا الكار ي
حفظه اهلل بعايف عىل اة اب ما ييل
[جيوز السجود عىل كور العاممة مع كراهة التنزيه] .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :8ما حكم صبة املـرأة ذا كانـت مغطيـة وجههـا خشـية
من نظر الرجا األجانب ليها؟
اجلواب :ابفق الفقواء عىل أن املرأ إذا صلت ل حدها ,أو يف حرض

النساء ,أو أمام حمارموا ,فعليوا أن بكشف عن ولووا وكفيواا ,ألَّناام يف
الصال ليسا بع ر باالبفاق ,وعىل خالف خارج الصال إذا ُأمنت الفتنة,
فإن خشيت الفتنة ولب سرت ا خارلوا ابفاق ًا.
وبناء عىل ذلك:
فإذا ص َّلت املرأ أمام الرلال األلانب اضطرار ًا ,وخشايت الفتناة
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من ول من ينظر إليوا ,وه شا َّبة ,فال مانع من سرت ولووا يف الصال ,
وإذا أرا ت السج يستحسن أن بكشف عن ولوواا لاتالمس لبوتواا
األرض ,لق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «أمرت أن أساجد
عىل سبعة أعظم اةبوة ا وأشار بياده عاىل أنفاه ا واليادين ,والارللني,
وأطراف القدمني ,وال نك ِْفت الثياب وال الشعر» رواه مسالم .وصاالهتا
عند ذلك صحيحة إن شاء اهلل بعايف .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :2أحياناً أثناء السجود ألصق ذواعيَّ باألوض فقا لي بعـع
الناس :هذا حراع ال مو  ,فه هذا الكبع صحيح؟

اجلواب :لاء يف صحيح البخاري عن أنس بن مالك ريض اهلل عناه

قال قال رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم «اعتادل ا يف
السج  ,وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب».
وبناء عىل ذلك:
قال الفقوااء يكاره للمصايل أن يفارتر ذراعياه يف الصاال أثنااء
السج  ,ولكن إذا كان بسط الذراعني أثناء السج ملارض أو عجاَّ أو
شيخ خة فال كراهة يف ذلك .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :6ما حكم الصبة أماع املدف ة حيـ النـاو فيهـا مشـتعلة
وهي ظاهرة للعني؟

اجلواب :ابفق الفقواء عىل كراهة الصال كراهة حتريمياة أماام ناار,
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س ا ًء كانت هذه النار من مدفأ أو بن ر أو رساج أو قندي  ,ونح ذلك مما
بك ن فيه النار ظاهر َّ ,
عَّ ول َّ والعيااذ بااهلل
ألن النار ُبعبد من ون اهلل َّ
بعايف ,فالصال أماموا بشبه الصال هلا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :9على أطراف املدينة أقيمت مدينة صناعية ,وك واحد مـن
ح ـراس ملصــنعه لــيبً ونهــاواً,
ُ
أصــحاب هــذه املصــانع حيتــاج
فه سقط اجلمعة عـن احلـراس ,مـع العلـم بـ َّ البنـاء متصـ
باملدينة ,ويسمع احلراس صوف امل ذنني لصبة اجلمعة؟

اجلواب :إذا كان ال يمكن بأمني احلراسة للمصنع إال بحاارس مان
وبعني هلا ,فأرل أن ُيعفى عنه برتكوا ,وصال ِ الظور بدالً منواا
بن آ مَّ ,
يف وقتوا.
أما إن أمكن بأمني احلراسة بمن ال بلَّمه اةمعة ,كاملرأ  ,واملسافر,
والصب غِّي البال  ,وغِّي املسالم ...أو كاان يكفا اإلغاالق ,أو وضاع
لواز لإلنذار ,أو كلب للحراسة ,أو ,...فال جي ز له برك صال اةمعة ما
ام يسمع األذان .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :13ه جتو صبة اجلمعة لشخص فوق مطح املسجد
للمراقبة وحرامة أمتعة املصلني؟

اجلواب :ال حرج من الصال عاىل ساطح املساجد ماا ام يساتطيع

متابعة اإلمام ,عان طرياق الرؤياة أو الساام  ,وخاصاة إذا كانات هنااك
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مصلحة عامة للمسلمني ,واألفض أن يك ن أكثر من واحاد هنااك معاه
عىل السطح .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :11أعــرف وجــاالً صــاحلني ونــبني للــنيب صــلى اىل عليــه
وعلــى آلــه وصــحبه ومــلم ,وأنــا أ ـ ثَّر بهــم ,ولكــين ال أواهــم يف
املسجد ال يف صبة اجلمعة ,فما هو واجيب جتـاههم؟ وأحيانـاً
ذا رياب اإلماع أو امل ذ يف املسجد أقوع باإلمامـة أو األذا وهـذا
يسبب شتتاً يف الذهن ,فما هـي نصـيحتكم؟ كمـا أنـين أ ـعر
ب َّ الصبة يف البيـت أقـرب اإلخـبص مـع معـرفا بفضـ
صبة اجلماعة يف املسجد ,فبماذا نصحين؟

شك فيه َّ
اجلواب :مما ال َّ
أن الدين النصايحة ,لقا ل النبا صاىل اهلل

عليه وعىل آله وصحبه وسلم «الادين النصايحة» قلناا ملان؟ قاال «هلل
ولكتابه ولرس له وألئمة املسلمني وعا َّمتوم» رواه مسلم.
فالنصيحة للجميع ,فام من مسلم إال وه ناصح ومنص ح ,وذلاك
لق لااه بعااايف ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [العرصاا 0ااا.]8
فتار يك ن املسلم ناصح ًا ,وبار أخرى يك ن منص ح ًا.
لذلك عليك أن بذكِّر هؤالء اإلخ الصاحلني املح ِّبني بلَّوم صال
اةامعة؛ ألَّنا من سنن اهلدى ,وه سنة مؤكَّد  ,وذكِّرهم بمثا حاديث
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النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم « َّ
إن أثق صال عىل املنافقني
صال ُ العشاء وصال الفجر ,ول يعلم ن ماا فايوام ألب

اا ولا حبا ًا,

مت أن آمر بالصال ف ُتقام ,ثم آمر رل ً
ال فيصيل بالناس ,ثم أنطلق
ولقد
ُ
فاأحرق
مع برلال معوم حَّم من حطب إيف ق م ال يشاودون الصاال
ِّ
عليوم بي هتم بالنار» رواه مسلم.
وذكِّرهم َّ
بأن النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ما َّ
رخص
لألعمى برتك صال اةامعة إذا كان يسمع النداء ,فقد روى اإلماام أمحاد
وأب او عن ابن أم مكت م ريض اهلل عنه قال ِل ْئ ُت إيف رس ل اهلل صاىل

اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فقلت يا رس ل اهلل كنت رضير ًا ِ
شاسع
الدار ,و ,قائد ال يالئمن  ,فو جتد  ,رخصة أن أصايل يف بيتا ؟ قاال
«أبسمع النداء»؟ قال قلت نعم ,قال «ما ألد لك رخصة».
يقرصاوا يف حضا ر
وذكِّرهم بأَّنم قدو يف املجتمع ,فينبغا أن ال ِّ

صال اةامعة ,إال إذا كان هلم عذر يف عدم حض ر اةامعة ,وال يشرتط أن
يعلم اإلنسان عذر املتخ ِّلف عن اةامعة ,وال الب عىل اإلنساان املسالم
أن حيسن الظ َّن باملسلمني.
لذلك عليك أن بذكِّرهم ,فإن مل يساتجيب ا فاالتمس هلام العاذر يف
عدم حض ر صال اةامعة.
وإذا عرفت هذا عرفت ما يرتبَّب عليك كذلك ,فإياك أن ي سا س
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لك الشيطان يف بارك صاال اةامعاة بحجاة امخشا

وحضا ر القلاب

واإلخالص وما شابه ذلكَّ ,
ألن ما رشعه لناا رسا ل اهلل صاىل اهلل علياه
وعىل آله وصحبه وسلم ه األكم  ,فأكثر مان الادعاء يف أن يرزقناا اهلل
مجيع ًا صال امخاشعني املخلصني ,والع صال النافلة يف بيتك ,أما صال
الفريضة فلتكن مع اةامعة يف املسجد .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ـ ا  :15ه ـ ـ مـ ــو ـ ـ خري األطفـ ــا عـ ــن الصـ ــف األو يف
الصبة ذا مبقوا ليه؟

يصاف الرلاال أوالً ,ثام
اجلواب :من السنة يف صاال اةامعاة أن
َّ

األطفال ,ثم النساءَّ ,
وأال يكا ن األطفاال خلاف اإلماام وال يف الصاف
األول إن كان يف الكبار من ه أويف منوم ,وذلاك لق لاه صاىل اهلل علياه
وعىل آله وصحبه وسلم «لِيلِن منكم أول األحالم والنواى ,ثام الاذين
يل َّنم ,ثم الذين يل َّنم» رواه مسلم.
وذلك َّ
ألن اإلمام قد حيتاج إيف االستخالف ,وقد يغلق عليه فيحتاج
إيف االستفتاح.
أحاق باه مان الرلاال,
أما إذا سبق األطفال إيف
الصف األول فوم م
ِّ
الصف األول ,والرلاال
والعجيب أن برى األطفال يسبق ن الرلال إيف
ِّ
يتأخرون ثم يؤخرون األطفال إيف الصف ف األخِّي َّ ,
فوال كاان الرلاال
قدو لألطفال يف اإلرسا حلض ر صال اةامعة؟ هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ـ ـ ا  :10ذا مـ ــبقت الصـ ــف األو وكـ ــا خلفـ ــي وج ـ ـ
أكر مين مناً وقدواً ,ه مب علـي أ أ ـ خَّر عـن الصـف
األو وأقدِّمه مكاني؟

تقارب هباا
اجلواب :إن الصال يف الصف األول من العبا ات الت ُي َّ

الصف األول من أكرب القرباات لا بف َّطان
عَّ ول َّ  ,والصال يف
ِّ
إيف اهلل َّ
الناس إليوا ,وذلك لق له صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم «لا
والصف األول ثم مل جيدوا إال أن ي ْسات ِوم ا علياه
يعلم الناس ما يف النداء
ِّ
ِ
الستب ُق ا إليه ,ولا يعلما ن ماا يف
ال ْستو ُم ا ,ول يعلم ن ما يف ال َّت ْوجِّي ْ
العتم ِة وال مص ْب ِح ألب ا ول ح ْب ًا» رواه مسلم.
و ُيستأنس هلذا بقصة سيدنا عباد اهلل بان عبااس ريض اهلل عانوام يف
رشبه فضلة النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,عندما كاان ها
عن يمني رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,وعان يسااره
األشياخ ريض اهلل عنوم ,فقال رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم له «يا غالم أبأذن  ,أن أعطيه األشاياخ»؟ قاال ماا كنات ألوثار
بفضيل منك أحد ًا يا رس ل اهلل ,فأعطاه إياه .رواه مسلم.
وبناء عىل ذلك:
فليس من ال الب عليك أن َّ
بتأخر عن الصف األول من أل مان
بالصاف يف هاذه احلالاة ألَّناا
ه أكرب منك سن ًا وقدر ًا ,ب يكره اإليثاار
ِّ
عبا  ,ب من أل ِّ العبا ات.
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وقد أضاف أستاذنا الفاض الدكت ر الشيخ أمحاد احلجا الكار ي

حفظه اهلل بعايف عىل اة اب ما ييل
[وقال بعض الفقهاء :لو آثرت بمكانوك الصو ا األول مون هوو
أوىل منك به عل ًام وسن ًا ,ألُ ِج ْر َت عىل ذلك ,ومل ينقص من أجرك الص ا
األول يشء] .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :14وج مذهبه حنفي ,ويقتد به مصلو من املذاهب
األخ ــرى امل ــالكي والش ــافعي واحلنبل ــي ,فهـ ـ م ــب علي ــه
مراعاة حا املقتدين؟

اجلواب :إن مراعا اختالف املذاهب املعتماد منادوب إلياه ,إذا مل

يربكب بذلك مكروه ًا يف مذهبه ,وإال مل يكن حمسن ًا باذلك ,ولكان بكا ِّ
األح ال ل وقف عند حدو مذهبه الصحيح ,ومل يرا املذاهب األخرى
الصحيحة املخالفة ملذهبه ,فال

ء عليه.

قال ابن قدامة يف املغن عفأما املخاالف ن يف الفارو كأصاحاب أيب
ناص
حنيفة ,ومالك ,والشافع  ,فالصال خلفوم صحيحة غِّي مكروهاةَّ ,
عليه أمحد؛ َّ
يأبم ببعض,
ألن الصحابة والتابعني ومن بعدهم مل يَّل بعضوم م
َّ
وألن املخاالف إماا أن يكا ن
مع اختالفوم يف الفرو  ,فكان ذلك إمجاع ًا؛
وألر إلصابته ,أو لطئا ًا فلاه
ألر اللتوا ه
ٌ
مصيب ًا يف التوا ه ,فله ألرانٌ ,
ألر عىل التوا ه ,وال إثم عليه يف امخطأ ,ألنه حمط ط عنه انتوى.
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عوكااذا جيا ز االقتااداء

باملخالف يف الفرو كصال املالك خلف الشافع أو غِّيه من املذاهب,
ول رآه يفع خالف مذهب املقتدي عاىل ماا قالاه ابان ناال  ,ومثلاه
للقرايف يف الفروق .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :12هـ مــو أ أصــلي الفريضـة مقتــدياً برجـ يصــلي
السنة؟

اجلواب :ذهب مجو ر الفقواء من احلنفية واملالكية واحلنابلة إيف عدم

ل از اقتداء املفرتض باملتن ِّفا  ,وذلاك لق لاه صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم «إنام ُلع اإلمام ليؤبم به ,فإذا صىل قائ ًام فصال ا قياما ًا,
فإذا ركع فاركع ا ,وإذا رفع فارفع ا ,وإذا قال سمع اهلل ملن محده فق ل ا
ربنا ولك احلمد ,وإذا صىل قائ ًام فصل ا قياما ًا ,وإذا صاىل لالسا ًا فصال ا
لل س ًا أمجع ن» رواه البخاري ومسلم .ولق له صىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسالم «اإلماام ضاامن» رواه أبا او والرتماذي .ومقتىضا
احلديثني أال يك ن اإلمام أضعف حاالً من املقتدي.
وذهب الشافعية إيف صحة اقتداء املفرتض باملتن ِّف .
وبناء عىل ذلك:
يصاح اقتاداء مفارتض بمتن ِّفا  ,وجيا ز عناد
فعند مجو ر الفقواء ال
م
الشافعية ,واألويف عدم االقتداء خرول ًا من امخالف .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ا  :18اقتديت بكماع يف املسـجد ثـم ابعـت صـب ي ,وخـب
صب ي اقتدى بي خص آخر ,فه صب ه جائزة؟

اح أن يكا ن إماما ًا عنااد السااا احلنفيااة
اجلووواب :املقتاادي ال يصا م

ويصح هذا االقتداء عند
واملالكية بعد سالم إمامه ,ألنه يف األص بب ٌع له,
م
السا الشافعية واحلنابلة بعد سالم إمامه ,ألناه بنقطاع عنادهم القادو
بمجر خروج اإلمام من صالبه بسالم .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :12ه مب على املرأة عند صبة الفريضة أ قيم الصبة؟

اجلواب :ال خالف بني الفقواء يف أناه ال جياب عاىل املارأ أذان وال

إقامةَّ ,
ألن األذان يف األص لإلعالم ,و ُيرش له رفع الص ت ,وال ُيرش
ذلك للمرأ  ,ومن ال ُيرش يف ح ِّقه األذان ال ُبرش يف ح ِّقه اإلقامة.
وكذلك ليس عىل النساء صال اةامعة ,فال يك ن عليون أذان وال إقامة.
وبناء عىل ذلك:
فال جيب عىل املرأ أذان وال إقامة عناد الصاال  ,با وال يسا من هلاا
ذلك .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :16ه مو للمرأة أ جتهر يف صب ها يف بيتها حبيـ
ال يوجد وج أجنيب يسمع صو ها؟

اجلواب :ذهب أكثر الشافعية واحلنابلة إيف أنه جي ز للمارأ أن جتوار
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بالتالو أثناء الصال إذا كانت ل حدها ,أو كانت مع سم عة من النساء,
أو كانت بحرض رلال من حمارموا.

ِ
ُرس يف بالوهتا,
أما إذا كانت بحرض رلال ألانب فيجب عليوا أن ب َّ

َّ
ألن بالوهتا للقرآن العظيم س َّ ًا يك ن من َّغ ًام ,ونغمة املارأ عا ر  ,ومان
هذا املنطلق لاء يف احلديث الرشيف َّ
أن رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم قال «التسبيح للرلال والتصافيق للنسااء» رواه مسالم.
فمنِعت من التسبيح بالص ت إلعالم اإلمام لسو ه إيف التصافيق ,وعناد
ُ
ِ
ُرس يف بالوهتا مطلق ًا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
احلنفية ب م

السـ ـ ا  :19هـ ـ حتت ــاج النس ــاء
اجلماعة؟

أذا و قام ــة ذا أود ص ــبة

اجلواب :صال اةامعة للنساء مكروهة عناد احلنفياة ,ممن عاة عناد

املالكية ,سنَّة عند الشافعية.
وأما بالنسبة لألذان فمن رشوط صحته الذك ر عند مجو ر الفقواء,
عدا احلنفية الذين قال ا بكراهة أذان املرأ .
أما بالنسبة إلقامة الصال فقد ابفق الفقوااء عاىل عادم لا از إقامتواا
للرلال ,ولكن اختلف ا يف إقامتوا إذا كانت منفر أو يف مجاعة النساء ,فإَّناا
وبستحب عند الشافعية واملالكية ,وبباح عند احلنابلة.
بكره عند احلنفية,
م
وإذا َّ
صىل النساء مجاعة وأ َّمتْو َّن امرأ ٌ  ,فإَّنا بقف يف وساط الصاف,
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وال بتقدَّ م علايو َّن كاام يتقادَّ م اإلماام الرلاال .ومان خاالل ذلاك ُعلِام
اة اب .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ـ ا  :53أوي ــد أ أص ــلي ص ــبة اع ــة يف البي ــت أن ــا وأم ــي,
والس ــ ا  :ه ــ صـ ــح صـ ــبة اجلماعـ ــة بشخصـ ــني؟ وأيـ ــن
ينبغي أ قف أمي؟

اجلواب :صال اةامعة بالنسبة للرلال سنَّة مؤكد  ,وه من سانن

اهلدى ,كام يق ل ابن مسع ريض اهلل عنه ,وب ْف ُضا صاال الفار بسابع
وعرشين رلة ,كام لاء يف احلاديث الرشايف «صاال اةامعاة ب ْف ُضا ُ
صال الف ِّذ بسبع وعرشين رلة» رواه البخاري ومسلم.
وإذا مل بُقم صال اةامعة يف مجاعة من الناسَّ ,
فاإن الشايطان يساتح ذ
عليوم ,وذلك لق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «ما من ثالثة يف
قرية وال بدْ و ال ُبقام فيوم الصال  ,إال قد استح ذ عليوم الشايطان ,فعلياك
باةامعة ,فإنام يأك الذئب القاصية» رواه أمحد وأب او بإسنا حسن.
فصال اةامعة مطل بة مان الرلاال ون النسااء ,ولكان إذا َّ
صاىل
بصح منو َّن وبنعقد هب َّن ,لاذلك ا َّبفاق الفقوااء عاىل َّ
أن
النساء مجاعة فإَّنا م
أق َّ عد بنعقد به اةامعة اثنان ,وه أن يك ن مع اإلمام واحد ,فيحص
هلام فض اةامعة ,وذلك لق ل النب صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه
وسلم «اثنان فام ف قوام مجاعة» رواه ابن ماله واحلاكم .ولق له صاىل اهلل
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عليه وعىل آله وصاحبه وسالم «إذا حرضات الصاال فأ ِّذناا وأقايام ثام
لِي ُؤ َّمكُام أكربكام» رواه البخاري ومسلم.
وهذا س اء إذا كان يصيل مع اإلمام رل أو امرأ  ,فمن صىل إماما ًا
لَّولته أو أل ِّمه أو ألخته حص هلام فض اةامعة ,وسا اء كاان ذلاك يف
املساجد أم يف غااِّيه ,لق لاه صااىل اهلل علياه وعااىل آلاه وصااحبه وساالم
ولعلت  ,األرض مسجد ًا وطو ر ًا» رواه البخاري.
« ُ
إال َّ
أن صال اةامعة للرلال يف املسجد أفض ُ منواا يف غاِّي املساجد,
لق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «فص مل ا أهيا الناس يف بيا بكم,
َّ
فإن أفض الصال صال ُ املرء يف بيته إال املكت بة» رواه البخاري ومسلم.
وبناء عىل ذلك:
ألر اةامعة إن شاء
فصالبك مع أمك يف البيت مجاع ًة يكتب لك هبا ُ
اهلل بعايف ,ولك َّن صالبك يف املسجد مجاع ًة أويف ,وأ ممك بصيل ل حادها يف
البيت ,أما إذا كنت بصيل يف املسجد ل حدك ,فصالبك يف البيت مع أمك
مجاع ًة أفض .
وبقف املرأ خلف اإلمام ,وال بقف عن يمينه وال عن شامله ,وذلك
أخاروه َّن حياث َّ
لق ل ابان مساع ريض اهلل عناه « ِّ
أخار ُه َّن اهلل» رواه
الطرباين .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ـ ا  :51دخل ـ ـتُ يف الصـ ــبة مـ ــع مـ ــاع وكن ـ ـتُ مسـ ــبوقاً يف
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الص ــبة ,ف ح ــدث اإلم ــاع أثن ــاء الص ــبة ,فق ــدَّمين إلمت ــاع
الصبة ,فكيف أُ م الصبة؟

اجلواب :لَّى اهلل عنا سيدنا حممد ًا صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه
وسلم القائ

«ليلن منكم أول األحالم والنموى ,ثم الذين يلا َّنم ,ثام

الذين يل َّنم» رواه مسلم عن عبد اهلل بن مسع ريض اهلل عنه.
فاملصيل خلف اإلمام ينبغ أن يك ن متع ِّل ًام أحكام االساتخالف يف
الصال حتى ال يش ِّ ر عىل املصلني إذا فسدت صال اإلمام .هذا أوالً.
ثاني ًا :ذهب احلنفياة إيف َّ
أن األويف لإلماام أن ال يساتخلف مساب ق ًا,
وإن استخلفه ينبغ أن ال يقب  ,وإن قب لاز ,ول بقدَّ م يبتدئ من حيث
انتوى إليه اإلمام ,وإذا انتوى إيف السالم يقدِّ م ُمدْ ِرك ًا يسا ِّلم هبام ,هاذا إن
كان يعلم املسب ق كم صىل اإلمام وكم بق عليه؟
أما إذا كان ال يعلم املستخلف كم صىل اإلمام وكم بق عليه؟ فإناه
يصيل أربع ركعات ويقعد يف ك ِّ ركعة احتياطا ًا ,حتاى ال ِّ
ياؤخر القعا
األخِّي عن م ضعه.
صحة استخالف مأم م ,س اء أكان مساب ق ًا أم
وذهب الشافعية إيف َّ
غِّي مسب ق ,فإذا استخلف مسب ق ًا لَّمه مراعاا بربياب اإلماام ,فيفعا
فع اإلمام ل مل خيرج من الصال .
أبم بالق م صال اإلمام قام لتدارك ما عليه ,واملاأم م ن بامخياار
فإذا َّ
إن شاؤوا فارق ه وس َّلم ا ,وإن شاؤوا صربوا لل س ًا ليس ِّلم ا معه ,هذا إذا
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كان يعلم كم بق من صال اإلمام ,فإن كان ال يعلم فإناه يراقاب املاأم مني
أبم الركعة ,فإن م ا بالقيام قام ,وإال قعد .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
إذا َّ

السـ ـ ا  :55اىل عـ ـ َّـز وجـ ـ َّ أكرمنـ ــا باةافظـ ــة علـ ــى صـ ــبة
الفجر يف اعة يف الغالب ,وأصلي منة الفجر يف البيـت,
وأذه ــب بع ــدها ص ــبة الفج ــر يف املس ــجد ,فهــ أص ــلي
منة حتية املسجد قب صبة الصبح؟

اجلواب :ذهب مجو ر الفقواء إيف كراهية التن مف قب صاال الصابح

إال بسنَّة الفجر ,وذلك لق ل النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
«ليب ِّل شاهدُ كم غائبكم ,ال بصا مل ا بعاد الفجار إال ساجدبني» رواه أبا
او  .أي ال صال بعد طل

الفجر إال ركعت الفجر.

وعن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنوام قال قال رسا ل اهلل صاىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم «ال صال بعاد الفجار إال ساجدبني» رواه
الرتمذي .ولق له صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم «إذا طلاع
الفجر ,فال صال إال ركعت الفجر» رواه الطرباين.
والصحيح عند الشافعية ل از التن مف باني سانَّة الفجار وفرضاه إذا
كانت النافلة هلا سبب ,كتحية املسجد ,أما بعد فريضة الصبح فال.
رالع اللبااب رشح الكتااب للقادوري ,ور املحتاار عاىل الادر
املختار ,واملجم

واإلقنا للرشبين  ,واملغن  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ا  :50بيا جبانب املسجد وأمسع النـداء بشـك والـح ,لكـن
عنــدما أصــلي يف البيــت أ ــعر شــوع يف الصــبة أكثــر مــن
خشوعي يف املسجد ,وأ عر بلذة العبادة يف البيـت أكثـر مـن
عوو بها يف املسجد ,فه هـذه األمـباب عطـيين العـذو يف
أ أختلف عن صبة اجلماعة يف املسجد؟

اجلواب :صال اةامعة سنَّة مؤكد  ,وه من سنن اهلدى ,ول يعلم

الناس ما فيوا من األلر ألب ها ول ح ْبا ًا ,وخاصاة صاال الفجار ,فاال
برتك صال اةامعة بحجة امخش

ل صليتوا يف بيتك.

فحافو عىل صال اةامعة يف املساجد ,والعا صاال النافلاة يف
بيتك ,هذا خِّي لك إن شاء اهلل بعايف ,وبذ َّك ر ق ل النب صاىل اهلل علياه
وعىل آله وصحبه وسلم «سبعة يظ مل وم اهلل يف ظ ِّله ي م ال ظ َّ إال ظ مله
اإلمام العا ل ,وشاب نشأ بعبا اهلل ,ورل قلبه
وبفر قا عليه ,ورل
ورلالن حتا َّبا يف اهلل التمعا عليه َّ

يف املساالد,
عته امرأ ذات

منصب ومجال فقال إين أخاف اهلل ,ورلا بصادَّ ق بصادقة فأخفاهاا
حتى ال بعلم شامله ما بنفق يمينه ,ورل ذكر اهلل خالي ًا ففاضت عيناه»
رواه البخاري ومسلم.
عَّ ول َّ ,
فرشف عظيم أن بصيل الفرائض يف بيت من بي ت اهلل َّ
وإين أسأل اهلل بعايف أن ال حيرمنا الصاال يف ب ي باه بعاايف .هاذا ,واهلل
بعايف أعلم.
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الس ا  :54قمت الركعة الرابعة يف صبة املغـرب وأنـا مـاع,
فنبَّهوني ,فما العم ؟

اجلوواب :إذا قعدت القع األخِّي من صاال املغارب ,وقمات إيف

ركعة رابعة ,ومل بق ِّيدْ ها بسجد  ,ولب عليك أن بع للقعا  ,وبسا ِّلم,
ثم بسجد للسو ؛ وأما إذا ق َّيدت الركعة الرابعة بسجد  ,ف ُيستحب لك أن
بصاح صاال املغارب,
بضم إليوا ركعة أخرى ,وبسجد للسو  ,وبذلك
م
َّ
والَّائد صار نافلة.
وأما إذا مل بقعد القع األخِّي ,وقمت إيف ركعة رابعة ,ولب عليك
أن بع ما مل بق ِّيد الركعة الرابعة بسجد  ,وبسجد للسو  ,أماا إذا ق َّيادت
الركعة الرابعة بسجد  ,وانقلبت صالبك ك ملوا نافل ًة ,وعليك إعا صاال
املغرب .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :52قــرأف أ َّ صــبة الــو ر ُقضــى ــفعاً ,أ مثنــى مثنــى,
وقــرأف أ مــن كـا يــو ر بركعــة واحــدة يقضــيها وكعــتني
وهكذا .م الي هو :أنا معتاد أ أصلي وكعا ـفع ووكعـة
و ر .فه ذا أودف القضاء أقضي وكعتني أع أوبع وكعاف؟

اجلواب :العبا ات ال البة املحدَّ ب قت بفا ت بخاروج ال قات

املحدَّ هلا من غِّي أ اء ,وبتع َّلق بالذ َّمة إيف أن ُبقىض.

ويق ل اإلمام السي ط يف األشباه والنظائر ك م مان ولاب علياه

ء ففات ,لَّمه قضاؤه استدراك ًا ملصلحته.
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وصال ال بر من العبا ات املحدَّ ب قتوا ,ووقت صال ال بر مان

بعد صال العشاء إيف طل

الفجر الصا ق.

واختلف الفقواء يف حكم صال ال بر
فعند مجو ر الفقواء ه سنة مؤكد  ,وذلاك لقا ل النبا صاىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم « َّ
ب ال بر ,فاأوبروا
إن اهلل َّ
عَّ ول َّ ِوب ٌْر ُحي م
يا أه القرآن» رواه أمحد .واستدل ا لعادم ول باه باحلاديث الاذي رواه
البخاري عن طلحة بن ُعب ْي ِد اهلل ريض اهلل عنه قال لاء رلا إيف رسا ل
اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم مان أها ن ْجاد ثاائر الارأس,
ُيسمع ِو مي ص به وال ُيفقه ما يق ل ,حتى نا فإذا ه يسأل عن اإلسالم,
مخس صل ات يف
فقال رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم « ُ
غِّيهاا؟ قاال «ال ,إال أن بطا َّ » ,قاال
الي م والليلة» ,فقال ها
عايل ُ
َّ
رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم «وصايام رمضاان»,
غِّيه؟ قال «ال إال أن بط َّ » ,قال وذكر له رس ل اهلل صىل
قال ه
عيل ُ
َّ
عيل غِّيها؟ قاال «ال
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم الَّكا  ,قال ه
َّ
إال أن بط َّ » ,قال فأ بر الرل وه يق ل واهلل ال أزياد عاىل هاذا وال
ص ,قال رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم «أفلاح إن
أن ُق ُ
صدق» .فلم يذكر له النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف هاذا
احلديث صال ال بر.
وعند أيب حنيفة صال ال بر والبة ,وذلك لق ل النب صىل اهلل عليه
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وعىل آله وصحبه وسلم «ال بر حق ,فمن مل ي بر فليس منَّا ,الا بر حاق,
فمن مل ي بر فليس منَّا ,ال بر حق ,فمن مل ي بر فليس منَّا» رواه أب او .
وحلديث خارلة بن ُحذافة ريض اهلل عنه أنه قال خرج علينا رس ل
اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فقاال «إن اهلل أمادَّ كم بصاال
مح ِر النَّعم ,ال بر ,لعله اهلل لكم فيام بني صال العشاء إيف
ه خِّي لكم من ُ ْ
أن يطلع الفجر» رواه أب او .
أما عد ركعات صال ال بر فعند الشافعية واحلنابلة واملالكية أق ملوا
ركعة واحد  ,واالقتصار عليوا خالف األويف ,ورشط اإليتااء بركعاة أن
يسبقوا نف بعد صال العشاء من سنَّتوا أو غِّيها.
وعند احلنفية ال بر ال يك ن إال بثالث ركعات متَّصالت ,بينوام قع
عىل رأس الركعتني كااملغرب؛ لقا ل السايد عائشاة ريض اهلل عنواا عأن
رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم كان ي بر باأربع وثاالث,
وست وثالث ,وثامن وثالث ,وعرش وثالث ,ومل يكان يا بر باأكثر مان
ثالث عرش وال أنقص من سبع ,وكان ال يد ركعتني رواه أمحد.
وبناء عىل ما تقدم:
فمذهب احلنفية جيب قضاء ال بر عاىل مان فاباه وقتاه ,ويق

ا

ثالث ركعات.
يستحب قضاؤه مع شفعه عىل الصحيح كام
ومذهب مجو ر الفقواء
م
لاء يف اإلنصاف .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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السـ ـ ا  :58هـ ـ م ــب قض ــاء الس ــنن الروا ــب؟ وم ــاذا يقص ــد
ب وقاف الكراهة؟

اجلواب :أوالً :لاء يف الفتاوى اهلندية عوالقضاء فرض يف الفرض,

السنَّة ,ثم ليس للقضااء وقات معاني ,با
وسنَّة يف م
ووالب يف ال البُ ,
وقت لاه ,إال ثالثاة وقات طلا
مجيع أوقات العمر ٌ

الشامس ,ووقات

الَّوال ,ووقت الغروب ,فإنه ال جت ز الصال يف هذه األوقات .
ثاني ًا :أوقات الكراهة ثالثة عند طل

الشمس إيف أن بربفع بمقدار

ُرمح أو ُرحمني ,وعند است ائوا وسط السامء حتى بَّول ,وعند اصافرارها
بحيث ال بتعب العني يف رؤيتوا إيف أن بغرب.
أما معنى أوقات الكراهة هذه فو كراهياة الصاال النافلاة يف هاذه
األوقات كراهة حتريم ,وبطالَّنا يف الفروض إال عرص اليا م نفساه؛ ألن
الشمس بطلع وبست ي وبصفر بني قرين الشيطان ,فتك ن الصال يف هذه
األوقات بش مبو ًا بمن يعبدون الشمس ,ألَّنم يعبدوَّنا يف هذه األوقات.
أخرج مالك يف امل طأ والنسائ يف سننه َّ
أن رس ل اهلل صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم قال « َّ
إن الشمس بطلع ومعواا قارن الشايطان,
فإذا اربفعت فارقوا ,ثم إذا است ت قارَّنا ,فإذا زالت فارقوا ,فاإذا نات
للغروب قارَّنا ,فإذا غربت فارقوا ,وَّنى رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعاىل
آله وصحبه وسلم عن الصال يف بلك الساعات» .هذا ,واهلل ,بعايف أعلم.
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الس ا  :52ذا كنت يف مفر يبيح لي اجلمـع والقصـر ,وصـلتيت
املغرب والعشاء ع قديم ,فه بكمكـاني أ أصـلي الـو ر
مبا رة ,أع ال بد من انتظاو دخو وقت العشاء؟

اجلواب :اةمع بني صالبني أحيان ًا لائَّ رشع ًا بابفاق الفقوااء ,ماع

اختالفوم يف أسباب اةمع ,فعند احلنفية ال يك ن اةماع إال باني الظوار
والعرص بعرفة ,وبني املغرب والعشاء بمَّ لفة.
وعند مجو ر الفقواء جي ز اةمع والقرص يف السفر.
وبناء عىل ذلك:
فمن مجع بني املغرب والعشاء مجع بقديم ,فال حرج علياه أن يصايل
ال بر بعد صال العشاء ,هذا عناد احلنابلاة والشاافعيةَّ ,
ألن وقات الا بر
عندهم بعد صال العشاء.
يصح عند املالكية إال بعد صال العشاء ومغيب الشفق األمحر.
وال َّ
أما عند احلنفية ف قت ال بر بعد صال العشاء بعاد غاروب الشافق
يصح ,وعلياه إعا باه قبا أذان
األمحر ,فمن صاله قب ذلك ال قت فال
م
الفجر ,وإال قضاه .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ـ ـ ا  :56ن ـ ــدوس ك ـ ــثرياً ع ـ ــن ال ـ ــرحبف الفض ـ ــاء (القمـ ـ ـر
وكواكب اجملموعة الشمسية) فكيف تم الصبة يف املركبة
الفضائية أو على مطح القمر ,أ يف الفضاء اخلاوجي؟
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اجلواب :يقا ل اهلل بعاايف ﴿ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
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وبناء عىل ذلك:
فام ام هؤالء خرلا ا يف رحاالت فضاائية إيف القمار أو إيف غاِّيه,
فعليوم أن يت َّلو ا إيف الكعباة املرشافة ,وبكا َّنم ابتعادوا عان األرض
األبعا الشاسعة عليوم أن يت َّلو ا إيف األرض يف صاالهتمَّ ,
ألن الكعباة
املرشفة فيوا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :59هـ جتـو الصـبة يف بيـت فيـه صـوو ,مـواء كانـت
هــذه الصــوو لنيدمــيني أو احليوانــاف أو األ ــجاو وريريهــا
من اجلماداف؟

اجلواب :ا َّبفق الفقواء عىل كراهة الصال إيف صا ر منصا بة أماام

املصيل ,ملا رواه مسلم عن السيد عائشة ريض اهلل عنوا ,أنه كان هلا ثا ب
فيه بصاوير ممدو إيف سو  ,فكان النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه
أخريه عن » قالت َّ
وسلم يصيل إليه ,فقال « ِّ
فأخربه فجعلته وسائد.
وبناء عىل ذلك:
فالصال إيف ص ر منص بة أمام املصيل ال جت ز ,س اء كانات هاذه
الص ر ص ر إنسان أو حي ان ,أما إذا كانت ص ر ًا ةام ات من أشاجار
ولبال وأَّنار فال حرج ,واألويف أن ال بك ن يف قبلة املصيل أيض ًا حتى ال
بشغله عن صالبه .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ا  :03هـ مـو لـي ذا قـرأف آيـة عـذاب فـدعوف اىل باللهجـة
العاميــة ,وص ــرف أخاطب ــه وأعا ــب نفســي ب ـ ني مقصِّ ـر وم ــا
ابهه من مناجاة العبد لربه ,ه هذا الفع جـائز وال يضـر
بصــحة الصــبة؟ أع مــب أ يكــو الــدعاء ــا وود يف الســنة
النبوية أو من أدعية موجودة يف القرآ الكريم؟

اجلواب :روى اإلمام مسلم عن سيدنا حذيفاة بان الايامن ريض اهلل

عنه قال عصليت مع النب صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم ذات
ليلة ,فافتتح البقر فقلت يركع عند املئة ,ثم مىضا فقلات يصايل هباا يف
ركعة ,فمىض فقلت يركع هبا ,ثام افتاتح النسااء فقرأهاا ,ثام افتاتح آل
مر بساؤال
مر بآية فيوا بسبيح س َّبح ,وإذا َّ
رتسالً ,إذا َّ
عمران فقرأها ,يقرأ ُم ِّ
مر بتع م ذ بع َّ ذ .
سأل ,وإذا َّ
وبناء عىل ذلك:
فقااد ذهااب السااا الشااافعية ريض اهلل عاانوم إيف ل ا از التساابيح
والسؤال والتع م ذ عند املرور بآية فيوا بسبيح أو سؤال أو بع م ذ يف الصال ,
كام ذكر اإلمام الن وي رمحه اهلل يف رشحه عىل صحيح مسلم.
فللمصيل أن يدع بخِّيي الدنيا واآلخر  ,وال جي ز أن يدع بيشء
حمرم ,فإن عا بيشء من ذلك بطلت صالبه ,واألفض أن يدع باملأث ر.
َّ
وذهب احلنفية إيف ل از الدعاء يف صاال التطا م إذا كاان منفار ًا,
وأما إذا كان إمام ًا يف الفرائض فإنه يكره له ذلك؛ َّ
ألن النب َّ صىل اهلل عليه
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وعىل آله وصحبه وسلم مل يفعله يف املكت بات ,وكذا األئمة مان بعاده إيف
ي منا هذا ,واهلل بعايف أعلم .ولكن ال بفسد صالبه .عرالع املبس ط ,وبدائع

الصنائع  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :01ق ــرأف يف اإلنرتن ــت أ ص ــبة قي ــاع الليــ ه ــي نف ــس
صبة التهجد ,ال أني قد مسعت لف فتوى بهـذا املولـوع
(قياع اللي والتهجد) قو بـ َّ قيـاع الليـ صـبة ,وصـبة
التهجد صبة أخرى ,ف وجو منف اإلجابة على التالي:
 1ـ ـ كــم عــدد ك ـ مــن صــبة قيــاع اللي ـ  ,وعــدد وكعــاف
صبة التهجد؟
5ـ ـ ـ الش ــافعية يقول ــو بـ ـ َّ ع ــدد وكع ــاف ص ــبة الليـ ـ ال
حصـ ــر ـ ــا ,وبعـ ــع الفقهـ ــاء يقولـ ــو ب ـ ـ َّ أكثـ ــر عـ ــدد
الركعاف  15وكعة ,فه جتو الزيادة أع أنها بدعة؟
اجلواب :صال قيام اللي ال خالف بني الفقواء يف أَّناا بعاد صاال

العشاء إيف طل

الفجر الصا ق ,س اء سابقه النا م أم مل يسابقه ,وا َّبفاق

الفقواء عىل مرشوعيته ,وصال اللي أفض من صال النوار ا يف النافلة ا
لق ل النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «عليكم بقياام الليا ,
فإنه أ ُب الصاحلني قبلكمَّ ,
وإن قيام اللي قرب ٌة إيف اهلل ,ومنوا ٌ عن اإلثم,
وبكفِّي للسيئات ,وم ْطر ٌ للداء عن اةسد» رواه الرتمذي.
ٌ
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يستحب افتتاح قيام اللي بركعتني خفيفتاني,
وذهب الفقواء إيف أنه
م
لق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «إذا قام أحدكم مان الليا
فليفتتح صالبه بركعتني خفيفتني» رواه مسلم ,وأق مله ركعتان ,وأكثره ثامن
ركعات عند احلنفية ,وال حرص لعد ركعابه عند الشافعية ,ملا رواه اإلمام
أمحد عن أيب ذر ريض اهلل عنه قال قلت يا رس ل اهلل فام الصاال ؟ قاال
«خِّي م ض  ,من شاء أق َّ ومن شاء أكثر».
التوجد فو صال التط م يف اللي بعد الن م ,وذلاك ملاا
أما صال
م
فوم التابع ن الذين ع َّ ل ا عىل َّ
أن النب صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه
وسلم كان ينام ويصيل وينام ويصيل[ .احلديث أخرله مسلم].
حق األماة ,وذلاك
فالتوجد ال يك ن إال بعد الن م ,وه سنَّة يف ِّ
م
لق لااه بعااايف ﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ﴾ [اإلرساء  , ]29ولق له صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه
وسلم « وأفض الصال بعد الفريضة صال اللي » رواه مسلم ,واملرا
التوجد.
هبا
م
التوجد ل ف اللي اآلخار ,ملاا روى أبا او عان
وأفض وقت
م
ِ
أي
السلم ِّ ريض اهلل عنه أنه قاال قلات ياا رسا ل اهلل م
عمرو بن عبسة م
اللي أسمع؟ قال «ل ف اللي اآلخر ,فصا ِّ ماا شائتَّ ,
فاإن الصاال
مشو

مكت بة حتى بصيل الصبح» ,ولق لاه صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
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وصحبه وسلم «ينَّل ر مبنا ببارك وبعايف ك َّ ليلاة إيف الساامء الادنيا حاني
يبقى ثلث اللي اآلخر ,يق ل من يدع ين فأساتجيب لاه؟ مان يساألن
فأعطيه؟ من يستغفرين فأغفر له»؟ رواه البخاري ومسلم.
وأق م
التوجد ركعتان ,واختلف ا يف أكثره ,فمنوم من قاال ثاامن
م
ركعات ,ومنوم من قال عرش ركعات ,أو اثنتاا عرشا ركعاة ,ولكا ِّ
فريق ليله.
فمن زا عن ثامن ركعات يف قيام اللي  ,أو زا عىل صاال التوجاد
أكثر من اثنت عرش ركعة فاال حارج ,لق لاه صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم عن الصال «خِّي م ض  ,من شاء أق َّ ومن شاء أكثار»
رواه اإلمام أمحد ,ولق له بعايف يف احلاديث القاد

«وماا ياَّال عبادي

يتقرب إ َّ ,بالن اف حتى أح َّبه ,فإذا أحببته كنت سمعه الاذي يسامع باه,
َّ
وبرصه الذي يبرص به ,ويده الت يبطش هبا ,ورلله الت يميشا هباا ,وإن
سااألن ألعطينَّاه ,ولاائن اسااتعاذين ألعيذ َّن اه» رواه البخاااري .أسااأل اهلل
القب ل .ونرل كم ع صاحل ًة بظور الغيب .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :05يف أيــاع ــبابي قمــت بعمليــة الو ــم علــى يــد  ,وأنــا
نافظ على صب ي ,فه صحيح ب صب ي باطلة؟

اجلواب :ال شم حرام مطلق ًا ,وذلك لق ل النب صىل اهلل عليه وعىل

آلااه وصااحبه وساالم «لعاان اهلل ال اصاالة ,واملست صاالة ,وال اشاامة,
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واملست شمة» رواه أمحد .وألناه إذا غارز حما ال ْشام باإبر  ,ثام حيشا
بنجس الكح بالدم.
بكح َّ ,
باملتنج س ,فإذا غسا
وقال مجو ر الفقواء ال ْش م كاالختضاب
ِّ
ثالث ًا ط ُور ,أل َّن أثره بصعب إزالته ,إذ ال يَّول ال ْش م إال بسلخ اةلاد
أو لرحه.
وبناء عىل ذلك:
فإذا غس مكاان ال ْشام ثالثا ًا ط ُوار املكاان والصاال صاحيحة,
وعليك بالت بة واالستغفار من عملية ال ْشم .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :00ما حكم صبة النافلة على الراحلة؟

اجلواب :ا َّبفق الفقواء عاىل أناه جيا ز للمساافر صاال النفا عاىل

الراحلة حيثام ب َّلوت به ,وذلك لق له بعايف ﴿ﮔ ﮕ ﮖ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [البقر .]005
وعن سيدنا لابر ريض اهلل عنه أنه قال عكاان رسا ل اهلل صاىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم يصيل عىل راحلته حيث ب َّلوت ,فاإذا أرا
الفريضة نَّل فاستقب القبلة رواه البخاري.
وأمجع ا عىل َّ
أن صال التط

عىل الراحلة يف السفر الط ي لائَّ ,

وأما يف السفر القصِّي الذي ال ُيباح فياه القرصا َّ
فاإن صاال النافلاة عاىل
الراحلة لائَّ عند احلنفية والشافعية واحلنابلاة ,وقاال اإلماام مالاك ال
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يباح إال يف سفر ط ي  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :04نعلم ب َّ الصبة يف املسجد األقصـى ُضـاعف مـس
مؤة لعف ,فه هذا خاص بالصـبة؟ أع أ َّ يـع الطاعـاف
عز وج َّ ُضاعف أيضاً؟
من بوة القرآ وذكر اىل َّ

اجلواب :أسأل اهلل بعايف لنا ولكم زيار املسالد الثالثة الت قاال

فيوا النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «ال بشدم الرحاال إال
إيف ثالثة مسالد مسجدي هذا ,ومسجد احلارام ,ومساجد األق

ا»

رواه مسلم.
يطور األق
وأسأله بعايف أن ِّ

من رلس اليو  ,وأن يرزقنا الصال

يفرج عنا وعنكم.
فيه قب م بنا ,وأن ِّ
أما بالنسبة ملضاعفة األلر فيه ,فال ار يف الصال فقط ,حيث بك ن
الصال فيه بخمس مئة صال  ,ويف مسجد النب صىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم بألف صال  ,ويف املسجد احلرام بمئاة ألاف صاال  ,عان
لابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنوام قال قال رس ل اهلل صىل اهلل علياه وعاىل
آله وصحبه وسلم «صال يف مسجدي هذا أفض مان ألاف صاال فايام
س اه إال املسجد احلرام ,وصال يف املسجد احلرام أفضا مان مئاة ألاف
صال » رواه أمحد .ويف رواية البيوقا
املقدس مخس مئة صال ».

«فضا الصاال يف مساجد بيات

كتاب الصال
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وال خالف بني الفقواء يف حص ل هذه األفضلية ومضاعفة الث اب
ال ار لصال الفريضة ,أماا يف صاال النافلاة فعناد مجوا ر الفقوااء أن
خاصة بالفرائض ون الن اف  ,وعند الساا
األفضل َّية ومضاعفة الث اب َّ
عم صال الفرض والنَّف .
الشافعية ب م
وبناء عىل ذلك:
فإن املضاعفة للث اب مقترص عىل الصال  ,ولكن نرل اهلل بعايف أن
يضاعف الث اب يف ك ِّ الطاعات الت بؤبى يف هذه املسالد الثالثة ,وماا
ذلك عىل اهلل بعَّيَّ .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
**

**

**

كتاب اجلنائز
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الس ـ ـ ا  :1ذا ـ ــويف الرج ـ ـ فهـ ــ م ـ ــو لزوجت ـ ــه أ غسِّـ ــله؟
وكذلف ذا وفيت املرأة فه مو لزوجها أ يغسِّلها؟
اجلواب :أخرج أب او عن السيد عائشاة ريض اهلل عنواا قالات

غسله إال نساؤه .
عل استقبلت من أمري ما استدبرت ما َّ
ولذلك ال خالف بني الفقواء ريض اهلل عنوم يف ل از بغسي املارأ
لَّولوا بعد وفابه ,إذا مل حيدث قب م به ما ي لب البين نة.
أما تغسيل الزوج زوج َته:
غسا زولتاه إذا
فعند السا احلنفية يف
ِّ
األصح ليس للاَّوج أن ي ِّ
مابتَّ ,
يتاَّوج
ألن امل ت ُفرقة بني الَّولني ,وباامل ت ُيبااح للرلا أن َّ
أخت زولته مبارش  ,فبالفرقة بينوام حيرم عليه النظر واللمس.
وعند مجو ر الفقواء من املالكية والشافعية واملشو ر عناد احلنابلاة
يغس امرأباه إذا ماباتَّ ,
َّ
غسا فاطماة ريض اهلل
ألن عليا ًا َّ
أن للَّوج أن ِّ
عنوام ,واشتور ذلك يف الصحابة فلم ينكروه.
َّ
وألن النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال لعائشة ريض
فغسالتك وك َّفنتاك ,ثام صا َّليت علياك
رضك ل ِّ
مت قبيل َّ
اهلل عنوا «ما َّ
و فنتك» ,قلت لكن أو لكأين بك واهلل ل فعلت ذلك لقاد رلعات إيف
فتبسم رس ل اهلل صىل اهلل علياه
بيت فأعرست فيه ببعض نسائك ,قالت
َّ
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وعىل آله وصحبه وسلم ,ثم بدئ ب لعه الذي مات فيه .رواه أمحد .هذا,
واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :5مــا حكــم صــبة اجلنــا ة ذا أنقــص اإلمــاع كــبرية مــن
التكبرياف األوبع؟

اجلواب :لصال اةناز أركان ال بتح َّقق إال هبا ,فل أنقاص املصايل

منوا ركن ًا بطلت صالبه ولَّم إعا هتا ,وهذه األركان ه
أوالً :النية ,وه ركن عند الشافعية واملالكية ,ورشط عناد احلنفياة
واحلنابلة.
ثاني ًا :التكبِّيات ,وه أربع بكبِّيات بتكبِّي اإلحرام ,وك م بكبِّي
منوا بمنَّلة ركعة.
بصاح
بتم ,فل صالها قاعاد ًا بغاِّي عاذر مل
َّ
ثالث ًا :القيام فيوا إيف أن َّ
باالبفاق.
رابع ًا :الدعاء للميت.
خامس ًا :السالم بعد التكباِّي الرابعاة ,وها ركان عناد اةموا ر,
ووالب عند احلنفية.
وبناء عليه:
فإذا أنقص اإلمام بكبِّي ً من التكبِّيات األربع بطلت صالبه ,وجيب
عليه إعا الصال  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ـ ا  :0ه ـ صــحيح ب نــه حيــرع وفــع الصــوف بالــذكر أثنــاء
شييع اجلنا ة ,وخاصة بقو  :ال له ال اىل؟

ِّ
متخشع ًا متفكِّر ًا
املستحب عند ا ِّببا اةنائَّ أن يك ن املسلم
اجلواب:
م

يف مآله ,متَّعظ ًا بامل ت ,وبام يصِّي إليه امليت ,وال يتحدَّ ث بأحا يث الادنيا,
وال يضحك .يق ل سيدنا ساعد بان معااذ ريض اهلل عناه ثاالث أناا فايام
س اه َّن بعد ضعيف ما سمعت رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم يق ل ق الً قط إال علمت أنه حق ,وال صليت صال م
قط فأهلاين عنوا
غِّيها حتى أنرصف ,وال ببعت لناز فحدَّ ثت نفيس بغِّي ما ها قائلاة أو
يقال هلا حتى نفرغ .رواه ابن أيب شيبة والطرباين.
وبناء عىل ذلك:
فقد ذكر الفقواء َّ
أن رفاع الصا ت باذكر أو قاراء خلاف اةنااز
مكروه ,وإن أرا أحد الذكر فإنه يذكر اهلل بعايف يف نفسه رس ًا بحيث يسمع
نفسه .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :4ه وود عن ميدنا ومو اىل صلى اىل عليه وعلى آلـه
وصحبه وملم قراءة الفاحتة على املو ى؟

اجلوواب :روى ابن ماله عن أ ِّم ِ
رشياك األنصاارية ريض اهلل عنواا

قالت عأمرنا رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم أن نقارأ
عىل ِ
اةناز بفاحتة الكتاب  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :2وفيت امرأة وهي ريريبـة عـن البلـد ,ال يوجـد ـا أوحـاع,
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وهي ريري متزوِّجة ,فمن الذ يقوع بدفن هذه املرأة؟

اجلواب :عند مجو ر الفقواء األويف بدفن املرأ حمار ُموا من الرلال,

وهم الذين كان حي م هلم النظر إليوا يف حياهتا ,وذلك ملاا روي عان عمار
ريض اهلل عنه أنه قام عند منرب رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه
وسلم حني ب فيت زينب بنت لحش فقاال أال إين أرسالت إيف النسا
من ي ِ
دخ ُلوا قربها ,فأرسلن من كان حيا َّ لاه الادخ ل عليواا يف حياهتاا,
ُ
فرأيت أن قد صد ْقن .رواه البيوق .
فإن مل ي لد أحد من حمارموا يدفنوا فَّولوا يقا م بالادفن ,فاإن مل
ي لد أحد من حمارموا وال زولوا فيضعوا يف قربها صاحل املؤمنني ,وال
ُحيتاج إيف إحضار النساء للدفن.
وبناء عليه:
فطاملا َّ
أن هذه املرأ مابت وال ي لد أحد من حمارموا ,وال زوج هلا,
فإنه يدفنوا بعض الصاحلني من املاؤمنني ,وال حالاة إيف إحضاار بعاض
النساء لدفنوا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :8أجهضــت وجــا دملهــا وهــي يف الشــهر الرابــع ,ونــز
اجلنني مُخَلقاً ,فه مب غسيله و كفينه والصبة عليه؟

اجلواب :إذا ألوضت املرأ ُ محلوا ,وكان ُل َّلق ًا ,وانفص عن رحام

ف يف خرقة ,و ُيدفن ,وال ُي َّ
صىل عليه.
سمى ,و ُيل م
غس  ,و ُي َّ
أ ِّمه ميت ًا ,فإنه ُي َّ
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يتم
بم خلقه وما مل َّ
لاء يف حاشية ابن عابدين هذا الكالم يشم ما َّ
يتم ففياه خاالف,
بم خلقه فال خالف يف بغسيله ,وأما ما مل َّ
خلقه ,أما ما َّ
لف يف خرقة ,وال ُيصىل عليه.
واملختار أنه ُيغس و ُي م
َّ
ويصاىل علياه ,وذلاك
سامى
غس و ُيكفان وي َّ
أما إذا نَّل حي ًا فإنه ُي َّ

ِّ
صايل
لق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم «إذا اساتو َّ الصاب
عليه وو ِرث» رواه ابن ماله.
وبناء عليه:
ويسمى و ُيادفن ,وال
ف يف خرقة
فإذا نَّل ال لد ميت ًا فإنه ُيغ َّس و ُيل م
َّ
َّ
ُي َّ
يصاىل علياه بعاد التغساي
صىل عليه ,أما إذا ناَّل حيا ًا ثام ماات فإناه
والتكفني .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :2ما صحة ما يقا عند لقني امليت( :وحم اىل عبداً جلس)؟

اجلواب :مل ير يف احلديث وال األثر مث هذه العبار عند فن امليت

يساتحب أن جيلاس املشا ِّيع ن
رصح مجو ر الفقواء بأنه
م
أو بلقينه ,ولكن َّ
فرق حلمه ,لق لاه
للميت بعد فنه بدعاء وقراء بقدر ما ُينحر اةَّور ,و ُي َّ
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «اساتغفروا ألخايكم وسال ا لاه
بالتثبيت فإنه اآلن يسأل» رواه أب او  .وملا روي عن عمرو بان العااص
ريض اهلل عنه ملا حرضبه ال فا قال عثم أقيم ا ح ل قربي قدر ماا بُنحار
لَّور ويقسم حلموا ,حتى أستأنس بكم ,وأنظر ماذا أرالع به رس ريب
رواه مسلم .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ا  :6ماف وج ول يعلم أحد و ه ال بعد مضي هرين,
فســج جســد امليــت وخرجــت منــه وائحــة كريهــة ,ف مــرع
و َّ
الناس دفنـه قبـ غسـيله والصـبة عليـه ,فمـاذا يرت ـب
على هذا؟
اجلواب :ال جي ز نبش قرب امليت إذا أهيا علياه الارتاب مان ألا

يتغِّيَّ ,
ألن يف ذلك هتك ًا حلرمة املسلم ,وهذا
بغِّي حاله أم مل َّ
بغسيله ,س اء َّ
عند احلنفية.
وعند احلنابلة والشافعية عىل املشو ر أنه جيب نبش القرب إذا فن امليت
بغِّي بانتفاخ أو نتن ,وإال فال جي ز نبش قربه.
من غِّي غس إذا مل يكن َّ
وكذلك ال جي ز نبش القرب بعد الدفن من أل الصال عليه ,ب يصىل
عىل قربه ,ملا روي عن أيب هرير ريض اهلل عنه ,أ َّن امرأ س اء أو رل ً
ال كان
ي ُق مم املسجد ,ففقده رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم فساأل
عنه فقال ا مات ,فقال «أال كنتم آذنتم ين به»؟ قال ا إناه كاان لايالً ,قاال
فقال « مل ين عىل قربه» ,فدل ه ,فأبى قربه فصىل عليه .رواه أمحد.
وبناء عىل ذلك:
بغِّي قب الدفن ,ثم ُ فن بادون بغساي وال صاال
فام ام أن امليت َّ
عليه ,فال جي ز نبش قربه للغس والصال عليه ,ب يصىل عىل قربه ,وكان
من ال الب عىل املسلمني بغسيله والصال عليه خارج املسجد قب
هذا ,واهلل بعايف أعلم.

فنه.

كتاب اةنائَّ
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ص ــابة ام ــرأة بكس ــوو يف ق ــدمها
السـ ـ ا  :9ح ــادث م ــري أدى
ويــدها ,وأَّ ولــع جــبرية علــى الكســوو ,وبعــد أيــاع وفيــت
امل ــرأة ,فهـ ـ يل ــزع ال ــة اجل ــبرية م ــن أجـ ـ ريس ــلها؟ وهـ ـ
خيتلــف األم ــر ذا كان ــت اجل ــبرية ش ــم أم ــاكن الع ــووة
الا ال يصح أ يراها اةاوع؟

اجلواب :لاء يف كتاب املغن البن قدامة رمحه اهلل عوإن كاان عاىل
امليت لبِّي ُيف نَّ ُعوا إيف ُم ْثلةُ ,م ِساحت كمساح لباِّي احلا ِّ  ,وإن مل
يفض إيف ُم ْثلة ن َُِّعت ف ُغ ِس ما حتتوا اها.
وبناء عليه:
يرض بجسد امليتة ,فيجع ُم ْثلة ,أو يكرس عظ ًام,
فإن كان نَّ اةبِّي
م

أو هيشم حل ًام ,فال بُنَّ احرتام ًا للميتة ,ويمسح عىل اةبِّي  ,لق لاه صاىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «كرس عظم امليت ككرس عظم احلا يف
اإلثم» رواه أب او وابن ماله واللفو له .ولق له صىل اهلل عليه وعىل آله
حيب الرفق يف األمر ك ِّله» رواه البخاري ومسلم.
وصحبه وسلم «إن اهلل م
أما إذا كان نَّ اةبِّي ال جيع ُم ْثلة وال يكرس عظ ًام وال هيشم حل ًام,
ف ُتنَّْ اةبِّي و ُي ْغس ما حتتوا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :13امرأة حام يف هرها التامع ما ت ,فه مـو ـق
بطنها إلخراج اجلنني ذا ريلب على الظن أنه ما ا حياً؟
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اجلواب :ذهب مجو ر الفقوااء إيف َّ
أن احلاما إذا مابات ويف بطنواا

وخيرج ولدها إذا كان ُيرلى له احليا  ,وذلك لق لاه
لنني ح ُي م
شق بطنُوا ُ
بعايف ﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [املائد .]87
وأما إذا كان ال بُرلى له حيا  ,فقد اختلاف الفقوااء يف ذلاك ,فعناد
شق بطنوا ما ام أنه ال بُرلى له حياا ,
احلنابلة واملالكية والشافعية ال جي ز م
فال جي ز هتك حرمة متي َّقنة ألمر م ه م ,وقد روى اإلمام مالك وأب او
وابن ماله عن السيد عائشة ريض اهلل عنوا ,عن النب صىل اهلل عليه وعىل
آله وصحبه وسلم قال «كرس عظم امليت ككرس عظم احل يف اإلثم».
ويق ل اإلمام النا وي رمحاه اهلل يف املجما إن ُرلا حياا اةناني
شق بطنوا وإخراله ,وذلك بأن يك ن له ستة أشور فأكثر ,فإن مل بُرج
ولب م
بشق ,لكنَّوا ال بُدفن حتى يم ت اةنني .اها.
حيابه فثالثة أوله
أصحوا ال م
م
شق البطن فع .
وابفق الفقواء عىل أنه إن قدر عىل إخراله بحيلة غِّي ِّ
وبناء عليه:
شق بطن املرأ إلخراج اةنني ما ام أنه
فال حرج يف هذه احلالة من ِّ
ح وه يف الشور التاسع ,والغالب عىل الظ ِّن أنه خيرج حيا ًا .هاذا ,واهلل
بعايف أعلم.
**

**

**

كتاب الزكاة
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الس ا  :1أملف مؤة وسسـني وأمـًا مـن الغـنم ,وأعلفهـا أكثـر
أياع السنة ,فكيف كو كا ها؟ علمًا ب نها للتجاوة.

اجلواب :إن الغنم التا ُب ْقتناى للتجاار جتاب فيواا زكاا التجاار
الدر أو النس الت يشرتط يف
برشوطوا ,ال زكا األنعام الت ُب ْقتنى بقصد ِّ
الس ْ م ا أي ك َّنا راعية يف معظم احل ل ,ال معل فاة وال عاملاة يف
زكاهتا َّ
حرث ونح ه ا وذلك لق ل النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
«ويف صدقة الغنم يف سائمتوا إذا كانت أربعني ففيوا شا إيف عرشين ومئة,
فإن زا ت ففيوا شابان إيف مئتني »...رواه أمحد.
وبناء عليه:
فوذه األغنام الت اقتنيتوا للتجار جتب فيوا زكا العروض التجارية
موام كان عد ها ق َّ أو كثر ,فتُق ِّ م يف َّناية احل ل ,فإذا بلغات نصااب ًا مان
ذهب أو فضة ا أهيام يك ن أصلح للفقِّي بق ِّ م عىل أساسه ا فتؤ ي زكاهتا
ربع العرش  .%7 5هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  : 5وج ـ مالــف للنصــاب ي ـ د

كــاة مالــه مــن بدايــة

احلو ناوياً كاة احلـو الـذ هـو فيـه ,ويف نهايـة احلـو
بــيَّن ل ــه أن ــه دف ــع أكث ــر ممــا م ــب علي ــه ,فه ـ يص ــح أ
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معلها عـن احلـو اجلديـد؟ مـع العلـم أنـه مـا نـوى كـاة
العاع الثاني مسبقاً.

اجلواب :اختلف الفقواء يف بعجي الَّكا ألكثر مان عاام ,فاذهب

احلنفية إيف ل از ذلك إذا كان مالك ًا للنصاب ,هذا إذا كانت النياة ساابقة
للعم  ,لق ل النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «إناام األعاامل
بالنيات ,وإنام لك ِّ امرئ ما ن ى ,فمن كانت هجرباه إيف نياا يصايبوا أو
إيف امرأ ينكحوا فوجربه إيف ماا هاالر إلياه» رواه البخااري .واألفضا
عندهم عدم التعجي عن أكثر من عام خرول ًا من امخالف بني الفقواء.
وبناء عىل ذلك:
فام ام املَّك ما ن ى قب

فع الَّكا للفقِّي عن العام القا مَّ ,
فاإن

الَّائد عن زكا احل ل الذي ه فياه ال يغنا عان زكاا العاام القاا م,
وبعترب صدقة عا ية يؤلر عليوا إن شاء اهلل بعاايف ألار الصادقة .هاذا,
واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :0أنــا مــاكن بيتـاً وهنيــة بلـ قــدوه ســس مؤــة ألــف
ل ــرية م ــووية ,وأوي ــد ال ــزواج ,وعم ــي يري ــد أ يعط ــيين م ــن
كاة ماله لكي أ زوَّج ,فه حت لي الزكاة أع ال؟
ِ
املرهتن الدار املره نة مقاب املال املدف
اجلواب :أوالً :سكنى

مان

ِقبله عىل سبي الرهن لصاحب البيت بدون فع آلار املث ال جي ز رشع ًا,
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لر نفع ًا فوا ربا ًا ,وكاذلك احلكام
وه اخ حتت القاعد ك م قرض َّ
نفسه إذا كان يدفع ألر ًا رمَّي ًا ,والسبب يف ذلك َّ
أن صااحب البيات ماا
أسقط األلر احلقيق عن املستألر إال مقاب القرض الذي أخاذه ا وها
مخس مئة ألف لِّي س رية كام ه وار يف السؤال ا فلا ال هاذا املبلا ملاا
أعفاه من األلر كلي ًا أو لَّئي ًا ,لذلك فاالنتفا من ساكنى الادار بسابب
هذا القرض ال جي ز رشع ًا.
ثاني ًا :هذا املبل ه ملك لصاحبه ,وه أكثر من نصاب ,فاإذا كاان
قد حال عليه احل ل فتجب فيه الَّكا  ,ويعدم صاحبه غني ًا ال حت م له الَّكا .
وبناء عىل ذلك:
فالسكنى يف البيت بدون ألر حقيق ال جت ز رشع ًا ,وجياب علياك
أن ُّترج زكا هذا املال ,وال حي م لك أن بأخذ زكا املال من أحاد .هاذا,
واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :4كيــف كــو كــاة القطــن؟ علــى لم ـ احلاص ـ  ,أع
على صايف احلاص أ بعد مداد الديو املتعل,قة بالقطن؟
اجلواب :يق ل اهلل بعايف

﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ [األنعاام

 ,]040وال الب ه إخراج العرش إن ُس ِق بامء املطر ,أو نصف العرش
إن ُس ِق باآللة.
والَّكا والبة يف املحص ل ك ِّله ,ويكا ن ذلاك قبا سادا الادَّ ين

043

الفتاوى الرشعية

املرتبِّب عىل املَّار  ,وقب إخراج املرصوف وسائر التكاليف الت

فعات

عىل زراعته وحصا ه .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ـ ا  :2وجـ ـ وجب ــت علي ــه الزك ــاة يف نهاي ــة احل ــو  ,فـ ـ خَّر
خراجها ما بعد عاع فه يكو آمثاً؟

اجلواب :إذا ولبت الَّكا عىل املؤمن فإنه جياب علياه أن يباا ر إيف

إخرالوا عىل الف رَّ ,
ألن املبا ر إيف إخرالوا لي عىل صدق إيامن العبد,
وه اخ حتت ق له بعايف ﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [طاه  ,]34وألنه
يقرصا ال رثاة يف
ال يضمن لنفسه البقاء بعد ول هبا ول ساعة ,ورباام أن ِّ
إخرالوا إذا مات من ولبت عليه الَّكا .
لذلك ذهب مجو ر الفقوااء إيف ولا ب إخرالواا عاىل الفا ر إذا
ولبت ,إال لعذر ,وهناك بعض أق ال للسا احلنفياة أَّناا ال جتاب عاىل
الف ر ,ب عىل الرتاخ  ,ولك َّن املفتى به عندهم ال ل ب عىل الف ر.
يتعجا يف إخرالواا إذا ولبات ماا ام
واألح ط لدين املسلم أن َّ
املال م ل ًا والفقِّي م ل ًا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ـ ا  :8كيـ ــف قـ ــوَّع العـ ــروض التجاويـ ــة ذا حـ ــا عليهـ ــا
احلو ؟ ه قوَّع على مـعر ـرائها اليـوع ذا أودف ـراءها
فيــه؟ أع قــوَّع علــى مــعر مبيعهــا ذا أودف بيعهــا فيــه؟ وهـ
خيتلف التقويم ذا اختلفـت قيمـة السـلعة يف حـا انتهـاء
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مومم وواجها؟

اجلواب :العروض التجارياة بقا َّ م باام بسااويه يف السا ق لا أرا
ألَّناا القيماة الفعل َّياة
املَّك رشاءها بسعر اةملة يف ي م ول ب الَّكا َّ ,
للسلعة ,وال بق َّ م بسعر بيعوا يف وقت ول ب الَّكا َّ ,
ألن األربااح غاِّي
منضبطة .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :2ه مو خراج كاة الشـعري قمحـاً بـدالً مـن الشـعري؟
علمًا أ معر القمح أريلى وأنفع للفقري لصنع اخلبز.

اجلواب :زكا الَّرو عند مجو ر الفقواء من الشافعية ,وعىل ق ل

عند املالكية ,وعند احلنابلة ,جيب أن بك ن من الَّرو نفسوا ,وال جي ز
إخراج قيمتوا.
وذهب احلنفية ,وها القا ل املشاو ر عناد املالكياة ,ورواياة عناد
احلنابلة ,إيف ل از إخراج القيمة يف زكا الَّرو  ,وذلك ملا روي عن معاذ
ابن لب ريض اهلل عنه أنه قال أله اليمن ائت ين بعرض ثياب مخيص أو
لبيس يف الصدقة مكان الشعِّي والذر  ,أه ن علايكم ,وخاِّي ألصاحاب
النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم باملدينة .رواه البخاري بعليق ًا
والدارقطن والبيوق يف السنن الكربى.
وبناء عليه:
فال حرج يف فع زكا الشعِّي بقيمته قمح ًا ,وخاصة ماا ام أصالح
للفقِّي .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ا  :6أنـا بفضـ اىل عـزَّ وجـ َّ ميسـوو احلـا  ,وجـاءني وجـ
أعج ـ
ِّ
يطلــب معون ـة مــن أج ـ مــريع ,فه ـ مــو لــي أ
خراج الزكاة قب نهاية احلو ؟
اجلواب :ذهب مجو ر الفقواء إيف ل از بعجي إخراج الَّكاا قبا

َّناية احل ل ,ألنه حق ماُ ,لع له أل  ,وه َّناية احل ل ,فجاز بعجيلاه
قب ألله ,وذلك كالدَّ ين ,هذا إذا كان مالك ًا للنصاب.
وقد سأل سيدنا العباس ريض اهلل عنه سيدنا رس ل اهلل صىل اهلل علياه
وعىل آله وصحبه وسلم يف بعجي صدقته قب أن حت َّ َّ ,
فرخص لاه يف ذلاك
النب م صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم .رواه أب او والرتمذي.
واختلف الفقواء يف املد الت جيا ز فيواا بعجيا الَّكاا  ,فاذهب
احلنفية إيف لا از بعجيا الَّكاا لسانني ,واحلنابلاة إيف لا از بعجيلواا
لسنتني ,والشافعية ذهب ا إيف عدم ل از بعجيلوا أكثر من عام.
وبناء عىل ذلك:
فال حرج من بعجي

فع الَّكا قب حل ل َّناية احل ل ,واألويف أن

يقترص عىل سنة واحد خرول ًا من امخالف .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :9لــي أخــت ــويف عنهــا وجهــا وال ولــد عنــدها وال والــد,
وهي فقرية فه مو دفع كاة مالي ا؟

اجلواب :زكا املال ال بُدفع ألص ل وال فرو املَّ ِّك  ,وال للَّولة,
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وكذلك ال جي ز فع زكا الَّولة لَّولوا.
وأما بالنسبة لألخ ات فيجا ز فاع الَّكاا هلا َّن إذا مل بكان النفقاة
والبة عىل اإلخ  ,وذلك بفقد الَّوج أو ال لد أو ال الد ,وك َّن فقِّيات.
وبناء عىل ذلك:
فام امت أختك ال زوج هلا وال ولد وال والاد ,فاإن النفقاة والباة
عليك نح ها ,وهذا يمنع من فع زكا مالك هلا.
وقد أضاف أستاذنا الفاض الدكت ر الشيخ أمحاد احلجا الكار ي
حفظه اهلل بعايف عىل اة اب ما ييل
ولكن احلنف َّية جييزون دفوع الزكواة لتخوت الفقوَّية ,وإن وج وت
[
َّ
نفقتُها عىل أخيها املزكاي] .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
الس ـ ا  :13يقــو اىل عــا ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾ [التوب ــة04 :ـ ــ,]02
النقديـة؟ وهـ مــبب
َّ
والسـ ا  :هـ جتــب الزكــاة يف األوواق
ع ــذاب اىل للمكتن ــز ع ــدع خ ــراج الزك ــاة املفرول ــة أع ع ــدع
عقـ ــاواف بقصـ ــد التجـ ــاوة
التصـ ــدق؟ ولـ ــو حتـ ــوَّ املـ ــا
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واالمتثماو لبمتفادة من ويعها ,فهـ جتـب الزكـاة يف قيمـة
العقاواف أع يف ويعها فقط؟ وه جتب الزكاة يف عقـاو السـكن
والسياوة اخلاصة واملزوعة؟
اجلواب :املقص

من ق لاه بعاايف ﴿ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ﴾ ه املال ا ُملدَّ خر إن كان من الذهب أو الفضة أو غِّي ا ,وها
ممل ك لصاحبه ,زائد عن حالته األصلية ,وه نام باال النصااب حياث
جتب فيه الَّكا .
واملقصاا بق لااه بعااايف ﴿ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ يعناا ال
يؤ م ون زكاهتا ,يق ل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «من آبااه اهلل
ماالً فلم يؤ ِّ زكابهُ ,م ِّث له ي م القيامة شجاع ًا أقر له زبيبتانُ ,يط َّ ُقه ي م
القيامة ,ثم يأخذ بلِ ْو َِّم ْيه ا يعن ِشدْ ق ْيه ا ثم يق ل أنا مالاك ,أناا كناَّك,
ثم بال ﴿ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾ [آل عمااااران »]031
رواه البخاري.
وروى احلاكم يف املستدرك ,والبيوق يف السنن الكاربى ,عان ابان
عباس ريض اهلل عنوام قاال عملاا نَّلات ﴿ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ ك ُرب ذلك عىل املسلمني ,وقال ا ما
أفرج عنكم,
يستطيع أحدنا أن يرتك ماالً ل لده يبقى بعده .فقال عمر أنا ِّ
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قال فانطلق ا ,وانطلق عمر واببعه ث بان ,فأب ا رس ل اهلل صىل اهلل علياه
وعىل آله وصحبه وسلم ,فقال عمر يا نب َّ اهلل ,قاد كا ُرب عاىل أصاحابك
هذه اآلية .فقال نب م اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم « َّ
إن اهلل مل
يفرض الَّكا إال ليط ِّيب هبا ما بق من أم الكم ,وإنام فرض امل ارياث يف
فكرب عمر ,ثم قال له النب صىل اهلل عليه وعاىل
أم ال ببقى بعدكم» قال َّ
آله وصحبه وسلم «أال أخربك بخِّي ما يكنَّه املارء؟ املارأ ُ الصااحلة ,إذا
رسبه ,وإذا أمرها أطاعته ,وإذا غاب عنوا حفظته» .
نظر إليوا َّ
وبناء عىل ذلك:
أوالً :من أ َّ ى زكا ماله ال يعدم كانَّ ًا للاامل مواام ك ُثار ,وها لايس
مشم الً هبذا ال عيد إن شاء اهلل بعايفَّ ,
ألن ال عيد لتاارك الَّكاا  ,ولايس
لتارك صدقة النافلة.
ثاني ًا :إذا ح َّ لت الذهب والفضة إيف أوراق نقدية َّ
فإن الَّكا والباة
عليك يف األوراق النقدية ,وزكاهتا زكا ُ الذهب والفضة ,أي ربع العرشا
ع . %7 5
ثالث ًا :إذا ح َّ لت الذهب والفضاة أو األوراق النقدياة إيف عقاارات
بقصد التجار عالبيع  ,فتجب فيوا زكا العاروض التجارياة ,التا ها
نفس زكا الذهب والفضة واألوراق النقدية ,أي رباع العرشا ع, %7 5
وإذا ح َّ لتوا للتجاار عاإلجياار فاال جتاب الَّكاا يف قيمتواا ,ولكان يف
بضموا ألم الك األخرى وبَّكِّيوا معوا يف ح هلا.
إجياراهتا م
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رابع ًا :ما كان ممل ك ًا لك من عقار للسكن وسيار خاصة ومَّرعة بقصد

االنتفا منوا ال بقصد التجار  ,ال جتب فيه الَّكا  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :11امرأة عندها حليٌّ من ذهب و نه أوبعـو ريرامـاً ,وعنـدها
مبل من املا أق من النصاب ,فه جتب الزكاة عليها؟
اجلواب :ذهب مجو ر احلنفية واملالكية ويف رواية عن اإلماام أمحاد,
بضم الذهب إيف املال ,فإذا بل سم عوام نصاب ًا فتؤ ِّ ي زكابه ,وإذا
إيف أَّنا م
مل يبل نصاب ًا فال بؤ ِّ ي زكابه ,وعليوا أن بنظر مأهياام أنفاع للفقاِّي نصااب
الفضة أم نصاب الذهب؟
فإن كان سم

قيمة الذهب مع املاال الاذي عنادها يبلا نصااب

الفضة أخرلت زكابهَّ ,
ألن يف ذلك مصلح ًة للفقِّي ,وهذا عند اإلماام أيب
حنيفة رمحه اهلل بعايف .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

حلي أكثـر مـن النصـاب ,ـ د كا ـه
الس ا  :15امرأة عندها ٌّ
يف ــهر ومضــا  ,وقب ـ ــهر ومضــا باعــت احللــي بقصــد
راء بيت ,و اآل ل شرت البيت ,فه مـب علـى املـرأة
أ د كاة هذا املا ولو ل حي عليه احلو ؟

اجلواب :ما امت املرأ ملكات النصااب مان الاذهب ,وح َّ لتاه إيف

العملة النقدية ,ومل بشرت البيت قب َّناية احل ل الذي كانت بؤ ي فيه زكاا
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ح ِّليوا ,ولب عليوا أن بؤ ي زكا هذا املال ,وال يشرتط له ح ل لديد.
وبناء عليه:
فيجب عىل املرأ أن بؤ ي زكا هذا املال يف َّناية احل ل وال يشارتط
له ح ل لديد .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :10حنـن لموعــة ـركاء ,ومـا الشــركة أكثـر مــن
النصاب ,فه جتب الزكاة يف هذا املا ؟

اجلواب :الَّكا والبة عىل ك ِّ مسلم إذا كان يملك نصااب ًا ,وحاال

عليه ح ل قمري ,وكان قاب ً
ال للنامء ,فإذا كان املال رشك ًة بينه وبني غاِّيه,
نصيب كا ِّ واحاد
وكان املال نصاب ًا فأكثر ,فال زكا عىل أحد حتى يك ن
ُ
نصيب ك ِّ واحد أق َّ من نصاب ,وال مال آخر لاه ,فاال
نصاب ًا ,وإذا كان
ُ
جتب فيه الَّكا  ,أما إذا كان له مال آخر بحيث ل

معاه بلا نصااب ًا,

فيجب عليه أن يؤ ِّ ي زكابه.
وبناء عىل ذلك:
فال جتب الَّكا يف مال الرشكة ول بل نصاب ًا فأكثر ,وجياب عاىل
ك ِّ رشيك أن ينظر يف حصته مان هاذه الرشاكة ,فاإذا كانات بمقادار
نصاب فتجب عليه الَّكا  ,وإال فال جتب عليه إذا مل يكن له ماال آخار
بحيث ل ُمج ع معه مل يبل نصاب ًا ,فإذا بل نصااب ًا ولبات فياه الَّكاا .
هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ـ ا  :14ه ـ مــو عطــاء الزكــاة ملــن ال يصــلي وال يصــوع,
وخاص ــة أ ال ــذ ي ــدفع الزك ــاة يتحسَّ ــس أ َّ الفق ــري ال
يصـ ــوع وال يصـ ــلي وال يعم ـ ـ  ,ولكـ ــنَّ الفقـ ــري عنـ ــده أوالد
صــغاو ,فه ـ يــدفع الزكــاة حاجــاف ل طفــا أع ال يعطــي
م الزكاة ويصرفها لغري بلد؟

اجلواب :من رشوط صحة الَّكا أن بُدفع ملسلم ,وال جيا ز فعواا

لغِّي املسلم ,وذلك لق ل النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم ملاا
بعث معاذ ًا إيف اليمن قال «إنك بقدم عىل ق م أه كتاب ,فليكن ُ
أول ماا
عَّ ول َّ  ,فإذا عرفا ا اهلل فاأخربهم َّ
أن اهلل فارض
بدع هم إليه عبا اهلل َّ
عليوم مخس صل ات يف ي موم وليلتوم ,فإذا فعلا ا فاأخربهم َّ
أن اهلل قاد
فرض عليوم زكا ً بؤخذ من أغنيائوم فرت م عىل فقرائوم» رواه مسلم.
فإذا كان بارك الصال والصايام ُمنكِار ًا لفرضا َّية الصاال والصايام
ومستخف ًا هبا ,فو مربد ,وال بُدفع له الَّكا  ,ألَّنا ال حت م له.
وأما إذا كان بارك ًا للصال والصيام كس ً
ال مع إقراره بفرض َّيتوام عليه,
مسالم
وهذا شأن أكثر بارك الصال والصايام ,واهلل بعاايف أعلام ,فوا
ٌ
عاص ,جيا ز فاع الَّكاا لاه إذا كاان فقاِّي ًا ,وإن كاان األويف أن بُادفع
عَّ ول َّ .
ألصحاب التق ى ليك ن املال أع ن هلم عىل طاعة اهلل َّ
وبناء عىل ذلك:
فيج ز لك أن بدفع زكا مالك لتارك الصال والصيام إذا كان مقر ًا
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بفرضيتوام ,ولكن أنصحك أن ببحث عن صاحب الدين وامخلق إذا كاان
فقِّي ًا وبدفعوا إليه ,فو أويف هبا من بارك الصال والصيام.
وأسأل اهلل بعايف لنا ولتارك الصال والصيام أن يرشح اهلل بعايف
صدورنا لإلسالم ,وأن حي ِّبب إلينا وإليه اإليامن ,حتى ال نندم عند
سكرات امل ت حيث ال ينفع الندم ,وذكِّر يا أخ هذا األخ بق له بعايف
﴿ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ

ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ﴾ [املدثر 89ا .]48ه يرىض أن
يك ن مآله هذا؟ هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :12ه مو
هو اليتيم؟

رعاً كفالة يتيم من ما الزكـاة؟ ومـن

اجلواب :اليتيم ه من مات أب ه وه ون س ِّن التكليف ,فاإذا بلا
س َّن التكليف مل يعدْ يتي ًام ,لق له صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم
«ال ُيتْم بعد احتالم» رواه أب او  .يعن من بلا سا َّن الرلاال ال يبقاى
يتااي ًام ,والبل ا غ يك ا ن طبيعي ا ًا باااالحتالم أو باإلحبااال بالنساابة للااذكر,
وبالنسبة لألنثى إما بحيضوا أو بحملوا لتسع سانني ,أو بالسا ِّن ,ويكا ن
بتامم مخس عرش سنة قمر َّية للذكر واألنثى ,وه ق ل الشافعية واحلنابلاة
وأيب ي سف وحممد من احلنفية ,وعليه الفت ى يف املذهب احلنف .
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أمااا ماان ُف ِقااد أبا ه وال يعاارف عنااه

ء ها ها يف األحياااء أم يف

األم ات فال يعدم يتي ًام ,ولكن ُيعام معاملة األطفال الفقراء أو اللقطاء مان
حيث الكفالة والرعاية ,إذا بيقنتم أ َّنه ال مال هلم خيرلوم عن حدِّ الفقر.
أما كفالته من مال الَّكا فجائَّ إذا كان فقِّي ًا ,بحيث ال يملك ماالً
خيرله عن حدِّ الفقر ,وليس له رابب يكفيه.
أما إذا كان غني ًا بنفسه ,أو بغنى أبيه أو لده أو أمه ,فاال ُيعطاى مان
ربعات والصدقات غِّي ال البة .هاذا,
الَّكا  ,وال حرج يف إعطائه من الت م
واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :18ه صحيح أنه مو عطاء اليتـيم مـن الزكـاة ولـو
كا رينياً؟

اجلواب :الَّكا ُبدفع لألصناف الثامنية الذين ذكرهم اهلل بعايف

بق له ﴿ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﯓﯔﯕ

ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [الت بة  .]61فمن حت َّققت فيه رشوط الفقر أو
املسكنة بدفع له الَّكا  ,س اء كان يتي ًام أو غِّي يتيم.
أما الغن فال ُبدفع له الَّكا إن كان يتي ًام أو بالغ ًا س َّن الرلال.
وبناء عليه:
فال بدفع الَّكا ليتيم غن  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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السـ ا  :12مــا هــو حكــم عطــاء الزكــاة و كــاة الفطــر لطــبب
العلم وللمداوس الشرعية؟
اجلواب :جي ز فع زكا املال وصدقة الفطر لطالب العلم الرشاع

وصف الفقر إذا كان ا بالغني ,أماا إذا كاان ا
وغِّي الرشع إذا حت َّقق فيوم
ُ
قارصين ,وآباؤهم أغنياء ,فال بدفع هلم ,ألَّنم أغنياء بغنى آبائوم.
أما فع الَّكا للمدارس الرشعية لت زيع روابب املا ظفني والعااملني
فيوا فال جي ز ,وإن كان ا فقاراء ,ألن إعطااء الَّكاا للفقاِّي جياب أن يكا ن
خالص ًا ل له اهلل بعايف وبدون مقاب  ,فامل ظف يف املدرساة الرشاعية يأخاذ
ح َّقه من اإل ار إن كان غني ًا أو فقِّي ًا ,وذلك لقاء اةود الذي يقدِّ مه.
للمدرسني واملا َّظفني إذا كاان ا فقاراء,
ول قلنا بج از فع الَّكا
ِّ
ألي عام كان إذا بعاقدنا معه
فإنه جيب علينا أن نق ل بج از فع الَّكا
ِّ
عىل إنجاز عم إذا كان فقِّي ًا ,وال أظ من َّ
أن طالب علم يفت بذلك فضا ً
ال
عن عامل متقن.
وقد أضاف أستاذنا الفاض الدكت ر الشيخ أمحاد احلجا الكار ي
حفظه اهلل بعايف عىل اة اب ما ييل
املدرسني الفقراء فوو رواتو ه  ,ال
[إال أنه جيوز دفع الزكاة هلؤالء ا
بدالً من روات ه ] .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :16أعطاني والد مبلغًا مـن املـا كـي أو ِّعـه كـاة علـى
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اةتــاجني ,وبعــد أ و َّعــت قســماً منــه عرَّلــت للســرقة يف
املســجد أثنــاء خروجــي منــه ,فهـ يعـد املبلـ املســروق كــاة,
وخاصة أ والد قد مجَّله عنده أنه أخرج املبل كاة؟
مقرص ًا يف حفو هذا املال فأنت ضامن له ,وجياب
اجلواب :إذا كنت ِّ

مقرص ًا فلست بضامن هلذا
عليك أن بدفعه من مالك للفقراء ,وإن مل بكن ِّ
املال ,ولكن جيب عىل والدك إخراج الَّكا  ,ألَّنا ما ساقطت عناه .هاذا,
واهلل بعايف أعلم.
**

**

**
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السـ ا  :1أفطــرف عشــرة أيــاع بعــذو ــرعي ,وجــاء ومضــا الــذ
بعــده ول أقــع هــذه األيــاع ألنــي كنــت أولــع ولــد  ,ثــم
دملت بولد آخـر ول أمـتطع القضـاء ,وجـاء ومضـا آخـر
ول أقع أيضاً ,فمـاذا يرت َّـب علـيَّ؟ هـ القضـاء فقـط ,أع
القضاء مع الفدية؟

اجلواب :ا َّبفاق الفقوااء عاىل َّ
أن احلاما واملرضاع هلاام أن بفطارا يف

رمضان برشط أن ّتافا عىل نفسيوام أو عاىل ولادهيام املارض أو زيا باه ,أو
الرضر أو اهلالك ,فال لد من احلام بمنَّلة عض منوا ,فاإلشفاق عليه مان
ذلك كاإلشفاق عىل بعض أعضائوا ,وذلاك لق لاه بعاايف ﴿ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [البقار  ,]035ولق له صىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم « َّ
إن اهلل بعايف وضع عن املساافر الصا م
وشطر الصال  ,وعان احلاما أو املرضاع الصا م» رواه الرتماذي وقاال
حديث حسن .ويف رواية للبيوق «وعن احلبىل واملرضع».
وبناء عىل ذلك:
فال حرج عليك إن شاء اهلل بعايف يف فطرك أيام العذر الرشع وأيام
احلم واإلرضا  ,وعليك قضاء هذه األيام ,وك َّلام بعج ِ
لت يف قضاء هذه
َّ
األيام يك ن أويف.
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والقضاء ملا فات من رمضان يكا ن بالعاد  ,وذلاك لق لاه بعاايف

﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾.
وعند مجو ر الفقواء ال جي ز بأخِّي قضاء رمضان إيف ما بعد رمضان
آخر من غِّي عذر ,ومن َّ
أخار ياأثم باذلك وعلياه الفدياة ,وها إطعاام
مسكني لك ِّ ي م مع ول ب القضاء .وأماا عناد احلنفياة فعلياه القضااء
بدون فدية.
ِ
وأنت ُل َِّّي ٌ بني األخذ بق ل اةمو ر ب لا ب قضااء األياام التا
ِ
أفطرهتا مع الفدية ,وه إطعام مسكني عن ك ِّ ي م ,وباني األخاذ بقا ل
احلنفية ب ل ب القضاء بدون فدية.
ميرس فاألخذ بق ل مجوا ر الفقوااء أويف.
وإذا كانت أم رك املا ية َّ
هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :5مضــى عليــه ثــبث مــنواف ل يصــم ــهر ومضــا مــن
دو عذو ,و منـا كـا ذلـف يف فـرتة الشـباب ,واآل يصـوع,
فما احلكم؟

اجلواب :احلماد هلل الاذي رشح صادره لإلساالم وو َّفقاه للصايام,

ونسأل اهلل بعايف أن يتق َّب منا ومنه.
حبيب
التائب
والشاب
وجيب عىل هذا الشاب التائب إيف اهلل بعايف ا
ُ
ُ
م
اهلل ا قضا ُء بلك األيام الت أفطرها ي م ًا بي م ,ثم بعاد ذلاك جياب علياه
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صيام شورين متتابعني كفار ً ملا أفطره من رمضان بغِّي رخصة وال عاذر,
هذا إذا كان مب ِّيت ًا الص م ليالً؛ َّ
ألن فقواء احلنفية واملالكياة الاذين أولبا ا
عىل من أفطر يف رمضان عمد ًا القضاء مع الكفار اشرتط ا لذلك ببييات
النية ليالً ,فإذا مل ين ِ الصيام ليالً ,وأكا ورشب يف َّناار رمضاان ,فعلياه
القضاء ون الكفار .
وأسأل اهلل بعايف أن يتق َّب منا ومنه .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

ب
السـ ا  :0ذا ــرع اإلنســا يف صـياع نافلــة ,ثــم عـب عبـًا قلــي ً
وأواد أ يقطع صومه ,فه حيق له هذا أع ال؟

اجلواب :ذهب السا احلنفية واملالكية إيف أن الرشو بالنافلة ُم ِ
لَّم,
وجيب عىل من رش يف عبا ا ومنواا الصا م ا أن ُيتِ َّمواا ,وذلاك لق لاه
بعايف ﴿ﮇ ﮈ ﮉ﴾ [حمماد  ,]88ولق له صىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم «إذا ُ ع أحدكم فليجب ,فإن كان صاائ ًام فليصا ِّ  ,وإن
كان مفطر ًا فلي ْطعم» رواه مسلم .فإن أفطر ولب عليه القضاء عندهم.
وذهب السا الشافعية واحلنابلة إيف عدم لَّوم اإل ام ,وله قطعه ما
أي وقت شاء ,وذلك لقا ل النبا صاىل اهلل
ام ص مه نافلة ,ويقطعه يف ِّ
عليه وعىل آله وصحبه وسلم «الصائم املتط ِّ أمني نفسه ,إن شاء صاام
وإن شاء أفطر» رواه أمحد والرتمذي .ويف رواية «أمِّي نفسه».
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واألويف امخروج من امخالف بأن يبقى صاائ ًام ,وإذا أفطار أن يق

ا

ذلك الي م .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :4وجـ يصــوع كفــاوة قت ـ خطـ  ,ف ك ـ نامــياً ,فقي ـ
لـه :لقــد أفطــرف فتــابع طعامــف ,فتــابع طعامــه ,ثــم ــابع
الصياع يف اليوع الثاني ,فه فعله صحيح؟

اجلواب :من أك أو رشب ناسي ًا يف صيام فرض أو نافلة َّ
فإن صيامه

يرضه ذلك ما ام ناسي ًا ,وذلك لق له صىل اهلل عليه وعىل آلاه
صحيح وال م

وصحبه وسلم « َّ
إن اهلل جتاوز  ,عن أمت امخطأ والنسيان وما اساتكره ا

عليه» رواه البيوق وابن ماله .ولق له صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه
تم ص مه ,فإنام أطعمه اهلل
وسلم «من نيس وه صائم فأك أو رشب فل ُي َّ
وسقاه» رواه البخاري ومسلم.
وبناء عليه:
يرضه ,ولكن عندما بابع األك
فام ام هذا الرل أك ناسي ًا فإنه ال م

صار مفطر ًا عمد ًا ,والفطر العمد يف صيام الكفار يقطاع التتاابع ,وجياب
عليه أن يعيد صيام الشورين املتتابعني من أوهلام .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :2بيَّت نسا نيَّة الصـوع وعلقـه علـى املشـيؤة حقيقـة ال
ركاً ,و رع بالصوع ,ثم بدا له أ يفطر هذا اليوع ,فهـ
يرت َّب عليه قضاء هذا اليوع أع ال؟
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اجلواب :من رشوط صحة االستثناء قصد االساتثناء حقيقاة ,ال أن
ربك ,وهذا عند مجوا ر الفقوااء ,ولكا َّن احلنفياة خاالف ا
يك ن بقصد الت م
اةمو ر يف ذلك ,وقال ا بعدم اشرتاط القصد يف االستثناء باملشايئة ,وإن
ولد االستثناء باملشيئة فإنه يمنع انعقا ما بر َّبب عليه من برصفات.
وبناء عليه:
فام ام ب َّيت نية الص م لي ً
ربك ًا ,فله أن
ال وع َّلقه عىل املشيئة حقيقة ال ب م
ياتم
يص م بتلك النية مع االستثناء ,فاإذا رش بالصا م ولاب علياه أن َّ
ص مهَّ ,
ألن الرشو ملَّم ,فإن أفطر بغِّي عذر أثام وعلياه القضااء ,وإال
فعليه القضاء فقط ون إثم.
هذا إذا كان يف صيام النافلة ,أما يف صايام الفريضاة فاالتعليق عاىل
يرض بالنية وال ُيبطلوا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
املشيئة ال م

الســ ا  :8أن ــا مق ــيم م ــع ع ــائلا من ــذ ــهر يف أملاني ــا وم ــنعود
لس ــوويا بع ــد  0أي ــاع .أمامن ــا ي ــوع الس ــفر  533ك ــم قط ــاو,
باإللــافة  4مــاعاف بالطــائرة .فمــا حكــم اإلفطــاو ,م ــع
العلـ ــم أ َّ وجـ ــا حتتـ ــاج حلـ ــبِّ منـ ــع الـ ــدواو قب ـ ـ قـ ــبع
الطــائرة بنصــف مــاعة؟ وه ـ يفض ـ الصــوع بالنســبة لــيَّ
ألني واحلمد ىل لن أحتاج ملث هذا الدواء؟
اجلواب :إذا رشعتم يف السفر من أملانيا قب أذان الفجر فلكم
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الرخصة يف الفطر ,وذلك لق له بعايف ﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [البقر  .]035ولك َّن وصية
عَّ ول َّ ﴿ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ [البقر .]034
اهلل َّ
َّ
ألن أيام رمضان معدو .
وأما إذا رشعتم يف السفر بعد أذان الفجر فيجب عليكم الرشاو يف
الص م ,فإذا شعربم بجود وبعب بعد الرشو يف السفر فال حرج علايكم
يف الفطر ,وعليكم القضاء ون الكفار .
وبناء عىل ذلك:
فإذا كانت بداية سافركم قبا أذان الفجار فاال حارج مان الفطار,
وخاصة بالنسبة للَّولة الت حتتاج إيف واء الدوار ,والص م بالنسبة لاك
أويف من الفطر.
أما إذا كاان سافركم بعاد أذان الفجار فيجاب علايكم الرشاو يف
ماسة إيف الدواء من أل الادوار فاال
الص م ,وإذا كانت زولتك بحالة َّ
حرج من فطرها بعد رشوعوا يف السفر ,وذلك بأخذ الادواء قبا إقاال
الطائر بنصف ساعة .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :2ما حكم قطرة العني للصائم من أج قراءة القرآ ؟
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علماً أنه يبل  22عاماً ,وال يستطيع القراءة دو قطرة
العني .وما حكم ابتبع املاء أثناء املضمضة وهو صائم؟

اجلواب :قطر العني ال بفطر الصائم ول ولد أثر طعموا يف حلقه,

ونسأل اهلل بعايف لنا وله العف والعافية.
أما إذا ابتلع املاء أثناء املضمضة عمد ًا فإنه يفطر ,وعليه القضااء ماع
الكفار  ,وه صيام ستني ي م ًا ,أما إذا ابتلع شيئ ًا من املاء أثناء املضمضاة
ً
خطأ فعليه القضاء فقط ون الكفار .
وإذا ضمض الصائم ثم مجع ريقه ورماه ,ومل يبتلع شيئ ًا مان املااء,
فصيامه صحيح إن شاء اهلل بعايف .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :6أعــاني مــن مشــكلة يف أنفــي وهــي صــعوبة يف التــنفُّس
بسبب وجود وائد (قريناف) ,وأحتاج قطرة أنفية ,فه
مـو جــراء عمـ جراحــي إل الـة هــذه الزوائـد ,علمـًا أنــين
م لطر لافطاو سسة أياع على األق  ,أع أنتظر النتهاء
ــهر ومض ــا  ,ولك ــن بع ــد انته ــاء ومض ــا يب ــدأ دوام ــي يف
اجلامعــة ,فــكذا أجريــت العمليــة فلــن أمــتطيع الــدواع ,فمــا
هي نصيحتكم؟
اجلواب :ما امت هذه املشكلة قديمة ,وأنات بإمكاناك أن بؤلا

بؤللوا ,وذلك حتى
هذه العملية إيف ما بعد رمضان ,فاألويف يف ح ِّقك أن ِّ
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ال بف ِّ ت عىل نفسك فضيلة الصيام يف هذا الشور العظيم املبارك ,حيث يف
هذا الشور العظيم ُغ ِّلقت أب اب اةحيم ,و ُفتحت أب اب اةنان ,وناا ى
فيه املنا ي يا باغ امخِّي أقبا وياا بااغ الرشا أقرصا ,وفياه بضااعف
األعامل ,النافلة فيه كفريضة فيام س اه ,والفريضة فيه كسبعني فريضة فايام
س اه ,فلامذا بف ِّ ت عىل نفسك خص ص َّية هذا الشور يف صيامك ,ما مت
قا ر ًا عىل الصيام؟
أما إذا كانت املشكلة الت بعانيوا من أنفاك بتعباك أثنااء الصايام,
التحما إيف
والعملية اةراحية برحيك من هذا التعب ,وما كان ب ساعك
م
ما بعد رمضان ,فال حرج عليك من إلرائوا ,ولك األلر عاىل مصايبتك
هذه ,ولك ألر الصيام كام ً
ال عند قضائه إن شاء اهلل بعايف.
بؤلا العملياة إيف ماا بعاد
وأنا أنصحك ما مت بطيق الصيام أن ِّ
رمضان ,ولتكن العملية عىل حساب وامك يف اةامعاة ال عاىل حسااب
عمار لاك
خص صيات هذا الشور العظيم املبارك ,فدوامك يف اةامعاة ُي ِّ
عمر لاك آخرباك إن شااء اهلل بعاايف,
نياك ,وصيامك يف شور رمضان ُي ِّ
فآثر ما يبقى عىل ما يفناى ,وأساأل اهلل بعاايف لناا ولكام ولساائر مارىض
بتيرس أما رك
املسلمني الشفاء العال التام والشكر عليه ,وبربكة الصيام َّ
إن شاء اهلل بعايف .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :9منت يف نهاو ومضا  ,فامتيقظت جنبـاً ,مـع العلـم بـ ني
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ل أقدع على أ من مقدماف ما جرى ,فماذا يرت َّب علي؟

اجلواب :ال يشرتط لصحة الصيام الطوار ال من احلدث األكرب وال

األصغر ,فالصيام صحيح ومقب ل إن شاء اهلل بعايف ,ولكن مان ال الاب
عليك أن برس لالغتسال من أل املحافظاة عاىل الصال ات يف وقتواا,
وحتى ال بك ن قضاءَّ ,
أحاب األعاامل إيف اهلل
ألن الصال يف أوقاهتا مان
ِّ
بعايف كام لاء يف احلديث الرشيف عن عبد اهلل بان مساع ريض اهلل عناه
أي العما
قال عسألت النب صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم م
أحب إيف اهلل؟ قال «الصال عاىل وقتواا» ,قاال ثام أي؟ قاال «ثام بِ مار
م
ال الدين» ,قال ثم أي؟ قال «اةوا يف سابي اهلل» ,قاال حادثن هبا َّن
ول استَّ به لَّا ين رواه البخاري.
وبناء عىل ذلك:
0ا فصيامك صحيح وال قضاء عليك.
7ا عليك قضاء الصل ات الت فابتك مع كثار االساتغفار والنادم
عىل بقصِّيك يف االغتسال ,والعَّم عىل أن ال بعا إيف ذلاك مار ثانياة.
هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :13وج امتيقظ جنبـ ًا فظـنَّ أنـه أفطـر ,ف كـ و ـرب,
فماذا يرت ب عليه؟
اجلواب :من احتلم ف لد بل ً
ال عىل ثيابه فيجب عليه الغس  ,وإن مل
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جيد بل ً
ال عىل ثيابه فال غس عليه .هذا أوالً.
ثاني ًا :االحتالم ال يؤثر عىل الصيام وال يفسده ,إن ولد بل ً
ال أو مل جيد.
ثالث ًا :من أك أو رشب عامد ًا بعد االحتالم فقد أفطر وعليه القضاء
مع الكفار  ,وه صيام ستني ي م ًا مت اليات ,واةوا بااحلكم ال يعفياه
من الكفار  ,ألنه ال عذر ةاه يف األحكام يف يار اإلسالم.
وقد أضاف أستاذنا الفاض الدكت ر الشيخ أمحاد احلجا الكار ي
حفظه اهلل بعايف عىل اة اب ما ييل
[كثَّي من الفقهواء ,ومونه الفوافعية ,يكتفوون منوه بالقضواء دون
الكفارة] .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :11ما حكم فع العادة السرية يف ومضا ؟

اجلواب :العا الرسية حرام يف شور رمضان ويف غاِّيه ,ولكنواا يف

رمضان أشدم حرمةَّ ,
ألن فاعلوا الرتأ عىل اربكاب معصيتني
حمرمة بنص القرآن العظيم ,بق له بعايف
األوىل :نكح اليد ,وه
َّ
﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

عَّ ول َّ .
ﭽ﴾ [املؤمن ن 5ا ,]2فبنكح يده صار متعدِّ ي ًا عىل حدو اهلل َّ
الثانية :أنه أفطر يف شور رمضان املبارك ,وهذا العبد النااكح ياده يف
حصاله,
َّنار رمضان ل صام الدهر ك َّله لتحصي ألر صيام هذا الي م ما َّ
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لق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «من أفطر ي م ًا من رمضاان
من غِّي رخصة وال مرض ,مل يقض عنه ص م الدهر ك ِّله وإن صامه» رواه
أب او والرتمذي.
وبناء عليه:
وخاصة يف َّناار رمضاان ,وعلياه
فالعا الرسية حرام بشك عام,
َّ
بالت بة والندم واالستغفار واةَّم عىل أن ال يعا إليواا مار ثانياة ال يف
رمضان وال يف غِّيه ,وعليه قضاء هذا الي م.
وأما إذا كانت يف اللي يعن ليا ,رمضان فال قضااء علياه ,ولكان
عليه بالت بة واالستغفار .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :15وج ـ عا ــر وجتــه يف نهــاو ومض ــا وكــا وال ــعًا
علــى فرجــه الــواقي ,ول يُنــز  ,فه ـ مــب عليــه الغس ـ أع
ال؟ وه أفطر أع ال؟
اجلواب :معارش الرل الصائم  ,غاِّي املساافر وال املاريض ,

أهل ه ا وه كذلك ا يف َّنار رمضان ,حرا ٌم ,وه كباِّي مان الكباائر يف
حق زولتاه .وذهاب مجوا ر الفقوااء إيف أن الرلا إذا لاامع
ح ِّقه ويف ِّ
زولته يف َّنار رمضان ,عامد ًا لتار ًا ,وه صائم ,غِّي مسافر وال مريض,
والتقى امختانان وغابت احلشفة يف أحد السبيلني ا القب أو الدبر ا ,أفطار
ك من الَّولني ,أنَّل أو مل ينَّل ,وولب عىل ك من الاَّولني القضااء
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مع الكفار  ,وه إعتاق رقبة ,فإن مل جيد فصيام شاورين متتاابعني ,فاإن
عجَّ عن صيام شورين متتابعني ملرض مَّمن أو لشيخ خة فإطعام ساتني
يغِّي احلكم ول ُ ال اق  ,ألنه رقيق ال يمنع احلرار واللذ .
مسكين ًا ,وال ِّ
أما بالنسبة ل ل ب الغس  ,فإنه جيب عليه وعاىل زولتاه الغسا ,
ول كان عىل فرله ال اق َّ ,
ألن ال اق ال يمنع من لذ املعارش  ,وسا اء
أنَّل أو مل ينَّل ,وذلك للحديث الرشيف «إذا للس بني شاعبوا األرباع
ثم لودها فقد ولب الغسا » رواه البخااري ومسالم ,ويف رواياة عناد
مسلم «وإن مل ينَّل».
وبناء عليه:
فام ام التقى امختانان ولب الغس عليوام ,س اء أناَّل أم مل يناَّل,
وأفطرا وولب عليوام القضاء مع الكفار  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :10وج عا ر وجته وهو صـائم نفـبً ,فهـ جتـب عليـه
الكفاوة؟

اجلواب :من كان صاائ ًام نفا ً
ال وعاارش زولتاه وها صاائم ,فساد

ص مه ,وعليه قضاء الي م بدون كفار  ,أل َّن الكفار ولبت عىل من كاان
صائ ًام يف شور رمضان ,وعارش زولته وه صائم .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
**

**

**

كتاب احلج والعمرة
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الس ـ ا  :1ه ـ صــحيح ب ـ َّ احلــاج ذا وقــف يف أوض عرفــة يــوع
عرفة يف النهاو ,ثم أفاض قب الغروب ختلُّصًا مـن الزحـاع,
فحجه صحيح وال كا فيه؟
اجلواب :وقت ال ق ف بعرفة يبدأ من بعد الَّوال يف اليا م التاساع
من ذي احلجة ,ويمتدم إيف طل

الفجر الصا ق من ي م العيد .فمن وقف

بعرفة يف غِّي هذا ال قت كان وق فه غِّي صحيح .هذا ق ل اةمو ر.
أما الَّمن الذي يستغرقه ال ق ف
فعند احلنفية واحلنابلة ال الب ملن خا عرفاة قبا الغاروب أن
جيمع بني النوار واللي ول شيئ ًا قلي ً
ال ,فال يغا رها قب الغروب.
وعند الشافعية اةمع بني النوار واللي بعرفة سنة وليس ب الب.
وعند املالكية ال ق ف عندهم باللي ركن ,وجيب عندهم أن يقف
بالنوار ول زمن ًا قصِّي ًا.
وبناء عليه:
فحج من أفاض مان عرفاات قبا الغاروب باطا عناد املالكياة,
وصحيح عند مجو ر الفقواء ,ولكن جيب عليه ٌم عند احلنفياة واحلنابلاة
إذا خ عرفة قب الغروب ,فل خلواا بعاد الغاروب فاال

ء علياه,

ويستحب عند الشافعية خرول ًا من امخالف .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
م
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الس ـ ا  :5أحرمــت ب ــاحل مفــرداً ,وبعــد ط ــواف القــدوع وم ــعي
احل ـ ب يــاع فســخت نيَّ ـة احل ـ وجعلتهــا عمــرة ,فقصَّــرف
ـي
ولبســت ثيــابي ,فهـ بــذلف أصــبحت متمتِّعـاً ووجــب علـ َّ
دع التمتع؟ وماذا أفع اآل بعد عود ي

بلد ؟

اجلواب :إن ببدي الن َّياة وفساخوا بعاد الرشاو لغا ٌ عناد مجوا ر
حج املفر إيف متم ِّتع ,ماا عادا احلنابلاة الاذين قاال ا
الفقواء ,وال ينقلب م
بج از فسخ النية ,وإلغاء األفعال السابقة من ط اف قدوم وساع حاج,
ثم ين ي العمر ويأ هبا كاملة ,ثم ُهي م بااحلج ,وباذلك عنادهم يصابح
املفر متمتِّع ًا ,خالف ًا ةمو ر الفقواء.
أما ما فعلته أنت من فسخ ن َّية احلج بعد ط اف القدوم والسع  ,فوذا
لغ عند اةمو ر ,وأنت عىل إحرامك باحلج ,ويرت َّبب عليك يف هذه احلال
مان ,م للتقصِّي ,و م للبس املخيط ,وما رصت بذلك متمتِّع ًا .وبك نك
رلعت إيف بلدك ولب عليك أن برس إيف مكة املكرمة مان ياذبح عناك
الدمني وي ِّز حلموام عىل الفقراء هناك .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

قصـر ,وريـادو مكـة
الس ا  :0وج ح َّ وبعد اإلفالة مـن عرفـاف َّ
بدو طـواف اإلفالـة وبـدو ومـي اجلمـاو ,وعا ـر وجتـه,
فماذا يرت َّب عليه؟

صاح حجاه إن شااء اهلل بعاايف,
اجلواب :ما ام وقف يف عرفة فقد
َّ

كتاب احلج والعمر
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أي وقت كان ,وها ُحمْا ِر ٌم
وبق عليه ط اف اإلفاضة ,فال بدَّ من فعله يف ِّ
حك ًام حتى يط ف ط اف اإلفاضة ,وحترم عليه النساء.
وهلذا جيب عليه أن يذهب إيف مكة املكرمة ,ويرلع بإحرامه املتبقا
تم حجاه إال
ون حالة إلحرام لديد ,فيط ف طا اف اإلفاضاة ,وال يا م
بذلك ,وبرت َّبب عليه الدماء التالية
أوالً :جتب عليه بدنة لك نه لامع زولته بعد ال ق ف وقب التح مل
األولَّ ,
ألن التح مل األول ال يك ن إال بفع ثالثة أم ر عند احلنفية وه
الرم واحللق والذبح إذا ولب عليه اهلدي ,وعند اةمو ر يكف اثناان
فو حلق ومل ير ِم ,ومعنى هذا أنه مل يتح َّل التح مل األول
من هذه الثالثةُ ,
باإلمجا  ,لذلك ولب عليه بدنة عند مجو ر الفقواء.
ثاني ًا :جتب عليه شا للبسه املخيط قب التح مل األول ,وذلك لق لاه
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «إذا رميتم وحلقتم فقد ح َّ لكام
ال ِّطيب والثياب وك م

ء إال النساء» رواه أمحد .فو حلق ومل يرم ,لذلك

مل يتح َّل التح مل األول.
ثالث ًا :جتب عليه شا ثانية لرتكه الرم .
رابع ًا :جتب عليه شا ثالثة إذا مل يكن قد سعى ساع احلاج ,ولكان
بع به لط اف اإلفاضة إذا سعى سع احلج بعده سقط عنه الدم الثالث.
خامس ًا :جتب عليه شا رابعة إذا كان قارن ًا أو متمتع ًا.
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وك م هذه الدماء بك ن يف مكة املكرمة ,ويا ِّز حلمواا عاىل فقاراء
احلرم ,وال يأك منوا شيئ ًا إال هدي التمتمع ِ
والقران ,فإنه جي ز لاه األكا ُ
منه .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الســ ا  :4وجــ أح ــرع قاونــاً ,وبع ــد طواف ــه وم ــعيه أُلق ــي علي ــه
بل ــده ,ول يـ ـ دِّ فريض ــة احلـ ـ  ,فمـ ـاذا
الق ــبع ووُحِّـ ـ
يرت َّب عليه؟
اجلواب :يق ل اهلل بعايف ﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ [البقر  .]096وا ُمل ْحرص ه
ِ
وحبِس عن إ ام مناسك احلج والعمر .
من ُمنع من امل ِّ يف الن ُمسكُ ,
وبناء عليه:

فوذا احلاج ُأ ِ
حرص عن ال ق ف بعرفة بعاد ط افاه بالبيات وساعيه
للعمر  ,فبإمكانه أن يتح َّل مان العمار بعاد فا ت ال قا ف يف عرفاة,
أبم عمربه ,ولكن جياب علياه ذباح هادي واحاد؛ َّ
ألن
وبذلك يك ن قد َّ
الفقواء ابَّفق ا عىل َّ
أن املحرم بالعمر مفر  ,أو احلاج مفار ًا ,إذا ُأحرصا
فإنه ُيلَّم بذبح هدي واحد للتح مل مان إحراماه ,وكاذلك للقاارن عناد
الشافعية واحلنابلة ,خالف ًا للحنفية الذين أولب ا مني عىل القارن.
احلاج ُأحرص عن ال ق ف بعرفة بعد أ اء العمر  ,فإنه جياب
وبك ن
ِّ
احلج .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
عليه م واحد للتح مل من إحرام ِّ
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الس ا  :2امرأة حام  ,ولعت دملـها بعـد اإلفالـة مـن عرفـاف
قب طواف اإلفالة ,وهي مضطرَّة للسفر مع القافلة قبـ
طهرها من النفاس ,فماذا فع ؟

احة الطا اف الطوااار ماان
اجلووواب :اشاارتط مجو ا ر الفقواااء لصا َّ

األحداث ,فمن طاف حمادث ًا حادث ًا أصاغر أو أكارب أو حائضا ًا أو نفسااء
فط افه غِّي صحيح.
وذهب احلنفية ريض اهلل عنوم إيف َّ
أن الطوار من اةناباة واحلايض
والنفاس واحلدث األصغر والب ٌة يف الط اف ,فمان طااف بالبيات وها
ُحم ِد ٌ
ث فط افه صحيح ,وجيب عليه الفداء لرتكه والب الطوار .
فمن طاف ط اف اإلفاضة ا لنب ًا أو حائض ًا أو نفساء ا فيجب عليه
بدن ٌة إذا مل ُي ِعدْ ه بعد الطوار  ,فإن أعا ه سقط عنه اةَّاء.
وبناء عليه:
فإذا اضطرت املرأ للسفر قب طورهاا مان النفااس ,فإَّناا بطا ف
ط اف اإلفاضة وه نفساء ,وبنحر بدن ًة.
وهناك رخص ٌة عند السا املالكية كام لاء يف حاشية العادوي عاىل
ونصه عوأما إن انقطع الدم عنوا ي م ًا ,وعلمت أنه
رشح خلي للخر  ,م
فيصاح
ال يع قب انقضاء وقت الصال  ,أو مل بعلم بعا ه وال بعدماه,
م
ألن املذهب َّ
ط افوا بعد االغتسالَّ ,
فيصاح
وار,
م
أن النقاء أياام التق مطاع ُط ٌ
ط افوا يف هابني احلالتني اها.
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وبناء عىل ق ل السا املالكية فال مانع من أخاذ واء لقطاع الادم,

بم بدون عا
فإذا انقطع ُموا بغتس وبط ف,
م
ويصح ط افوا إذا َّ

الادم

ثانية قب َّناية الط اف .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  : 8ما هو احلكـم الشـرعي يف وجـ مـعى بـني الصـفا واملـروة
متة أ وا فقط دو السابع ,ه صحَّ معيه أع ال؟
اجلواب :ذهب مجو ر الفقوااء إيف َّ
أن الساع يف احلاج أو العمار

احلج أو العمر بدونه ,حتاى
ركن من أركان احلج أو العمر  ,فال
يصح م
م
ل برك خط واحد منه فإنه يؤمر بأن يعا إيف ذلاك امل ضاع وخيطا
بلك امخط .
وذهب احلنفية إيف أن السع يف احلج أو العمر ليس ركنا ًا  ,با
ه والب فيوام ,وجيب عندهم إكامل عد ه سبعة أش اط ,فاإن بارك
صح سعيه ,وعليه صادقة لكا ِّ
أق َّ هذا العد ا وه ثالثة أش اط ا َّ
ش ط عندهم.
وبناء عليه:
يصاح
فمن أنقص من األش اط السبعة شايئ ًا ولا بقادر خطا ال
م
سعيه ,وال يتح َّل من إحرامه حتى يستكملوا ,هذا عند مجو ر الفقواء ,ما
عدا احلنفية الذين ي لب ن عليه صدقة لك ِّ ش ط إذا برك ثالثاة أشا اط
أو أق َّ منوا ,وإذا برك األكثر ولب عليه الدم .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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السـ ـ ا  :2م ــافرف العم ــرة م ــع وال ــد  ,وعن ــدما أحرم ــت به ــا
كنــت يف احلــيع ,انتهــى والــد مــن أداء منامــف العمــرة
فقصـرف
وعاد املسكن الذ حنن فيه ,وقمت أنا بتحليلـه َّ
له من عره ,وأنا نرمة ,فه يرت َّب علي يء؟

حلق املحار ِم رأساه أو رأس حمارم
اجلواب :من حمظ رات اإلحرام ُ

غِّيه إذا مل يفرغ من أ اء النسك ,وهذا بابفاق الفقواء.
واختلف الفقواء يف حلق املحرم للحالل ,فحظره احلنفية ,وألاازه
ِ
اةمو ر ,واستدل ا عىل ذلك َّ
املحرم حلق شعر ًا ال حرمة له من حيث
بأن
اإلحرام ,فال يمنع وال لَّاء عليه.
واستدل احلنفية بأن ا ُمل ِ
حرم كام ه ممن

من حلق رأس نفسه ممن

من حلق رأس غِّيه كذلك ,لق له بعايف ﴿ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ﴾ [البقر  .]096واإلنسان ال حيلق رأس نفسه عا  ,إال أناه ملاا حا ُرم
حلق رأس غِّيه ح ُرم عليه حلق رأس نفسه من طريق أويف ,وسا اء
عليه ُ
كان املحل ق حالالً أو حرام ًا .كام لاء يف البدائع.
وبناء عىل ذلك:
فيجب عليك م عند السا احلنفية ,وال

ء عليك عند اةمو ر.

هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :6امرأة أحرمت بالعمرة ,وبعـد طـواف ـوطني مـن طـواف
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العمــرة ,حتللــت مــن عمر هــا ,فمــاذا يرت َّ ـب عليهــا ,عــادف
وطنها؟ وماذا يرت َّب عليها كانت يف مكة املكرمة.

اجلواب :هذه املرأ بعدم حمرمة ومتل ِّبسة بالنساك ,سا اء عاا ت إيف

بلدها أو ه يف مكة املكرمة ,وعليوا إذا كانت يف مكة الطا اف والساع
والتقصِّي ,وذبح شا بسبب حت مللوا بعد ط اف الش طني.
وإن عااا ت إيف بلاادها فعليوااا العا

إيف مكااة للطا اف والسااع

والتقصِّي ,وال جي ز هلا يف بلدها أن بفع شايئ ًا مان حمظا رات اإلحارام
بتم عمرهتا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
حتى َّ
**

**

**
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الس ا  :1ه يوجد دعاء أو طريقة لتيسري الزواج؟ و نـين أصـبحت
أحــز عنــدما أوى حــدى قريبــا ي أو صــديقا ي زوَّجــت ,ول
أعد أمتطيع حضوو حف فاف ,فبماذا نصحين؟
عَّ ول َّ ﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
اجلواب :يق ل اهلل َّ

ﯮﯰﯱﯲﯳﯴﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ﴾ [البقر  ,]036ويق ل ﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾

[غافر

 ,]61ويق ل ببارك وبعايف ﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [الن ر  ,]88ويق ل ل َّلت قدربه ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾
[امللك 0ا ,]7ويق ل بعايف ﴿ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ [البقر 055ا.]052
ومن أركان اإليامن الرضا بقضااء اهلل بعاايف وبقادرهَّ ,
ألن العباد ال
يعرف أين يكمن امخِّي ,ولذلك إذا كان القضاء والقدر مر ًا فلنتذكر ق لاه
بعايف ﴿ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ [البقر .]706
فاإلنسان ال يعرف أين يكمن امخِّي ,فاربام أن بكا ن العَّوباة ها
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عَّ ولا َّ للعاازب مان
امخِّي يف ِّ
حق اإلنسان فرت ً من الَّمن ,ثم هييئ اهلل َّ
الرلال والنساء ما حي ِّقق هلم سعا الدنيا واآلخر .
لذلك أنصحك يا أختاه بام ييل
أوالً :أكثري من بالو القرآن الكريم ,وذكر اهلل بعايفَّ ,
فإن ذلك
يَّيد يف إيامن العبد ,ومن زا إيامنه عرف ليد ًا ق له بعايف ﴿ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ﴾ [الت بة .]50
وغض البرص وحفو الفرج واللسان ,وال حارج
ثاني ًا :عليك بالع َّفة ِّ
برصح ل الدبك أن بق ل ل الدك ابحث عن رل صالح البنتاك,
أن ِّ
متأسي ًا يف ذلك بسيدنا شعيب عليه السالم عندما قال لسيدنا م ساى
ولتكن ِّ
عليه الساالم ﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ [القصاص ,]72
ومتأسي ًا بسيدنا عمر ريض اهلل عنه عنادما عارض ابنتاه حفصاة ريض اهلل
ِّ
عنوا عىل سيدنا أيب بكر وسيدنا عثامن ريض اهلل عنوم أمجعني.
ثالث ًا :أكثري من االستغفار ,لق ل النبا صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم «من لَّم االستغفار لع اهلل له مان كا ِّ ضايق ل ْرلا ًا,
ومن ك ِّ هم فرل ًا ,ورزقه من حيث ال حيتسب» رواه أب او .
ِ
عليك بصال احلالة الت ع َّلمنا إياها سيدنا رس ل اهلل صاىل اهلل
رابع ًا:
عليه وعىل آله وصحبه وسلم بق له «من كانت له إيف اهلل حالاة أو إيف أحاد
من بن آ م ,فليت ضأ فليحسن ال ض ء ,ثم ليص ِّ ركعتني ,ثم ليثن عىل اهلل,

كتاب النكاح

039

وليص ِّ عىل النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,ثم ليق ال إله إال
رب العرر العظيم ,احلماد هلل رب العااملني,
اهلل احلليم الكريم ,سبحان اهلل ِّ
ِ
لبات رمحتك ,وعَّائم مغفربك ,والغنيمة من ك ِّ بِر ,والساالمة
أسألك م
من ك ِّ إثم ,ال بد  ,ذنب ًا إال غفربه ,وال ًا إال َّفرلته ,وال حال ًة ه لاك
رض ًا إال قضيتوا يا أرحم الرامحني» رواه الرتمذي وابن ماله.
يفارج
أسأل اهلل بعايف أن هييئ لنا مجيع ًا أسباب سعا الدارين ,وأن ِّ
كربك وكرب ك ِّ مكروب .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :5أنــا ــاب أعم ـ يف اجملــا الطــيب ,ولــي ميلــة يف العم ـ
علـ ــى قـ ــدو كـ ــبري مـ ــن األدب واألخـ ــبق والرتبيـ ــة والـ ــدين.
أعجبـ ــت بصـ ــفا ها وأخبقهـ ــا لكـ ــنَّ ظـ ــرويف املاديـ ــة صـ ــعبة,
فشــرحت للفتــاة ولــعي فوافقــت عليــه ,وأخــرف أهلــها عــن
ذلــف ,فوافقــوا يف البدايــة ,وبعــد ذلــف قمــت بكومــا أهلــي
لكي يقوموا طبتها بشك ومسي ,فما كـا مـن أهلـها ال
أ وفض ــوا املول ــوع حبج ــة أ َّ ظ ــرويف املادي ــة ليس ــت جي ــدة,
لكن الفتاة أصرَّف على متسكها بي ,وبقيت حتـاو مـع أهلـها
فــرتة مــن الــزمن إلقنــاعهم ,لكــنهم أصــروا علــى مــوقفهم ,بـ
وقالوا ا :حتى لو كانت أمووه املاديـة جيـدة فلـن نقبـ بـه,
دو أ يكــو ــم م خــذ علــيَّ ال يف ديــين وال يف أخبقــي وال
يف مسعا .فه مو أ أ زوَّج الفتـاة بـدو ولـا أهلـها بعـد
امــتنفاذ ك ـ ِّ نــاوالف قنــاعهم؟ علم ـاً أ عمــر الفتــاة 56
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أ العقد بيننا فه يعتر عقد النكا باطبً؟
منة .و لو َّ

شك فيه َّ
اجلواب :مما ال َّ
عاَّ ولا َّ بالنسابة
أن امخِّي فيام اختااره اهلل َّ
لإلنسان املؤمن ,وذلك من خالل قا ل النبا صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم «عجب ًا ألمر املؤمنَّ ,
إن أمره ك َّله خِّي ,ولايس ذاك ألحاد
رضاء صارب
إال للمؤمن ,إن أصابته رساء شكر فكان خِّي ًا له ,وإن أصابته َّ

فكان خِّي ًا له» رواه مسلم.
عاَّ ولا َّ
ويق ل اهلل َّ

﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [آل عماران

 .]029ملاذا بأ األم ر أحيان ًا عىل خالف ما يريد العبد؟ اهلل بعاايف أعلام,
فو املقدِّ ر ملا شاء ,فام شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن ,ولذلك ال يسع العبد
عَّ ول َّ .
املؤمن إال الرضا عن اهلل َّ
وقب بقديم نصيحت لك ,أق ل لك يا أخ الكريم ه ماا لارى
عَّ ولا َّ
بينك وبني هذه الفتا لائَّ رشع ًا؟ أين أنت وه من ق ل اهلل َّ
﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [الناا ر  .]81وماان ق لااه بعااايف
﴿ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾؟ [الن ر .]80

اَّ ول ا َّ ﴿ﯟ ﯠ ﯡ
أياان أناات وها ماان قا ل اهلل عا َّ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾؟ [األحَّاب .]58

أين أنت وه من ق ل النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
ُ
الشيطان» رواه الرتمذي.
«ال خيل َّن رل بامرأ إال كان ثالثوام
وه ُّتطب الفتا من نفسوا أم من أبيواا وو ِّ ,أمرهاا؟ ملااذا قاال
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النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم «إذا خطاب إلايكم مان
برض ن ينه ُ
فَّو ل ه ,إال بفعلا ا بكان فتناة يف األرض وفساا
وخ ُلقه ِّ
عريض» رواه الرتمذي .من ه املخاطا ب يف هاذا احلاديث الرشايف؟
املخاطب ه ول ميوا ,وهذا يعنا َّ
أن امخاطاب يتقادَّ م مان و ِّ ,املخط باة
فيخطبوا ,وليس من الفتا نفسوا.
وه برىض لنفسك أن جيع رل ألنب صل ًة مع إحدى حمارماك
من وراء الك اليس ,ثم جيعلك حتت األمر ال اقع؟ باهلل عليك أبرىض هذا
البنتك يف املستقب إن رزقك اهلل بنت ًا؟ وه برىض هاذا األمار ألختاك؟
قطع ًا اة اب ال برىض ,فكيف برىض هذا ألعراض املسلمني؟
وه بارىض إلحادى حمارماك ,وخاصاة ابنتاك يف املساتقب ا إن
رزقك اهلل بنت ًا ا أن خيطبوا رل ألنب عنوا ,وجيري عقاد زوالاه عليواا
بدون إذنك إن كنت و َّ ,أمر هذه الفتا موام كان عمرها؟
وأخِّي ًا أق ل لك أنت بق ل ال مأخذ عليك يف ينك ,وكا م الاذي
ذكربُه لك مآخذ عليك يف ينك.
عَّ ول َّ احذر من إلاراء عقاد الاَّواج
لذلك أنصحك ل له اهلل َّ
عليوا بدون م افقة و ِّ ,أمرهاَّ ,
ألن عقد الاَّواج عليواا بادون إذن وليواا
نكاح باط عند مجو ر الفقواء ,وذلك لق ل النب صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم «ال نكاح إال ب  ,وشاهدي عدل» رواه الطرباين.
واعلم َّ
بأن الت ّتالف أهلوا بعد ثاامن وعرشاين سانة مان الرتبياة
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واإلحسان إليوا ,حيث ر َّب ها عىل األ ب والدين واألخالق كام ذكارت,
وألقت ذلك وراء ظورها ,ونسيت ذاك اإلحسان ,فس ف بلق إحسانك
إن أحسنت إليوا بعد زوالك منوا بعد أشور ال بعد سن ات.
واعلم َّ
بأن الفتا الت بر َّبت عاىل الادين واأل ب واألخاالق باأبى
عليوا بربي ُتوا أن ّتالف أمر النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم
القائ

َُّوج املرأ نفسواَّ ,
فإن الَّانية ه التا
َُّوج املرأ ُ املرأ  ,وال ب ِّ
«ال ب ِّ

بَّوج نفسوا» رواه ابن ماله.
ِّ
بَّوج نفسوا بغِّي إذن ول ِّيواا ,فاإن رضايت يف ذلاك فأناا
وبأبى أن ِّ
م
أشك يف بربيتوا و ينوا وأخالقوا.
حاول مر أخِّي أن بُقنع أهلوا بالَّواج منوا ,فإن رفض ا فاعلم َّ
بأن
هذا ه امخِّي يف ح ِّقك وح ِّقوا ,ومن برك شايئ ًا هلل ع َّ ضاه اهلل خاِّي ًا مناه,
وأذكِّرك بق ل النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم «وارض باام
قسم اهلل لك بكن أغنى الناس» رواه أمحد.
وأنا أستأمنك أن بُطلِع هذه الفتا بطريق النساء من حمارمك عىل ماا

كتب ُته لك ,وأن ُبطلِع أنت وإياها أصدقاءك وأصدقاءها مان النسااء عاىل
ذلكَّ ,
ألن الدين النصيحة.
أسأل اهلل العيل القدير ,الذي إذا أرا شيئ ًا يق ل له كان فيكا ن ,أن
هييئ لك وهلا ولنا مجيع ًا من أمرنا رشد ًا ,وأن هيدينا مجيع ًا سا اء السابي .
آمني .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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السـ ـ ا  :0م ــن املعل ــوع عن ــد أن ــه يف امل ــذهب امل ــالكي والش ــافعي
واحلنبلــي ال مــو للفتــاة أ ــزوِّج نفســها بــدو ولــي ,أمــا يف
املــذهب احلنفــي فيجــو أ ــزوِّج نفســها مــن كــفء دو ذ
وليِّهــا ,فمــا هــي أدلــة احلنفيــة يف هــذا؟ وكيــف نو ,فــق بينهــا
وبني األحادي الصحيحة الا أخذف بها املذاهب األخرى؟

اجلواب :ذهب احلنفية إيف َّ
أن للمرأ البالغة العاقلة بَّويج نفسوا من

زولت نفسوا لغِّي كفء أو بأق َّ مان موار املثا
كفء وبمور املث  ,فل َّ
فل ل ِّيوا االعرتاض.
و ليلوم عىل ذلك ق له بعاايف ﴿ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ﴾ [البقر  .]781وق لاه بعاايف ﴿ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [البقااار  .]787فامخطااااب يف
اآليتني للَّولات ال لألولياء.
و ليلوم من السنة حديث ابن عباس ريض اهلل عنوام َّ
أن النب صاىل
أحاق بنفساوا مان ول ِّيواا,
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال «الث ِّيب م
والبكر ُبستأمر ,وإذَّنا سك هتا» رواه مسلم .وحديث أيب هرير ريض اهلل
عنه َّ
أن رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قاال «ال بُانكح
األ ِّيم حتى بستأمر ,وال ُبنكح البكر حتى بستأذن» ,قاال ا ياا رسا ل اهلل
وكيف إذَّنا؟ قال «أن بسكت» رواه مسلم .واحلديث رصياح يف لعا
احلق للمرأ الثيب يف زوالوا ,والبكر مثلوا.
ِّ
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وأنا ال أفت هبذا ,ب أفت بق ل مجوا ر الفقوااء ,وخاصاة يف زمان

كثرت فيه خيانات الرلال للنساء ,وكثر فيه خدا النساء ,وكام أق ل ملان
يتَّوج من امرأ بغِّي إذن ول ِّيوا ه يرىض هذا لنفسه؟
أرا أن َّ
فام ينبغ أن نأخذ أق ال الفقواء ألع بة ونجعلوا يف أيدي الاذين ال
عَّ ول َّ يف أعراض الناس.
يتق ن اهلل َّ
وقد أضاف أستاذنا الفاض الدكت ر الشيخ أمحاد احلجا الكار ي
حفظه اهلل بعايف عىل اة اب ما ييل
[ولكن إذا ث ت للفتاة أن عضل (منع) أبيها هلا من الزواج من ك ء
رشعي ,فلها رفع أمرها للقايض لينظور أمرهوا] .هاذا,
مربر
ٍّ
هلا من غَّي ا
واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :4وج ـ ــزوَّج امــرأة ثانيــة ,وبعــد واجــه ب ــهر علمــت
وجتـه األو فضــيَّقت عليــه كــثرياً ,وعنــدها أوالد صــغاو,
وهي مصرَّة على طبق لرَّ ها ,و قو لزوجهـا :ذا أودف أ
ــذهب لعنــد لــر ي و بيــت عنــدها ف نــا ال أويــدك ,وأ نــا
عن حق,ي .وهي يف احلقيقة ريري صادقة يف كبمهـا ,ألنهـا
عل ــم بـ ـ وجه ــا ال يس ــتطيع أ يـ ـرتك البي ــت م ــن أجـ ـ
أوالده ,ومن أجلـها بالـذاف ألنـه حيبهـا ,وهـو واقـع يف حـرية
مـ ــن أمـ ــره ,ل يعـ ــد بينهمـ ــا يشـ ــعر بـ ــالظلم الشـ ــديد
للزوجـ ــة الثانيـ ــة ,و أواد العـ ــد فالزوجـ ــة األو ضـ ــيِّق
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علي ــه وه ــو خيش ــى عليه ــا وعل ــى أوالده ,و طلــق الزوج ــة
الثانية بدو مـبب يشـعر بـ الظلـم صـاو أ ـدَّ ,مـع العلـم
ب َّ الزوجة الثانية ما أجنبت .فبماذا نصح هذا األخ؟

اجلوابَّ :
إن مما يؤسف له حق ًا وق

كثِّي من املسلمني يف مث هاذه

املضايق عندما خاض ا مث جتربة هذا األخ ,فالق ا مان الضانك مثا ماا
يلقى وأشد ,وما ذلك إال لشي

اةو وضاعف الا از الادين  ,وق َّلاة

االعتناء بالرتبية اإلسالمية الصحيحة ,ويساعد عىل ذلك غالب ًا ضاعف يف
شخصية الَّوج.
ون يص األخ الكريم ب صية نسأل اهلل بعاايف أن بكا ن ها العاالج
عاَّ
والدواء وه التَّام العدل بني الَّولتني يف املبيت والنفقة كام أمار اهلل َّ
عَّ ول َّ القائ يف حمكام التنَّيا
ول َّ  ,وليكن حازم ًا يف أمره ينرصه اهلل َّ
﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ [حممد  ]2وليعلم َّ
أن هذه املشاك الت
ي الووا اآلن إنام ه سحابة صيف زائلة عن قريب .والذي خيشى منه ه
املي أو اة ر عىل إحدا ا إلرضاء األخرىَّ ,
فإن وقا

ذلاك ها سابب

أكيد يف استمرار أو از يا بس ملط األويف عليه وسبب فشله ال قدر اهلل بعايف.
شك َّ
وال َّ
أن املحافظة عاىل ذكار اهلل بعاايف والادعاء يعطا للاذاكر
حتصنه من شياطني اإلناس واةان ,كاام َّ
أن باذ مكر املا ت وأح الاه
مواب ًة ِّ
والقيامة وأه اهلا ,وبذكِّي أهله بذلك ,له كبِّي األثر يف إصاالح النفا س
وب بتوا عن طغياَّنا وعنا ها ,فليستعن بجميع ذلك ,وليكثار مان زياار
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الصاحلني ,وليسع يف ع هتم إيف منَّله ,فإنه سبب عظيم من أسباب إزالة
الشحناء بني أه البيت وإشاعة أل اء الرسور.
وقد أضاف أستاذنا الفاض الدكت ر الشيخ أمحاد احلجا الكار ي
حفظه اهلل بعايف عىل اة اب ما ييل
خيَّي الزوجة الثانيوة بوني أن تتسوام
[وأشَّي عىل هذا املستفتي بأن ا
معه تفضيل األوىل عليها بعض األحيان امل يت وموا إليوه بكامول
رضاها ,أو يط ال قها ,وال تثريب عليه ذلك ,أخذ ًا مموا ث وت مون ختيوَّي
رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصح ه وسل سيدتنا سودة بنت زمعة
ريض اهلل تعاىل عنها بني الطال أو تتنازل عن ليلتها لعائفوة ,فتنازلوت,
فق ل الن ي صىل اهلل عليه وعىل آله وصح ه وسل منهوا ذلوك وأبقاهوا].
هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :2أ ــكو لــيكم حــالا الــا ل عــد حتتم ـ بــيين وبــني
وجــا ,احلال ـة بــيين وبينهــا يف حــا الرخــاء كــو أ ــبه
البيــت ,وقــد
بــاملي وس منهــا ,حتــى نــين عنــد الــدخو
ك ــو ه ــي يف أ ـ ـ ص ــووة وأبه ــى لب ــاس ,ولك ــن ال أ ــعر
بشيء حنوها ,ولو حدث بعع املبطفة بيننا ,فماذا أفع ؟
عَّ ول َّ
اجلواب :أذ ِّكر نفيس وأذ ِّكرك بق ل اهلل َّ

﴿ﯢ

ﯣﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯ﴾ [النساء .]09
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وأذكرك بق له ببارك وبعايف ﴿ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ﴾ [طه 078ا.]076
أخ الكريم إذا كنت برى حيابك يف شقاء وميؤوس ًا منواا ال قادر
فاهتم نفسكَّ ,
عَّ ول َّ ال ُخيلف ,فاحليا الطيبة ال بك ن
ألن وعد اهلل َّ
اهلل َّ
واإلعاراض ال قادر اهلل
إال من خالل االلتَّام باإليامن والعم الصاالح؛
ُ
عَّ ول َّ
سبب للشقاء وحليا الضانك ,فإماا أن يكا ن التقصاِّي
عن اهلل َّ
ٌ
منك أو من زولتك أو من كليكام ,فرالع ا احلسابات فايام بيانكم وباني
عَّ ولا َّ مان املخالفاات الرشاعية ,وأكثار مان
أنفسكم ,وب ب ا إيف اهلل َّ
عَّ ول َّ احلال بينك وباني زولتاكَّ ,
ألن النبا
الدعاء يف أن يصلح اهلل َّ
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يق ل « َّ
إن قل ب بن آ م كلوا بني
رصفه حيث يشاء» رواه مسلم.
إصبعني من أصابع الرمحن كقلب واحدُ ,ي ِّ

لغض البرص وحفو الفرج واللسان ,وإ َّيااك أن بفكِّار يف مساألة
وأ ع ك ِّ
الطالق؛ َّ
ألن البي ت ال ُببنى ك ملوا عىل املحبة ,فقد ُببنى بعض البي ت عىل
غِّي املحبة ,إال يف حالة واحد إذا كنت ّتشى عىل نفسك ال قادَّ ر اهلل مان
ال ق

يف املخالفات الرشعية بسبب هذه احليا بينك وبني زولتك ,فأناا

أنصحك بالَّواج من امرأ ثانية بدون طاالق األويف ,وأن بعادل بيانوام.
هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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السـ ا  :8أ ــعر أ وجـي ال حيــب املعا ــرة معـي كــثرياً ,أ كـ
ــهر م ــرة أو م ــر ني فق ــط ,م ــع العل ــم أن ــه ال يش ــكو م ــن أ
مشكلة يف وجولته ,وأقو لـه :نـي متضـايقة منـه ,يقـو لـي:
نه يفك,ر كيف ميجلب لنا املعيشة؟ فما هي نصيحتكم؟

اجلواب :من ال الب بني الَّولني املعارش باملعروف ,وذلك لق له

بعايف ﴿ﯢ ﯣ﴾ [النساء  ,]09ولق لاه بعاايف ﴿ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [البقر .]773
ألحب أن أبَّ َّي ن للمرأ
ويق ل ابن عباس ريض اهلل عنوام إين
م
عَّ ول َّ يق ل ﴿ﮘ ﮙ
أحب أن بَّ َّين  ,,ألن اهلل َّ
ا يعن زولته ا كام م

ﮚ ﮛ ﮜ﴾ رواه البيوق .
ومن املعارش باملعروف استمتا ك من الَّولني باآلخر ,وللَّولة
أن بطالب زولوا بال طء ,ألن ِح َّلاه هلاا ح مقواا ,كاام أن ِح َّلواا لاه ح مقاه,
يعف زولته عن احلرام ,وأن يعطيوا ح َّقوا كام ً
ال يف
فيجب عىل الَّوج أن َّ
ذلك ,وإال كان الَّوج آث ًام يف ذلاك ماا ام أناه لايس بعاالَّ عان قضااء
حالتوا وه بحالة إيف ذلك.
وأما بفكِّيه كيف يؤ ِّمن املعيشة فوذا من ح ِّقه ,ولكن ال جي ز لاه أن
ُيتعب قلبه يف ذلك ,ألن اهلل بعايف يق ل ﴿ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [ها  ]6فكيف
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باإلنسان املؤمن؟ ويقا ل بعاايف ﴿ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ [الذاريات 77ا ,]78فاهلل
بعايف ي ِ
قسم َّ
بأن الرزق مقس م ومضم ن ,وعىل العبد أن يأخذ باألسباب,
ُ
وبعدها يت َّك عىل اهلل بعايف .وليعلم َّ
بأن حرصه عىل الرزق لن يَّيد فياه,
كام أن زهده فيه لن ينقصه ,وما كان له فسيأبيه عىل ضعفه ,وما كان لغِّيه
فلن يناله بق به .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الســ ا  :2وجــ مص ــاب بالس ــرطا يف املثان ــة ,ويري ــد لامع ــة
وجتــه ,وهــي متتنــع خوف ـاً مــن العــدوى ,لــذلف لج ـ
ام ــتعما ي ــدها ب ــدالً م ــن اإلي ــبج ,فهـ ـ يعت ــر ه ــذا م ــن
العادة السرية؟ وه مو أ متتنـع عـن اجملامعـة علمـاً أ
الزوجني أعماوهم فوق  83منة؟

اجلوواب :إذا كااان املاارض معاادي ًا وينتقا إيف الَّولااة عاان طريااق

املعارش  ,فال حرج من امتنا الَّولة عن زولواَّ ,
ألن رء املفسد مقدَّ م
عىل للب املصلحة ,وهذا ال يك ن إال بقرار أطباء مسلمني عدول.
وأما إذا مل يكن معدي ًا فال جي ز للمرأ أن تنع عن زولوا.
وال جي ز للمرأ أن بلجأ إيف العا الرسية لقضاء شو هتا بيدها,
َّ
ألن هذا يدخ حتت ق له بعايف ﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ
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ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ﴾ [املؤمن ن 5ا .]2فقضاء الشو باليد
من التعدي عىل حدو الرشيعة.
أما إذا كان قضاء الشو بيد الَّوج لَّولته أو العكس فاال حارج,
وخاصة إذا كان هذا األمر يسكِّن الشو  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :6أنا مبتلى رض يسمى عصاب القلـق ,وهـذا املـرض داع
 14منة ,وهو مـرض حاولـت العـبج منـه ولكـنَّ احلـ َّ بيـد وب
العاملني .لقد أصبحت بعمر الزواج ,وهذا املرض واقـف بوجـه
مت ــاع نص ــف دي ــين ,هـ ـ م ــب عل ــي أ أخف ــي مرل ــي ع ــن
يتقبـ
خطيــبا أع أصــاوحها بــه؟ مــع العلــم أ َّ لتمعنــا ال َّ
أ يكو الزوج مصاباً رض ...مع العلم أ مرلـي ال يـ ثر
على حيا ي الزوجية و(اجلنسية).

اجلواب :ال الب عليك رشع ًا أن ُبعلِم أها املخط باة واملخط باة

َّ
بمرضك ,وأن بك ن واضح ًا يف ذلكَّ ,
وألن كتامناك
ألن ال اضح رابح,
هلذا امل ض

قد يؤ ي إيف حيا س ِّيئة بيناك وباني زولتاك يف املساتقب ,

والدين النصيحة ,ومن مجلة النصح أن بك ن رصحي ًا ماع أها لط بتاك
عاَّ ولا َّ بأنَّاك ْ
رصحات ألها
ولط بتك ,وكن عىل ثقة بإذن اهلل َّ
إن َّ
املخط بة بمرضك َّ
حتب من لط بتك
بأن اهلل سيي ِّرس لك األسباب ,أل َّنك م
اب
إن كاناات مصااابة بماارض أن بصااارحك ,فماان كااامل اإليااامن أن حتا َّ
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عَّ ول َّ لنا ولاك ولساائر مارىض
حتب لنفسك .وأسأل اهلل َّ
لآلخرين ما م
املسلمني ام العف والعافية .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :9ه مو للخاطب أ يوك ,والده يف وؤيـة املخطوبـة
بسبب مفره خاوج القطر؟

اجلواب :لقد َّلت السنَّة املطور عىل ل از ب كي النسا يف النظار

للمخط بة ,أما ب كي رل يف النظار للمخط باة فحارام ,لااء يف ساب
ِ
ب له أن يبعث امرأ يثق هباا بنظار
السالم وإذا مل يمكنه النظر إليوا اس ُتح َّ
إليوا وّتربه بصفتوا ,فقد روى أنس أنه صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه
وسلم أرس أم ُسليم بنظر إيف لارية فقال « ُش ِّم ع ارضوا وانظري إيف
ُع ْرق هبا» أخرله أمحد.
ونظر الرل إيف من يريد خطبتوا إنام لاء عىل سبي االساتثناء مان
حق الغِّي عىل أص احلرمة.
حتريم النظر إيف األلنبية ,فيبقى النظر يف ِّ
ثم َّ
إن العلة الت ُأبيح ألللوا النظر إيف املخط بة ال بتح َّقاق إال بنظار
امخاطب حرص ًا ,لاء يف سنن الرتمذي وغِّيه عن املغِّي بن شعبة ريض اهلل
عنه أنه خطب امرأ  ,فقال النب صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم
«انظر إليوا فإنه أحرى أن يؤ م بينكام» .قال الرتمذي ومعنى ق له «أحرى
أن يؤ م بينكام» قال أحرى أن بدوم امل

بينكام .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :13عرَّفـت علـى مطلقـة عمرهـا قريـب مـن عمـر  ,طلبـت
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أ يكــو أخوهــا وليهــا يف العقــد فرفضــت ,وأَّ الــزواج بــيين
وبينها حبضوو أحـد العلمـاء و ـاهد آخـر ,وطلبـت حينهـا أ
ك ــو العص ــمة بي ــدها ,فوافق ــت أم ــاع الش ــاهدين ,وعن ــدما
لفظنا بالعقد ل نذكر العصمة ,ثـم كتـب الشـيج العقـد
علــى ووقــة وذكــر فيهــا بشــر أ يكــو أمرهــا بيــدها طلــق
نفســها متــى ــاءف ,وأَّ الــزواج ,وبعــد مــتة أ ــهر اختلفن ــا
ف خر ين أنها قالت لنفسها :طلقت نفسي منـه ,فراجعتهـا,
ثم قالت مرة أخرى :أنت يا وجي طالق بالثبثة ,فقلـت ـا:
واجعتــف ,فقالــت :وأنــا طلقتــف أخــرى ولعــدة مــراف ,وبعــد
فرتة عدنا لبعضنا ,وأخـر ين أنهـا مـ لت أحـدهم فقـا ـا:
َّ هذا الشر يف العقد ريري صحيح ,وأنها مـا الـت وجـا,
ثــم أعلمــت هــي أخاهــا وأهلــها بــالزواج ,وبعــد فــرتة أخــر ين
ب نها حام  ,وقد م لت الكـثريين وكـ واحـد أجـاب جبـواب
خمتلف عن اآلخر ,فما حكم واجنا؟

اجلواب :اشرتاطوا أن بك ن العصمة يف يدها قب العقد وم افقتاك

هلا رشط الغ ,ولكن عندما ُ ِّون عىل ال رق عقد الَّواج و ُذكر الرشط فيه
ووافقت عليه ,صار بف يض ًا منك هلا أن بط ِّلق نفسوا متاى شااءت .وقاد
ألاز أكثر الفقواء هذا الرشط بعد عقد الَّواج.
وما ام التف يض بلفو الطالق ,فإذا وقع فإناه يقاع طالقا ًا رلعيا ًا
وملر واحد َّ ,
ألن كلمة عمتاى ال بفياد التكارار ,وإذا أوقعات الَّولاة
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الطالق عىل نفسوا ثم أرلعوا زولوا إيف عصمته بدون ذكر الرشط ثانية,
فليس من ح ِّقوا أن بطلق نفسوا من زولوا ثانية.
وبناء عليه:
فعندما قالت عط َّلقت نفيس منه وه بريدك فالطالق يقع عليواا,
وه طالق رلع  ,وبك نك أرلعتوا إيف عصمتك يف فارت العاد فوا
زولة رشعية لك ,واآلن لك عليوا طلقتني.
مع العلم َّ
الاَّوج أمرهاا إليواا أنات ياا
بأن ق ل املرأ الت فا َّ ض
ُ
زول طالق من ال يقع طالق ًا؛ َّ
ألن املرأ ه الت ب صف بالطالق ون
الرل  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ــ ا  :11ـ ــاهدف علـ ــى التلفـ ــا نقا ــاً حـ ــو شـ ــريع حكومـ ــة
السودا لزواج املسياو ,حي ُسقط املـرأة يـعَ حقوقهـا مـن
نفق ــة ومس ــكن وقوام ــة ,والق ــانو م ـيُلزع امل ــرأة عل ــى االلت ــزاع
بتلــف الشــرو  ,ولــيس مــن حق,هــا املطالبــة بتلــف احلقــوق
بعد الزواج ,فه هذا مقبو يف الشريعة اإلمبمية الغرَّاء؟

اجلوابَّ :
إن العرب يف العق للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملبااين,

فإذا كان العقد مست في ًا للرشوط فو عقد صحيح ,وأه مم هاذه الرشاوط

أهل َّي ُة العاقدين ,وأن يك ن برضا الَّولني إذا كانا بالغني ,وال بدَّ من و,

عن الَّولة عند مجو ر الفقواء ,واإلشوا عىل العقد ,وال جيا ز الت اطاؤ
عىل كتامنه من قب العاقدين أو الشو  ,وأن يك ن خالي ًا من الت قيت.
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وأما اشرتاط الَّوج عىل زولته أن ال ينفق عليوا وال يبيت عنادها,

وال هييئ هلا سكن ًا ,وال يعدل بينوا وبني رضائرها ,فواذه الرشاوط الغياة
وال بؤ ِّثر عىل صحة العقد إن كانت بعد عقد الَّواج ,وإن كانت قبله فو
ألن املرأ ُب ِ
ُملغا من باب أويف؛ َّ
سقط ما ليس حق ًا هلا أصالً.
وبناء عىل ذلك:
فإذا كان العقد مست في ًا رشوطه فو زواج صحيح ,والرشوط الغياة,
حق الَّولة أن ُبطالب هبا بعد الدخ ل .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
ومن ِّ

الس ا  :15ما حكم الزواج وهو ينو يف قلبه الطبق بعد ذلف؟

اجلواب :ما ام العقد مست في ًا رشوطاه مان ولا و ,وشااهدي

عدل ,ومل ُيذكر فيه الت قيت ,فالعقد صحيح ,ول كان ناوي ًا الطالق بقلبه,
حق
ولكن السؤال ملاذا ين ي الطالق بقلبه سلف ًا؟ هذا ليس من ال فاء يف ِّ
املرأ َّ ,
ألن الرل ال يرىض هذا لعرضه ,فكيف يرضاه لآلخارين؟ هاذا,
واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :10ه هناك حرج ـرعي يف ذكـر الوقـت يف عقـد النكـا
وعلى أ كو املدة طويلة ,على مبي املثا ملدة مؤة منة؟

اجلواب :ذهاب مجوا ر الفقوااء إيف َّ
أن ذكار املاد يف عقاد النكااح

يفسده ,س اء كانت املد ط يلة أم قصِّي  ,وس اء أكانت املد معل ماة أم
أي أثر رشع  ,فال حتا م املارأ باه للرلا  ,وال
سو لة ,وال يرت َّبب عليه م
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جي ز أن خيل هبا ,و ا ألنبيان عن بعضوام البعض.
فارق
بم الدخ ل بالَّولة بعده فيجب علايوام أن يفرتقاا ,وإال َّ
فإذا َّ
بينوام القايض لرب ًا عنوام ,ويرت َّبب عىل املرأ يف هذه احلالة ول ب العد ,
وبستحق املور.
وبثبت حرمة املصاهر  ,ويثبت النسب,
م
وبناء عليه:
فالعقد املذك ر فيه مد ط يلة أم قصاِّي  ,معل ماة أم سو لاة ,ها
عقد فاسد ال برت َّبب عليه آثار العقد الرشع  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الســ ا  :14وجــ أج ــرى عق ــد واج ب ــني وكيــ ال ــزوج ووكيــ
ـزوجَ وكي ـ ُ الزوجــة وكي ـ َ
الزوجــة ,ف خط ـ يف اللفــظ ,فـ َّ
الزوجه لنفسه ,فما هو احلكم يف ذلف؟
اجلواب :إذا كانت الفتا ا حم السؤال ا قارص ًا ,وكان ا ُملَّ ِّوج هلا ه

صح الَّواج ل كيا الاَّوج بحساب اللفاو بابفااق
ول ميوا الرشع  ,فقد َّ
وحرمت بذلك عىل ابنه حرمة مؤ َّبد .
الفقواءُ ,

وإن كانت بالغة بكر ًا عناد الاَّواج ,فكاذلك احلكام عناد مجوا ر

الفقواء الذين يق ل ن َّ
بأن والية ال ِّ ,عليوا واليا ُة إلباار كالقاارص .أماا
احلنفية فيك ن العقد عندهم م ق ف ًا عىل إلاز الفتا البالغة ,فإن ألازباه

وحرمت به عىل ابنه؛ وإال بط  ,ولاز هلا الَّواج من ابناه بعاد ذلاك
نفذ ُ
مناسب من هذه املشكلة بالرشوط السابقة .هذا,
بعقد لديد ,وهذا لرج
ٌ
واهلل بعايف أعلم.
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الس ـ ـ ا  :12لقـ ــد حضـ ــرف عقـ ــد واج بـ ــني ـ ــاب وفتـ ــاة ,طبع ـ ـًا
حبض ــوو ول ــيِّ أم ــر الفت ــاة والش ــاهدين ,ولك ــن ال ــذ لف ــت
نظر هـو أ َّ مهـر املـرأة كـا مقدَّمـه ومـ خَّره نسـخة مـن
القرآ الكريم ,فه يصح هذا العقد بدو ما ؟

اجلواب :لقد ا َّبفقت كلمة الفقواء عىل َّ
أن املور إذا كان مااالً متق ِّ ما ًا
عند الناس فو لائَّ ,وما امت نسخة القرآن الكريم متق ِّ مة ا قيمتوا من
عاَّ
حيث الطباعة ا فإَّنا لائَّ أن بك ن مور ًا للَّولة ,وذلك لقا ل اهلل َّ
ول َّ ﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [النساء .]74
وما امت نسخة القرآن الكريم ال بق م قيمتواا الرشاائية عان قيماة
عرش راهم من الفضة ا والت بقدر بخمس وثالثني غراما ًا مان الفضاة
امخالصة ا فالعقد صحيح ما ام األمر برضا الَّولة وول ِّيوا.
صاح املوار عناد احلنفياة
وإذا كانت قيمتوا أق َّ من عرشا راهام
َّ
ويكم إيف عرش راهمَّ ,
حق الرش  ,فمتاى ُقادِّ ر بأقا َّ مان
ألن التقدير م
َّ
حاق
حق نفسوا ورضيت باألق  ,فال
يصاح يف ِّ
عرش فقد أسقطت املرأ َّ
م
الرش  ,فيجب أ نى املقا ير وه العرش .
أما عند الشافعية واحلنابلة فال يشرتط أن يك ن عرشا راهام ,با
يصح أن يك ن مور ًا أق م
م

ء متم َّ ل.

وعند املالكية املور ال يك ن أق َّ من ثالثة راهم.
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وبناء عىل ذلك:
فالعقد صحيح عند مجو ر الفقواء ,ولكان إذا كانات قيماة نساخة
القرآن العظيم أق َّ من عرش راهم ولب عىل الَّوج أن يكم املوار إيف
عرش راهم ,خرول ًا من امخالف بني الفقوااء يف احلادِّ األ ناى للموار.
هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :18مــا هــو احلكــم الشــرعي يف املهــر عنــدما يكــو قســم
ب وقســم منــه مـ جَّبً؟ وهـ صــحيح أ املــرأة ذا
معجـ ً
منــه َّ
ما ت أو ماف وجها ميوف معهما املهر امل جَّ ؟
عَّ ولا َّ
اجلواب :أوالً :املور والب يف ك ِّ نكاح ,وذلك لق ل اهلل َّ

﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [النسااء  .]74وذكر املور
فيصح العقد بابفاق الفقواء ولا مل ُياذكر فياه املوار,
يف العقد ليس رشط ًا,
م
وذلااك لق لااه بعااايف ﴿ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ﴾ [البقر  .]786حيث حكم بصحة الطالق ماع بسامية
املور ,وجيب هلا مور املث ملا روي عن عبد اهلل بن مسع ريض اهلل عنه عأنه
بَّولوا رل فامت عنوا ,ومل يفرض هلا صداق ًا ,ومل يدخ هبا,
أ يف امرأ َّ
فاختلف ا إليه قريب ًا من شور ال يفتيوم ,ثم قال أرى هلاا صاداق نساائوا ال
وكْس وال شطط ,وهلا املاِّياث ,وعليواا العادَّ  ,فشاود م ْع ِقا ُ بان ِسانان
األشجع أن رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم قىضا يف
برو بنت ِ
واشق بمث ما قضيت رواه أب او والرتمذي والنسائ .
ْ
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معج ً
ماؤلالً,
ال أو ك ِّله
َّ
ثانيو ًا :ا َّبفق الفقواء عىل ل از ك ن املور ك ِّله َّ

وعىل ل از بعجي بعضه وبألي البعض اآلخر ,وذلك إذا كاان بابفااق
الَّولني أو املف َّ ضني يف العقد.
معج ً
يستحب عند املالكية ,وذلك
ال ,ب
م
واألويف أن يك ن املور ك مله َّ
لق ل اهلل بعايف ﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾
[األحَّاب  .]51واألل ر هنا ه املو ر ,واملرأ الت أوبيت مورها أو
صداقوا أفض وأويف ممن مل بأخذ صداقوا ,فاألكم واألفض إيتاء املور
ال قب الدخ ل ,وأن ال َّ
كام ً
يؤخر

ء منه.

وأما بأخِّي الناس اآلن بعض املور فوا مان املساتحدثات ,بسابب
م
وبعذر فع كام املور.
التغا ,يف املو ر
ثالث ًا :اشرتط مجو ر الفقواء أن يك ن األل معل ما ًا إذا كاان املوار
مؤل ً
ال ك مله أو لَّء منه.
َّ
صح العقد ,وبفسد بسمية املور ,وجيب
وأما إذا كان األل سو الً في م
للمرأ مور املث حاالً.
أما عند احلنفية فالعقد صحيح ,ويثبات املوار املسامى ولا مل يكان
األل معل م ًا ,ويرلع يف ذلك إيف العرف ,فإن مل ي لاد عارف يف ذلاك
ُ
الفراق بالطالق أو امل ت ه األل حك ًام للعارف عناد اةمياع,
ف ُيجع
وهذا ما أخذ به قان ن األح ال الشخصية يف س ريا.
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وبناء عىل ذلك:
معج ً
مؤلالً ,واألويف أن
ال أو َّ
فيج ز أن يك ن املور ك مله أو لَّء منه َّ
يك ن ك مله معجالً.
املؤل يصبح ًّ
حاال,
وإذا مات أحد الَّولني أو ُط ِّلقت الَّولة فإن َّ
وبطالب املرأ به إذا ب يف عنوا زولوا أو ط َّلقوا ,أو بساحمه ,ويطالاب باه
ورث ُة املرأ ِ زولوا إذا مابت الَّولة ,أو يساحم ن الَّوج إذا كان ا باالغني.
هذا ,واهلل بعايف أعلم.

جـ وهـي مـا
ذمـا وأعطـي وجـا املهـر امل َّ
الس ا  :12ه أبرئ َّ
زا على عصما؟

املستحب ,وذلك لقا ل اهلل
اجلواب :هذا من فضائ األعامل ,وه
م

عَّ ول َّ ﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾
َّ
[األحاَّاب  .]51وهذا يعن َّ
أن إيتاء املرأ مورها كاام ً
ال أويف مان بأليلاه,
وهذا ما فعله النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم.
م
وبعذرها عاىل الرلاال ,اساتحدث ا
ولكن الي م بسبب غالء املو ر
التألي والتعجي  ,وه لائَّ باالبفاق.
مؤل املارأ ,
فإذا أرا الرل أن يربئ ذمته قب م به ,وذلك بدفع َّ
فيك ن قد أبى أمر ًا حسن ًا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ـ ا  :16زوَّج ــت م ــن وجـ ـ وبقي ــت عن ــده أوبع ــة أ ــهر ,ول
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ي ـ ــتمكتن خ ـ ــب ه ـ ــذه الف ـ ــرتة م ـ ــن ال ـ ــزواج م ـ ــين لض ـ ــعفه
اجلنسي ,وأنا أويد الطبق ,فه من حقي أ أطالب بـاملهر
كامبً ,مع العلم ب ني ما لت بكراً؟

زولك بعدم ال ص ل إليك فقد أثبت ُعنَّتاه,
أقر ُ
اجلواب :أوالً :إذا َّ
وإذا أنكر فالق ل ق لك إذا ثبت عند القابالت بأ َّنك ما زلت بكر ًا.
يؤلله القايض سنة قمر َّية كاملة ,ويبدأ وقتواا
ثاني ًا :بعد ثب ت ُعنَّته ِّ
من وقت رضب القايض األل  ,والع َّلة يف بأليله سنة إلبالء العذرَّ ,
ألن
العجَّ قد يك ن ملرض أو ل ُعنَّة ,فخالل هذه الفارت يعاالج نفساه إن كاان
عجَّه ملرض ,أو إذا كان العجَّ بسبب رط بة أو بر أو حارار أو يابس,
فالفص ل األربعة الت

مر عليه بعاةه.

ثالث ًا :إذا مضت السنة ومل يتم َّكن الَّوج من الَّواج ,ثبت ول ُ آفة
عاَّ ولا َّ
عنده,
م
واحلق الاذي علياه يف هاذه احلالاة أن يط ِّباق قا ل اهلل َّ
﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ [البقر  ,]779وطاملا أنه عجاَّ عان
اإلمساك بمعروف ولب عليه الترسيح بإحسان ,فإذا امتنع عن الترسيح,
ويرسحك القايض ,وي قع عليك طلقة بائنة.
ناب عنه القايض
ِّ

َّ
واملاؤخر والاذهب
رابع ًا :بعد الترسيح بستح ِّقني مجيع املور املقادَّ م

واللباس ونفقة العد  ,إال أن بعف  ,وولاب علياك أن جتليسا يف العاد
عند احلنفية واحلنابلة ,وجتب عليك عند املالكية احتياط ًا ,وال عد علياك
عند الشافعية.

700

كتاب النكاح

وبناء عىل ذلك:
فل ِك اختيار أحد الطريقني إذا عَّمت عىل الفراق إذا مل بصربي عاىل
هذه احلال
األول :أن بفتدي نفسك منه باملخالعة الرضائ َّية بينك وبني زولك,
بأن يعطيك شيئ ًا من املور وبساحميه بالباق .
يؤلله القايض
الثاين :أن بسلك طريق إثبات ُعنَّته عند القايض ,ثم ِّ
عجَّه عند ذلك ي قع القاايض الطاالق ,وبساتح ِّقني
سنة كاملة ,فإن ام ُ
مجيع احلق ق السابقة الذكر.
والطريق األول أويف .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :19أوجو بيني رو الـزواج اة ,لـ بعـد ميـني الطـبق
ثبث مراف ,بقصد عـادة الزوجـة الـا وقـع عليهـا الـيمني,
مــع ذكــر الــدلي مــن القــرآ الكــريم ,واحلــدي الشــريف
الصحيح ,واجلهة املكلفة بتنفيذ رو هذه القضية؟
اجلواب :نكاح املح ِّل يتأ َّبى يف امرأ ط َّلقوا زولوا ثالث ًا ,فاال حتا م

لَّولوا األول إال برشوط ,وه
0ا أن بنق

عدَّ هتا منه.

يتَّولوا رل آخر زوال ًا صحيح ًا.
7ا أن َّ
الَّوج الثاين خ الً حقيقي ًا.
8ا أن يدخ هبا
ُ
الَّوج الثاين أو يم ت عنوا.
4ا أن يط ِّلقوا
ُ
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5ا أن بنق

عدَّ هتا منه.

وقال عا َّمة أه العلم وأصحاب املاذاهب مان املالكياة والشاافعية
بَّولوا الَّوج الثااين عاىل رشط إذا أح َّلواا ا بإصاابة ا
واحلنابلة بأنه إذا َّ
للَّوج األول ,فال نكاح بينوام ,فوذا النكاح يعترب بااطالً ,حلاديث النبا
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «لعن رس ل اهلل ا ُمل ِحا َّ وا ُملح َّلا
له» رواه أمحد .وه حديث حسن صحيح.
وحلديث عقبة بن عامر ريض اهلل عنه قال قال رسا ل اهلل صاىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم «أال أخربكم بالتيس املستعار»؟ قال ا بىل ياا
رس ل اهلل ,قال «ه ا ُملح ِّل  ,لعن اهلل ا ُملح ِّل وا ُملح َّل له» رواه ابن ماله.
وملا رواه قبيصة بن لابر قال قاال عمار ريض اهلل عناه عال أوباى
بمح ِّل وال حم َّل له إال رمجتوام رواه البيوق .
وألنه إيف مد  ,أو فيه رشط يمنع بقاءه ,فأشبه نكاح املتعاة ,با ها
أغلو من نكاح املتعة مان ولواني ,أحاد ا لوالاة مدباه .والثااين أن
أخص .وألنه نكاح ُرشط فياه
اإلصابة فيه مرشوطة لغِّيه ,فكان بالفسا
َّ
انقطا قب غايته ,ف لب أن يك ن باطالً.
وبناء عىل ذلك:
إذا حت َّققت الرشوط امخمسة السابقة الذكرَّ ,
فإن الَّولاة حتا م للاَّوج
األول ,وا َّبفق الفقواء عىل َّ
أن النكاح من الرلا الثااين بالرشاوط املاذك ر
هيدم طلقات الَّوج األول الثالث ,وبع إليه ويملك عليوا ثالث طلقات.
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ٌ
رشط من الرشوط السابقة فاال حتا م لَّولواا األول,
أما إذا ّت َّلف
َّ
ألن النكاح يعدم باطالً.
فق ل اهلل ببارك وبعايف ﴿ﰇ ﰈ﴾ ا أي الَّوج الثاين ا ﴿ﰉ
ﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰕﰖﰗﰘ

ﰙ ﰚ﴾ [البقر  .]781ال يتحقق إال بالرشوط السالفة الذكر.
أما اةوة املك َّلفة بتنفيذ هذه الرشوط فو كا مان الاَّولني ,فاإن
خالفا ف الب عىل القايض أن َّ
يتدخ لتحقيق هذه الرشاوط .هاذا ,واهلل
بعايف أعلم.

السـ ا  :53وجــا موظفــة و ــا وا ــب جيــد ,وأنــا آخــذ مــن وا بهــا,
وو ا أ يكو بغري ولًا منها ,فه املا الذ آخذه حراع؟
اجلواب :النفقة والبة عىل الَّوج نح زولته ,وذلك لق له بعاايف

﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [البقار  .]788ولق له صاىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم «فابق ا اهلل يف النسااء ,فاإ َّنكم أخاذ ه َّن
بأمان اهلل ,واستحللتم فرولو َّن بكلمة اهلل ,ولكام علايو ِّن أن ال يا ط ْئن
ُف ُرشكُم أحد ًا بكره نهْ ,
ربح,
فإن فع ْلن ذلاك فاارضب ه َّن رضبا ًا غاِّي ما ِّ
وهل َّن عليكم رزقو َّن وكس هت َّن باملعروف» رواه مسلم.
الترصاف يف هاذا
ومال الَّولة مال مستق عن زولوا ,وهلا حر َّية
م

عَّ ول َّ  ,وليس للَّوج عليوا سبي يف
املال كيفام بشاء يف حدو طاعة اهلل َّ
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اق الَّولااة
برصافوا يف ماهلااا ,وإن كااان األويف يف حا ِّ
املراقبااة واملتابعااة يف م
املشاور مع زولوا يف رصف املال ألنه أ عى لل فاق واملحبة.
أما أخذ زولوا شيئ ًا من ماهلا بدون رضاها فال جي ز ,وذلك لق لاه
بعااايف ﴿ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾ [النساااء .]4
ولق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «أال وال حي م المارئ مان
مال أخيه

ء إال بطيب نفس منه» رواه الدارقطن .

فإذا أكره الَّوج زولته عىل أخذ

ء من ماهلاا ,فإناه ال يطياب لاه

هذا املال ,وكذلك إذا أخذه بسيف احلياء فإنه ال حي م له ,وأ ميام رل أحرج
زولته وأخذ من ماهلا ,فإن اهلل ينَّ الربكة من املال الذي يأخذه ,ماع ماا
عَّ ول َّ من السؤال واملحاسبة.
ينتظره بني يدي اهلل َّ
يتعرض حلق ق الناس ,والتا
ومن أرا سالمة اآلخر فعليه أن ال َّ
من مجلتوا مال زولتاه ,والظلام لألقاربني ا وخاصاة الَّولاة ا ع اقباه
وخيمة وعق بته عاللة.
ومن أعظم الظلم أن جيلس الرل الس مي الق مي القا ر عىل العم يف
بيته ,ثم يأمر زولته بامخروج للعم من أل كساب الارزق ,فواذا وقاع يف
أمرين عظيمني ,األمر األول أمره لَّولته بامخروج للعم واهلل بعايف يق ل
﴿ﭶ ﭷ ﭸ﴾ [األحَّاب  .]88وخاصة إذا كان عملواا فياه اخاتالط
بالرلال األلانب عنوا.
واألمر الثاين ألَّموا بالنفقة عليه ,والنفقة والبة عليه ه ال عليوا.
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وبناء عىل ذلك:
فام ُأخذ بسيف احلياء فو حارام ,لق لاه صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم «ال حي م مال امرئ مسلم إال بطيب نفسه» رواه الدارقطن .
والالئق يف الرل أن يكا ن معطيا ًا ال آخاذ ًا ,وأن بكا ن ياده العلياا ال
السفىل .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :51أجريت عقد واجي على فتـاة ,وبعـد مـروو مـنة علـى
العقــد وقبـ الــدخو حصـ خــبف ,وطــالبين أهـ الفتــاة
بالنفقة خب فرتة العقد ,فه هذا من حق,هم رعاً؟

اجلواب :النفقة جتب عىل الَّوج بعد العقد عىل الَّولة وبسليم نفساوا

للَّوج ,أو بإظوارها االستعدا لتسليم نفسوا إذا هيأ الظاروف لاذلك ,فاإذا
رفضت بسليم نفسوا بعد العقد بعدم ناشَّ ًا ,ويسقط ح مقوا يف النفقة.
وبناء عىل ذلك:
فإذا كانت الَّولة عىل استعدا بام لتسليم نفسوا إليك بعد العقاد,
بستحق النفقة .أما إذا كان االبِّفااق بيناك
بؤل الدخ ل هبا ,فإَّنا
م
وأنت ِّ
بساتحق
وبينوا بالدخ ل هبا إيف أل معل م ,ومل حي َّ األل بعدُ  ,فإَّنا ال
م
النفقة إذا كان األل بناء عىل طلبواَّ ,
فإن النب صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
بَّوج عائشة ريض اهلل عنوا و خلت عليه بعد سانتني ,ومل
وصحبه وسلم َّ
ينفق إال بعد خ له ,ومل يلتَّم نفقتوا ملا مىض .أما إذا كان التأخِّي بناء عاىل
بستحق النفقة .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
طلبك أو بسببك فإَّنا
م
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الس ا  :55وج زوج امرأة مطلقة وعندها بنت بالغـة ,وبعـد مـدة
من واجها أَّ طبقها بالثبثة ,فه مو أ يتزوَّج ابنتها؟
عَّ ول َّ يف س ر النساء عند ذكر املحرمات
اجلواب :يق ل اهلل َّ

﴿ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾ [النساء .]78
وقد ابفقت كلمة الفقواء عىل َّ
أن بنات الَّولة وبنات بناهتا وبناات
حمرمات عىل الَّوج حرمة مؤ َّبد بعد خ له هبا.
أبنائوا َّ
حيرم البنات يعن حرمة مؤ َّبد ,
وقال الفقواء عالدخ ل باأل َّموات ِّ
بمجر العقد بدون خ ل فحرمتو َّن حرمة مؤ َّقتاة ,فاإن ط َّلقواا قبا
أما
َّ
يتَّوج من بناهتا.
الدخ ل هبا فإنه حي َّ له أن َّ
وبناء عليه:
بام الادخ ل
فال حي م للرل هذا أن
َّ
يتاَّو ج ببنات مط َّلقتاه ,إذا َّ
بأ ِّم واَّ ,
ألن ابنتوا ح ُرمت عليه حرمة مؤ َّبد عندما خ بأ ِّموا .هاذا ,واهلل
بعايف أعلم.

الس ا  :50زوجتُ امرأة وعندها ولد بال  ,وبعد واجي من أمه
اةرم ـ ـاف
َّ
وهـ ــو معنـ ــا يف البيـ ــت ـ ــزوَّج ,فه ــ وجتـ ــه مـ ــن
بالنسبة لي ألني متزوِّج ب مه؟

الصا ْلب ِّ  ,لق لاه
اجلواب:
بنص القرآن ها زولاة االبان م
املحرمة ِّ
َّ
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بعايف ﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [النسااء  .]78أما
زول ُة الربيب عابن الَّولة فال حترم ,والذي حيرم إنام ه بنات الَّولاة
وبنتوا وبنت بنتوا وبنت ابنوا وإن سفلت ,وذلك بعد الدخ ل باألم.
وبناء عىل ذلك:
فال حترم عليك زولة الربيب ,ب حترم عليك ابنتوا وابنة بنتوا وابنة
ابنوا وإن س ُفلت.
انظر حاشية ر املحتاار البان عابادين رمحاه اهلل بعاايف ,وروضاة
الطالبني وعمد املفتني لإلمام الن وي رمحه اهلل .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الســ ا  :54ــاب خط ــب فت ــاة وعق ــد قران ــه عليه ــا ,ث ــم طلقه ــا
ثبثـ ـًا حبض ــوو ول ــيِّ األم ــر والش ــهود ,ث ــم خط ــب ريريه ــا,
ومينفصـ عنهــا أيضـاً ,فهـ حيـ لــه أ يعقــد قرانــه علــى
األو من جديد؟

اجلواب :إن كان طالقه للَّولة األويف ثالث ًا بأن قال هلا أنت طاالق

بالثالثة ,فإَّنا ال حت م له حتى بنكح زول ًا غِّيه ,نكاح رغباة و يم ماة ال
نكاح حتلي  ,ويدخ هبا.
وأما إذا كان طالقه هلا ثالث ًا بق له هلا أنت طالق ,أنت طاالق ,أنات
طالق ,فإن هذا الطالق ال يقع منه إال الطالق األول فقط ,ما ام أنه قبا
الدخ ل ,ألَّنا بالطلقة األويف بانت منه بين ناة صاغرى ,فاالطالق الثااين
والثالث وقع يف غِّي حم ِّله .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ـ ا  :52امــرأة ذهبــت بيــت أهلــها بســبب خــبف ــديد مــع
وجهـ ــا ,وبقيـ ــت يف بيـ ــت أهلـ ــها مـ ــنة ونصـ ــف ,وبعـ ــد ذلـ ــف
طلقهــا وجهــا ,وبعــد طبقهــا ب مــبوع زوَّجــت مــن وجـ آخــر
بناء على قو بعع الناس ا :املرأة ذا ريابـت عـن وجهـا
ثبثة أ هر فكنها طلق منه ,فماذا يرت َّب على هذه املرأة؟

اجلواب :هجر الَّوج زولته سن ات ط يلة أم قصِّي ال حي م ُعارى

الَّولية بيانوام ,فوا يف عصامته حتاى يط ِّلقواا الاَّوج ,أو القاايض ,أو
يم ت عنوا زولوا.
وإذا طلق الرل زولته بعد هجرها بسن اتَّ ,
فإن الطالق يقع عليوا,
وجتب عليوا العد بالطالق من باريخ وق

الطالق عليوا ,وليس من باريخ

هجره هلا ,وعدَّ هتا ثالث حيضات إن مل بكن حامالً ,أو مل بكن خلات سا َّن
اليأس؛ فإن مل بكن حام ً
ال و خلت س َّن الياأس فعادم هتا بساع ن ي ما ًا؛ فاإن
ال فعدَّ هتا وضع احلم  .وال جي ز أن ُّتطب يف فرت عادَّ هتا فضا ً
كانت حام ً
ال
عن إلراء عقد زواج عليوا من رل آخر ,فإذا ُألري عقد زواج عليوا ا من
غِّي زولوا الذي ط َّلقوا ا وه يف عدَّ هتا ,فالعقد باطا قبا الادخ ل ,وال
بم بعاده الادخ ل و اا ال يعرفاان احلكام
يرت َّبب عليه م
أي أثر رشع  ,فإذا َّ
الرشع  ,فيك ن الدخ ل ً
وطأ بشبوة ,جيب بعاده التفرياق بيانوام ,وإن كاناا
يعلامن حرمة هذا الفع فإَّنام يعتربان زانيني ,ويقام عليوام احلدم .
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وبناء عىل ذلك:

فغياب الَّوج عن زولته أشور ًا أو سن ات ال بطلاق باه املارأ مان
زولوا .هذا أوالً.

ِ
طالقوا بأسب
ثاني ًا :زواج املرأ الت بلَّموا العد بعد

باط ٌ  ,فإذا مل

بم الدخ ل بينوام ولب
يتم الدخ ل فال يرت َّبب عليه م
أي أثر رشع  ,وإذا َّ
َّ
عليوام أن يفرتقا ,وإال َّفرق بينوام القايض مع الت بة واالستغفار.
بم التفريق بينوام ولب عىل املارأ أن بكما عادَّ هتا مان
ثالث ًا :فإذا َّ
بام
زولوا األول إذا مل بكن قد انتوت ,وبعتدم ثانية من الرلا الثااين إذا َّ
بتَّوج ممان شااءت مان
الدخ ل هبا مع الشبوة ,وبعد انتواء عدهتا هلا أن َّ
غِّي حمارموا.
رابع ًا :إذا مل يفرتقا بعد معرفة احلكم الرشع فاإَّنام يعتاربان زانياني
ويقام عليوام احلدم  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :58أنا ـاب مقـيم يف فرنسـا ,وأويـد الـزواج مـن فتـاة معيَّنـة,
والذ بيَّن لي أنها ال عتنق ديناً من األديا  ,وال ـ من بـنيبِّ
من األنبياء عليهم الصبة والسبع ,فه مو أ أ زوَّج منها؟
اجلواب :يقا ل اهلل بعاايف ﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [البقر  .]770وقاد ا َّبفاق الفقوااء
عىل عدم ل از نكاح املسلم من املرأ الت ال بدين بدين ساموي ,كاملج س َّية
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عابد ِ النار ,وال ثن َّية عابد ِ ال ثن ,وكذلك املرأ امللحاد  ,والتا ال بعارتف
بدين ساموي ,مث الشي عية وال ل ية والب ذية والبوائية والقا يانية.
وإين ألعجب من الرل املسلم الذي يرغب بالَّواج يف هذا الَّمن
من مث هذه املرأ وه ُمعرض عن املرأ املسلمة ,ويبحث عن غِّيهاا إن
كانت كتاب َّية أو غِّي كتاب َّية ,وه يسمع ق ل النب صىل اهلل عليه وعىل آلاه
وصحبه وسلم « ُبنكح املرأ ألربع ملاهلا ,وحلسابوا ,ومجاهلاا ,ولادينوا,
فاظفر بذات الدين بربت يداك» رواه البخاري ومسلم.
وبناء عليه:
أوالً :ال جي ز لك الَّواج من هذه املرأ .
بتَّوج من املرأ املسلمة لك ال بندم ,كام أوصانا
ثاني ًا :أنصحك بأن َّ
رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ـ ا  :52أنـ ــا فت ــاة مسـ ــلمة مقيم ــة يف لبنـ ــا  ,أحبب ــت ـ ــابًا
صــاحب خلــق وفيــع ولكنــه نصــراني ,فه ـ مــو أ أواف ــق
على الزواج منه طمعاً يف مبمه؟
عَّ ول َّ ﴿ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
اجلواب :يق ل اهلل َّ
بنص القرآن العظيم ,قال بعايف ﴿ﮪ
ﭶ﴾ [النساء ,]040
والنرصاين كافر ِّ
م
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯘﯙ
ﯚ ﯛ﴾ [البينة  ,]6وقال ل َّ شأنه ﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
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ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾ [املائد 27ا .]28فوؤالء كفروا
عندما قال ا عيسى ابن اهلل ,أو ثالث ثالثة ,أو أن عيسى ه اهلل ,وكفروا
عندما مل يؤمن ا بنب َّ سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم.
ثم لاء البيان واضاح ًا يف سا ر املمتحناة ﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ [املمتحنة .]01
وهلذا قال علامء األمة وفقواؤها حيرم باإلمجا زواج املسلمة
بالنرصاين؛ َّ
ألن هذا الَّواج فيه خ ف عىل املرأ املؤمنة أن بقع يف الكفر,
ِّ

َّ
وألن الغالب عىل النساء َّأَّن َّن بب ٌع
وفيه سبي عىل املؤمنة ,وهذا ال جي ز,
للرلال فيام يؤثرون من أفعال ,وه مفض إيف النَّا يف بربية األوال ,
فاألب يريد من ولده أن يك ن بابع ًا له ,واألم بريد أن يك ن ولدها بابع ًا
هلا .والكافر يدع إيف النار كام قال بعايف ﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮎﮏﮐﮑﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾
[البقر .]770
ولاه
وسيدنا رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم َّ
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أولياء البنات بق له «إذا خطب إليكم من برض ن ينه ُ
فَّولا ه,
وخ ُلقه ِّ
إال بفعل ا بكن فتنة يف األرض وفسا عريض» رواه الرتمذي.
وبناء عليه:
ربر ال سيلة,
فباإلمجا حيرم عليك الَّواج من
النرصاين ,والغاية ال ب ِّ
ِّ
واإليامن جيب أن يك ن عن ط اعية ورغباة فياه ,قاال بعاايف ﴿ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [الكوف  ,]79واملرأ املسلمة ال بكا ن فريساة
وضح َّية بَّوالوا من كافر طمع ًا يف إسالمه .ونسأل اهلل بعايف هلذا الشااب
وألمثاله اهلداية لدين احلق .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :56وج ـ مســلم ــزوَّج امــرأة نصــرانية ,وبعــد فــرتة مــن
واجهـ ــا او ـ ــدَّف ع ــن النصـ ــرانية ,ول ـ ــدخ يف ديـ ــن مـ ــن
األديا  ,فما حكم بقائهـا حتـت الرجـ املسـلم؟ و ذا وجعـت
دين النصرانية فه حت لزوجها؟ و ذا كانت حت َّ لـه
ه حتتاج عقد جديد عليها؟

اجلواب :زواج املسلم بالكتاب َّية الت بؤمن بدين ساموي كاليو ية

والنرصانية مباح ,وذلك لق له بعايف ﴿ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾ [املائد .]5
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وإذا اربدَّ ت عن النرصانية ومل بدخ يف ين آخر وصاارت م ِ
لحاد
ُ
أو ما ية ,أي صارت ال بؤمن إال باملا  ,واعترب ِ
ت املا إهل ًا ,وال بعارتف
ِّ َّ
باأل يان الساموية ,فسخ العقد بينوا وبني زولوا املسلم ,وال حي م للرلا
املسلم أن يعارشها ,فإن عارشها لااه ً
ال بااحلكم فوا وطء بشابوة ,وإن
كان يعلم حرمة الفع وعارشها لتار ًا فيعدم زاني ًا.
وإذا رلعت إيف نرصانيتوا بعد اربدا ها عنواا ,فإَّناا حتا م للرلا
املسلم ولكن بعد إلراء عقد لديد عليوا ,ألَّنا بر َّ هتا عان النرصاانية ومل
بدخ يف ين من األ يان الساموية صاارت ملحاد  ,ونكااح ِ
امللحاد ال
يصح أن بك ن حتت رل مسلم ,وذلاك لق لاه بعاايف ﴿ﭲ
جي ز ,وال
م

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾
[البقر ِ ,]770
فرب َّ هتا صارت يف حك ِم املرشكة.
فااإن اعتنقاات اإلسااالم ,أو خلاات يف اليو يااة أو رلعاات إيف
يتَّوج منوا ,فرتلع إليه بعقد لديد.
نرصان َّيتوا ح َّ للرل املسلم أن َّ
وبناء عىل ذلك:
فإذا كانت هذه املرأ النرصانية اربدَّ ت عن نرصاان َّيتوا ومل بادخ يف
ين ساموي ,فسخ العقد بينوا وبني زولوا املسلم ,فإن أسلمت أو عا ت
إيف نرصان َّيتوا ولب جتديد عقد النكاح عليوا.
هذا بخالف املرأ الت برتك الكنيسة بسبب الرضائب التا برتبَّاب
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عليوا ,فوناك بعض النصارى يرتك ن كنائسوم بسبب الرضائب وهم عىل
نرصان َّيتوم.
فإذا كانت املرأ بركت الكنيسة ون النرصانية فو زولاة رشعياة
للرل املسلمَّ ,
ألن بركوا للكنيسة ال يعن بركوا لادينوا ,ونساأل اهلل أن
يرشح صدرها لإلسالم .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :59عنــدنا يف مــلطنة عمــا ثبثــة مــذاهب ,وهــي الســنة
والش ــيعة واإلبال ــية ,و ن ــين فت ــاة م ــنيَّة ,و ق ــدع ل ــي ــاب
بالي املذهب ,فه مو أ أ زوَّجه؟
عَّ ول َّ ﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
اجلواب :يق ل اهلل َّ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯢ
ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ﴾ [احلرش 3ا.]01
اإليامين املقب ل عنده ,والذين هم من
فقد صنَّف اهلل بعايف املجتمع
َّ
أه اةنة ,بثالثة أصناف الصنف األول املوالرون ,والصنف الثاين
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األنصار ,والصنف الثالث الذين لاؤوا من بعد املوالرين واألنصار,
عَّ ول َّ
هؤالء مجيع ًا قال فيوم م النا َّ

﴿ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭨﭩ

ﭪ﴾ [الت بة .]011
ووصف اهلل بعايف الصنف الثالث بق له ﴿ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ ,صفة هذا
الصنف أَّنم يدع ن ملن سبقوم ,أي يدع ن ةميع املوالرين وةميع
األنصار بدون استثناء ,هذا ال صف األول هلم ,وال صف الثاين هلم ه
َّ
أن قل هبم سليم ٌة عىل املؤمنني مجيع ًا ,وخاصة السابقني األولني من
املوالرين واألنصار.
وبناء عىل ذلك:
فإذا كان املتقدِّ م من خطبة املرأ بنطبق عليه أوصاف الاذين لااؤوا
من بعد املوالرين واألنصار ,بحيث يدع لسلف األماة ك ِّلواا ,وخاصاة
ألصحاب سيدنا رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم بادون
استثناء واحد منوم ,وال حيم يف قلبه ًّ
غال ألحد من أه القبلة ,وخاصاة
عىل الصحابة الكرام مجيع ًا ,وها صااحب يان وخلاق ,يصايل صاالبنا
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ويرتىض عن أصاحاب سايدنا رسا ل اهلل صاىل اهلل علياه
ويأك ذبيحتنا
َّ
وعىل آله وصحبه وسلم مجيع ًا ,وينطبق علياه قا ل النبا ِّ صاىل اهلل علياه
وعىل آله وصحبه وسلم «إذا خطاب إلايكم مان برضا ن يناه ُ
وخ ُلقاه
فَّول ه ,إال بفعل ا بكن فتنة يف األرض وفسا عريض» رواه الرتماذي.
ِّ
َّ
يَّوج إذا حت َّققت فيه هذه الرشوط ,وإال فاال .هاذا ,واهلل
فإن هذا الشاب َّ
بعايف أعلم.

الس ـ ـ ا  :03وج ـ ـ طـ ــاعن يف السـ ــن ـ ــزوَّج امـ ــرأة ول يسـ ــتطع
ح ـ ُرمْنَ علي ـه بــاخللوة
وط هــا ,وعنــدها بنــاف ,فه ـ بنا هــا َ
مهن فقط دو الو ء؟
ب َّ

اجلواب :عند السا احلنف َّية إذا خاال الرلا بااملرأ ون وطء وال

مسوا بشاو ومل يطأهاا َّ
فاإن بناهتاا
مس بشو مل حترم عليه بناهتا ,أما إذا َّ
حير ْمن عليه.
وعند غِّي احلنفية ال حتارم بناات الَّولاة إال باال طء ,وذلاك لق لاه
بعاااايف ﴿ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾ [النساء ,]78
حترم البنات.
فامخل عندهم ال بسمى خ الً ,واملبارش ون الفرج ال ِّ
وبناء عىل ذلك:
فأنا أنصح بعدم امخل ببنات هذه الَّولة احتياطا ًا ,وإن كُا َّن عناد

كتاب النكاح

772

واملس بشو  ,وذلك خرول ًا
السا احلنفية قد حرمن عليه بسبب امخل
ِّ
من امخالف بني الفقواء ,وه األح ط يف الدين .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ـ ا  :01طلب ــت م ــن وج ــا أ تحجَّـ ـب فرفض ــت ب ــاحرتاع
وأدب حبجــة أنهــا ال ــزا صــغرية ,وهــي يف الثامنــة عشــرة
مــن العمــر ,فمــا هــي نصــيحتكم ألنــين ال أدو مــاذا أفعـ ؟
وه أحامب عنها يوع القيامة؟

اجلواب :أنصحك بالصرب عليواا ,و ع هتاا إيف اهلل بعاايف باحلكماة

وامل عظة احلسنةَّ ,
ألن االختيار ما كان سلي ًام من البداية ,لذلك أنصاحك
بالصرب عليوا ,وذكِّرها باألحكام الرشعية فيام يتع َّلاق باحلجااب خاصاة,
وأَّنا ما بقيت صغِّي بعد خ هلا يف س ِّن التكليف.
وال َّ
شك يف أ َّنك مسؤول عنوا ي م القيامة ,وذلك لق له بعايف
﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾
[التحريم  ,]6ولق له بعايف ﴿ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ﴾ [عبس 84ا ]86أي زولته ,وسبب الفرار ألَّنا ستق ل يا رب
سله ملاذا مل يأمرين باحلجاب؟ ملاذا مل يأمرين بالصال ؟...
ال َّ
شك أ َّنك مسؤول عنوا ,وذلك لق له صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم «ك ملكم را وك ملكم مسؤول عن رع َّيته ,اإلمام را ومسؤول
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عن رع َّيته ,والرل را يف أهله وه مسؤول عن رع َّيته» رواه البخاري.
عَّ ولا َّ ﴿ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
أ ع ك إيف أن بذكِّرها بق ل اهلل َّ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [الاااربوج ,]01
أبرىض أن يك ن هلا عذاب لونم وعذاب احلريق بسبب فتنتوا للشباب؟
وه يرضيوا أن ينظر إليواا ال ُف َّسااق وال ُف َّجاار؟ وها يرضايوا أن
بربكب أنت أو أب ها أو أخ ها لريم ًة بسبب االعتاداء عليواا مان قبا

فاسق أو فالر بكلمة أو ملسة أو نظر خائنة؟
وأخِّي ًا أسأل اهلل بعايف  ,ولك وهلا وللماؤمنني اهلداياة .هاذا ,واهلل
بعايف أعلم.

الس ا  :05أنا أعـي يف املنـز أنـا و وجـا وأمـي وأبـي ,وطلبـت مـن
وجا أ ختدع أمي و قدِّع ا ما ريـد مـن املسـاعدة ,ولكنهـا
وفضت ,فه وجا آمثة ,مع العلم أ أمي بصحة جيدة؟
مكرما ًة هلاا
بَّولت امرأ
اجلواب :إين أسألك يا أخ الكريم ه
َّ
َّ

من احلق ق ما عليوا من ال البات ,أم استحرضت خا مة ل الدبك؟
ربعة مأل ر بخدمة بيتوا وزولواا
املرأ عندما َّ
بتَّوج فإَّنا بق م مت ِّ
وأوال ها ,وليست مك َّلفة بخدمة أب ي الَّوج وال إخ به وال أخ اباه إال
عن طيب نفس منوا ,فل أكرهوا الَّوج عىل ذلك كان الاَّوج آثا ًام ,ألناه
بَّولتواا قلات لا ِّ ,أمرهاا
ك َّلفوا ما مل يك ِّلفوا الرش به ,وأنت عنادما َّ
قبلت زوالوا عىل كتاب اهلل وسنة رسا ل اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
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وصحبه وسلم ,فو جتد يف كتاب اهلل أو يف سانة رسا له صاىل اهلل علياه
وعىل آله وصحبه وسلم ما ي لب عليوا ذلك؟
وإذا رفضاات الَّولااة هااذا فلاان بكا ن آثمااة ,والااَّوج إن أمرهااا
وألربها بذلك كان آث ًام .ولكن أناا أنصاح هاذه األخات أن ّتادم أها
زولوا عىل قدر االستطاعة؛ َّ
ألن هذا من املعروف ,وخاصة إذا كان أها
زولوا بحالة إيف خدمة ,ولتعلم هذه األخت َّ
بأن صانع املعروف ال يقع,
وإذا وقع ولد م َّت ً
كأ.
وأق ل للَّوج بل َّطف بأهلك إذا أمرهتم بذلك ,وذكِّار أهلاك باأن
يتل َّطف ا معوا ,أل َّنه ليس من ال الب عليوا أن بق م بخدمة أهلك .هاذا,
واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :00أنــا ــاب متــزوِّج أمــكن مــع أهلــي ,وأعم ـ يف لبنــا ,
وأمــي لــريرة وال يوجــد معــني ــا ,هـ مــو أ أصــطحب
وجــا معــي؟ علمـًا أنــه يوجــد يف البيــت أخــوا لــي ــابا
وأبي وأمي ,ماذا أفع ؟

اجلواب :أوالً :جيب عليك أن بعلام َّ
باأن الاَّواج لاه غاياات ,مان

مجلتوا إعفاف نفس الَّوج وإعفاف نفس الَّولة ,وسفرك إيف لبنان بدون
الَّولة مناقض هلذه الغاية ,وخاصة إذا كانت إقامتك يف لبنان فرت ط يلة.
ثاني ًا :جيب عليك أن بعلم َّ
بأن الَّولة ال جيب عليوا رشع ًا أن ّتادم
ربعا ًا منواا
أباك أو أمك ,الَّولة بق م بخدمة زولوا وأوال هاا وبيتواا ب م
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عَّ ول َّ  ,ألَّنا
بذلك ,وإن بط َّ عت بخدمة أهلك فألرها عظيم عند اهلل َّ
بَّر املعروف لنفسوا يف املستقب  ,ولكن ال يلَّموا ذلك.
ثالث ًا :اختالط الَّولة مع أبناء أمحائوا ال جي ز رشع ًا ,وذلاك لق لاه
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «إيااكم والادخ ل عاىل النسااء»
فقال رل من األنصار يا رس ل اهلل أفرأيت احل ْم ؟ قال «احل ْم ُ امل ت»
رواه البخاري عن عقبة بن عامر ريض اهلل عنه.
وعليه فال جي ز للمرأ املسلمة أن ّتتلط مع إخ زولوا ,ألن هاذا
وأي مفسد  ,وال اقع يصدق هذا.
االختالط وخاصة يف هذا العرص مفسد ٌ م
رابعاً  :خدمة األب ين جتب عىل األوال  ,وذلك لق له بعايف
﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [اإلرساء  . ]78وال جي ز أن يطغى
حق عىل حق  ,وال جي ز بكليف أحد ما مل يك ِّل فه به الرش  ,فالَّولة
ما ك َّل فوا الرش يف خدمة أه زولوا ,أل َّن الَّولة ليست أمة وال
رقيقة ,وال ش َّغ الة.
وبناء عىل ذلك:
فأنااا أنصااحك إذا كناات عازم ا ًا عااىل الساافر أن ال بسااافر إال مااع
زولتك ,وال بؤذ زولتك برتكوا ماع أهلاك وحادها ,وأن بتل َّطاف إيف
أرصوا عىل عدم امل افقاة عاىل صاحبة
أهلك بأن يأذن ا لك يف ذلك ,فإن م
أحق أن ُيتَّبع ,فخاذ زولتاك معاك ,وأحسان ل الاديك
زولتك
فاحلق م
م

كتاب النكاح

780

بالصلة املال َّية عىل قدر االستطاعةَّ ,
ألن اإلحسان باملال قد يغط عىل كثِّي
من األم ر ,وأمك خيدموا أبا ك وأخا اك إن شااء اهلل بعاايف .هاذا ,واهلل
بعايف أعلم.

الس ا  :04وج عَقدَ واجه على فتاة ,وقب الدخو او دَّف عـن
اإلمبع بسبب كفرهـا الصـريح والعيـاذ بـاىل عـا  ,فهـ
مب على الزوج أ مدِّد العقد عليها بسـبب فسـج العقـد
ألنــه مــا أَّ الــدخو بهــا ,أع جــرَّد وبتهــا اىل عــا
وجتديد مبمها رجع عصمة وجها؟
اجلواب :ا َّبفق الفقواء عىل َّ
سب النب
سب اهلل َّ
عَّ ول َّ أو َّ
أن من َّ

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم وكان مؤمن ًا فقد اربدَّ عن ينه,
س اء كان مازح ًا أو لا ًا أو مستوَّئ ًا ,وذلك لق له بعايف ﴿ﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮋﮌﮍﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ [الت بة .]66
ربيه مماا قاال ,ماع كثار
وجيب عىل املربد أن ينطق بالشوا بني بعد ب ِّ
االستغفار والندم عىل ما صدر منه ,واةَّم عىل أن ال يع إليه.
متاَّولني ا فساخ عقاد الاَّواج
وإذا اربدَّ الرل أو املرأ ا وكانا
ِّ
الر َّ من أحد الاَّو لني قبا الادخ ل بطا النكااح
بينوام ,فإن كانت ِّ
الر َّ بعد الدخ ل فسخ العقد عند احلنفية ,فتبني املرأ
بينوام ,وإن كانت ِّ
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من زولوا ,وال حت م له إال بعد ع هتا لإلياامن ,وبعقاد لدياد؛ وعناد
اةمو ر ال ببني منه إال بانقضاء عدَّ هتا ,فإن عا املربدم منوام إيف اإلسالم
ضمن العدَّ فال حيتاج إيف عقد لديد بينوام.
لاء يف املبس ط للرسخيسا وإذا اربادَّ املسالم بانات مناه امرأباه,
مسلمة كانت أو كتابية ,خ هبا أو مل يدخ هبا ,عنادنا ,وقاال الشاافع
رمحه اهلل بعايف إن كان مل يدخ ْ هبا فكذلك.
ولاء يف بدائع الصنائع ومنوا ال ُفرقة إذا اربدَّ أحد الَّولني ,ثم إن
كانت الر من املرأ كانت ُفرقة بغِّي طالق باالبفاق.
َّ
املواذب إذا اربادَّ الَّولاان ,أو
ويق ل اإلمام الشِّيازي رمحه اهلل يف
أحد ا؛ فإن كان قب الدخ ل وقعت ال ُفرقة ,وإن كان بعد الدخ ل وقفت
ال ُفرقة عىل انقضاء العدَّ  ,فإن التمعا عىل اإلسالم قب انقضاء العاد فواام
عىل النكاح ,وإن مل جيتمعا وقعت ال ُفرقة ,ألنه انتقال من ين إيف ين يمناع
ابتداء النكاح ,فكان حكمه ما ذكرناه كام ل أسلم أحد ال ثنيني.
وبناء عليه:
فام امت املرأ اربدَّ ت عن اإلسالم قب الدخ ل فسخ العقاد بينواا
وبني زولوا وبانت منه ,فاال حتا م لاه إال بعقاد لدياد بعاد ع هتاا إيف
اإلسالم والت بة ,ألنه ال عدَّ عليوا بعد فسخ عقد زوالوا لعدم الدخ ل
هبا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ا  :02جد ي أع والد بلغت من العمر مـتني مـنة ,وجـد
متوفى عنها مـن أعـواع عـدة ,وأولـعت جـد ي ابـنا أكثـر
من مرة ,فه صاوف ابنا بنتاً جلد ي من الرلاعة؟
اجلواب :من رشوط الرضيع

0ا أن يص اللبن إيف معد الرضيع.
7ا أال يبل عمار الرضايع سانتني ,وذلاك لق لاه بعاايف ﴿ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [األحقاف  ,]05ولق له بعاايف ﴿ﭾ ﭿ ﮀ﴾
[لقامن .]04
وللحديث «ال ُحي ِّرم من الرضاعة إال ما فتق األمعاء يف الثدي وكان
قب الفطام» رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح.
وال يشرتط يف املرأ املرضع أن بك ن ذات زوج ,فل أرضعت املرأ
البكر ,أو املرأ الكبِّي الت وصلت س َّن اليأس ,طف ً
ال ,صار الطفا ابنا ًا
هلا ,ومل يشرتط الفقواء أن يك ن اللب ُن بعد ال ال َّ ,
يدر مان
ألن اللبن قد م
صدر املرأ البكر أو اآليسة حلالة من احلاالت اهلرم نياة بسابب واء ,أو
يدر بسبب عاطفة وحنان.
م
وبناء عىل ذلك:
فإذا حت َّقق نَّول اللبن من صدر لدبك ,و خ ل ف ابنتاك ,فاإن
عمة لك من الرضاعة كاذلك .هاذا,
ابنتك صارت بنت ًا ةدبك ,وبصبح َّ
واهلل بعايف أعلم.
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الس ا  :08يف بعع احلاالف املرلـية وبسـبب االلـطراباف ا رمونيـة
يصــبح عنــد الفتــاة العــذواء حليــب يف ثــديها؟ فــك أولــعت طفـبً
من هذا احلليب ه يصبح ابناً ا من الرلاعة؟
اجلواب :إذا أرضعت الفتا العذراء طف ً
ال من حليب كان يف صدرها

بسبب االضطرابات اهلرم نية أو غِّيها ,فإَّنا بصبح أم ًا هلاذا الطفا مان
الرضا  ,ما ام الرضا للطف يف س ِّن الرضا ع ون السانتني  ,وماا ام
اللبن ُينبت اللحم و ُينشَّ العظم ويسدم املجاعة.
َّ
فإن زولوا ال يك ن أبا ًا هلاذا الطفا مان
بَّولت يف املستقب
وإذا َّ
الرضا  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :02امــرأة نــت وأجنبــت طف ـبً ,ثــم زوسجــت مــن وج ـ آخــر
ري ــري الزان ــي ,وأول ــعت الطف ـ ال ــذ ول ــعته م ــن ن ــى بع ــد
واجها الشرعي ,فه يعد وجها أبًا للطف من الرلاع؟

اجلواب :إذا أرضعت هذه املرأ ابنوا بعد زوالوا من زولوا هاذا,

وبعد محلوا ووال هتا منه ,فو ابنه من الرضا  ,وابنوا معا ًا ,وإن أرضاعته
قب محلوا ووال هتا منه ,ومل برضعه بعد ,فليس ابنه ,ب ها ابنواا فقاط.
هذا ,واهلل بعايف أعلم.
**

**

**

كتاب الطالق

كتاب الطالق
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السـ ا  :1وجـ طلـق وجتــه ثـم واجعهــا ,ثـم طلقهــا ثانيـة وهــي
حامــ  ,وق ــد ول ــعت دمل ــها عن ــد أهل ــها ,وب ــذلف انته ــت
العدَّة ,ثم م بعع أهـ العلـم ـ ـ كمـا يقـو ـ ـ فقيـ لـه:
لــف أ راجعهــا ,ففع ـ وأمضــت معــه مــنة دو أ مــدِّد
العقد ,فما حكم بقائها معه خب هـذه السـنة ,ثـم طلقهـا
مرة أخرى فه عد بهذه الطلقة بائناً بينونة كرى؟

اجلواب :ا َّبفق الفقواء عىل َّ
أن الرل إذا ط َّلق زولته طلقاة رلع َّياة

يف املر األويف أو الثانية ,فإن له أن ير َّ ها إيف عصمته من غِّي استئناف عقد
لديد ما امت يف عدَّ هتا.
فإذا انقضت عدَّ هتا قب املرالعة فإنه جي ز له أن يعا إليواا ,ولكان
ليس باملرالعة ,وإنام بعقد لديد برشوطه املعل مة عند الفقواء.
وبناء عىل ذلك:
فإذا مل يكن الرل أرلع زولته املط َّلقة طالق ًا ثاني ًا رلعي ًا إيف عصامته
يف فرت عدَّ هتا قب ال ال  ,وانتوت عدَّ هتا ب ضع محلواَّ ,
فإن الطاالق انقلاب
من طالق رلع إيف طالق بائن بين نة صغرى ,وال حت م له إال بعقد لديد.
واملرالعة الت قام هبا بعد انقضاء عادَّ هتا مرالعاة غاِّي صاحيحة,
ويعدم خ له هبا بناء عىل فت ى طالب العلم الذي سأله خ الً فاسد ًا ,وال
بدَّ من التفريق بينوام ,وبك نه ط َّلقوا بعد النكاح الفاسد ,فيعدم هذا الطالق
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متاركة ال ُينقص عاد الطاالق .لااء يف حاشاية ابان عابادين عطاالق
بَّولوا بال حم ِّل  ...لك ن الطالق ال يتح َّقاق يف
املنك حة فاسد ًا ثالث ًا ,له م
الفاسد ,ولذا كان غِّي ُمنقص للعد  ,ب متاركة اها.
فله أن جيدِّ العقد عليوا برشوط العقد الصاحيح ,ويملاك الطلقاة
األخِّي عليوا ,بحيث ل أوقعوا فإَّنا ببني منه بين نة كاربى فاال حتا م لاه
حتى بنكح زول ًا غِّيه .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :5لقــد مسعــت مــن بعــع العلمــاء ب ـ َّ ط ـبق ا ــا ال
يق ــع ديانـ ـةً ويق ــع قض ــاء ,فم ــا معن ــى ط ــبق ا ــا ؟ وم ــا
معنى :ال يقع ديانةً ويقع قضاء؟

اجلواب :معنى طالق اهلازل ه الاذي بل َّفاو بكلماة الطاالق وال
يريد معنى الطالق ,وه ِضادم ِ
اةادِّ  ,ويقا ل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم «ثاالث ِلادم هن ِلاد وه ْاَّ ُهل َّن ِلاد النكااح والطاالق

والرلعة» رواه أب او .
َّ
وقد ا َّبفق الفقواء عىل صحة طالق اهلازل ,ألنه قصد اللفاو ولا مل
ير معناه حقيقة أو ساز ًاَّ ,
ألن الطالق ذو خطر عظيم العتبار حم ِّله ,وها
عَّ ول َّ  ,فال ينبغ أن جياري يف أماره
املرأ  ,وه من أكرم لل قات اهلل َّ
اهلَّل ,ألن اهلازل قاصد للفو الذي ربط الشار به وق
الطالق ب ل ه مطلق ًا.

الطاالق ,فيقاع

كتاب الطالق
أما ق له يقع قضاء ,يعنا
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القاايض ال يساأله عان ن َّيتاه ,ويعاملاه

حسب ظاهر اللفو ,ألن القايض حيكم حسب الظاهر.
أمره إيف اهلل بعايف.
وأما يانة ف ُيسأل عن ن َّيته من كالمه ويف َّ ض ُ
أما القول بأن طال اهلازل ال يقع ديانة ويقع قضاء فأقول:
ذهب مجو ر الفقواء مان احلنفياة والشاافعية واحلنابلاة وعاىل القا ل
املشو ر عند املالكية إيف أن ِ
اةدَّ واهلَّل يف الطالق واقع قضا ًء و يان ًة ,ظااهر ًا
وباطن ًا ,واستدل ا عىل ذلك بق له صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم
«ثالث ال جي ز اللعب فيون الطالق ,والنكاحِ ,
والعتق» رواه الطرباين.
َّ
وقد لاء يف حاشية ابن عابدين رمحه اهلل عق له أو هازالً أي فيقع
الرشاح .اها.
قضاء و يانة كام يذكره َّ

ولاء يف َّناية املحتاج بخالف الطالق عهازالً أو العب ًا بأن قصاد

اللفو ون املعنى ,وقع ظاهر ًا وباطن ًا لإلمجا  ,وللخرب الصحيح «ثالث
ِ
ِ
ِ
والرلعة» رواه أب او  .ثم
لدم ه َّن لد وه َّْ ُهل َّن لد الطالق ,والنكاحَّ ,
قال عومن ثم قال ا ل قال أنت طالق ,وقد قصد لفو الطالق ون معناه
ا كام يف حال اهلَّل ا وقع ,ومل ُيد َّين يف ق له مل أقصد املعنى اها.
ولاء يف املغن قال ابن املنذر أمجع ك م من نحفاو عناه مان أها
أن هَّل الطالق ِ
العلم َّ
ولدَّ ه س اء.
رالع املبس ط ,وحاشاية ابان عابادين ,وحاشاية اةما  ,وَّناياة
املحتاج ,واملغن  ,واإلنصاف.
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وبناء عىل ما تقدم:
فإن طالق اهلازل واقع يان ًة وقضا ًء ,وال ُيلتفت فيه إيف ن َّيتاه ماا ام

بعمد لفو الطالق وقصده ,ول مل ير معناه ,وذلاك َّ
ألن النبا صاىل اهلل
َّ
عليه وعىل آله وصحبه وسلم مل ُيف ِّرغ كلمة الطالق من معناها ,س اء كان
العبد لا ًا فيوا أو هازالً .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :0أخــي متــزوِّج ,وبعــد واجــه ب مــبوع حصـ ــجاو بينــه
وبني وجته فطلقهـا ,ثـم أوجعهـا ,وبعـد فـرتة كـا مقيمـاً
يف السـ ــعودية فحص ـ ـ ـ ــجاو بينهمـ ــا فطلقهـ ــا وكانـ ــت
وجته حامبً ,وأوجعها ,ومنذ أمبوع حص جاو بـني أمـه
و وجتــه فقــا لزوجتــه :امــكا ,فلــم ســكت ,فقــا ــا:
ل س ــكا فس ــوف أطلق ــف ,فقال ــت :طلق ــين ,فق ــا ــا:
أنــت طــالق ,وهــي حامـ أيضـاً ,فهـ حرمــت عليــه وجتــه؟
وه يقع الطبق على املرأة احلام ؟
اجلواب :يق ل اهلل بعايف ﴿ﮦ ﮧ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝﯞﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ
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الطالق بطوار املرأ من حيض أو نفاس أو عدم

مح  ,فالطالق يقع عىل املرأ إذا كانت حام ً
ال أو نفساء أو حائض ًا ,وكثِّي
من الناس من يظ َّن َّ
بأن طالق احلائض أو النفساء أو احلام غِّي واقع عىل
املرأ  ,وهذا عكس احلقيقة.
وبك ن الرل ط َّلاق زولتاه بعاد الادخ ل بأساب

وأرلعواا إيف

عصمته ,وط َّلقوا مر ثانية عند إقامته يف السع ية وأرلعوا ,وط َّلقوا اآلن
يف املر الثالثة فالطالق واقع عليوا ,وقد استنفذ ح َّقه من الطالق منوا.
وبناء عليه:
فَّولته حرمت عليه فال حتا م لاه حتاى بانكح زولا ًا غاِّيه نكااح
يم مة واستمرار ,وجيب عليه أن يدفع هلا كام مورها مع نفقاة العاد ,
وأن بق

عدَّ هتا يف بيت الَّولية حمتجبة منه ,وال جي ز لاه أن خيلا هباا,

ألَّنا صارت امرأ ألنب َّية عليه ,وبعد انتواء عدَّ هتا بذهب إيف بيات أهلواا
أو ببقى مع أوال ها .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ـ ا  :4طلب ــت ام ــرأة م ــن وجه ــا الط ــبق ف ــرفع طبقه ــا,
فتوجَّهت قاوووة فيها السم ,وقالـت لـه :مـا أ طل,قـين
و ما أ أ رب هذا السم وأقت نفسي و بتلي بـي ,فطلقهـا,
فه هذا الطبق يدخ حتت طبق ا ُملكْرَه؟

اجلواب :طالق الَّوج واقع ,وه صاحيح نافاذ ,وهتدياد الَّولاة
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السم ال يعدم إكراه ًا للَّوج عىل بل مفو الطالق؛ َّ
ألن مذهب مجوا ر
برشب
ِّ
الفقواء َّ
أن طالق املكره ال يقع إذا كان اإلكراه عىل الَّوج ,كقتله أو رضبه
ربح ًاَّ ,
ألن إرا ب ُه يف هذه احلالة ُمنعدم ٌة ,ولكن عند احلنفية طاالق
رضب ًا م ِّ
املكره واقع ألنه اختار الطالق عىل غِّيه.
واختلف الفقواء فيام إذا كان اإلكراه للَّوج عىل الطاالق إذا كاان
الرضر يلحق بأص له أو فروعه ,فبعضاوم أوقاع الطاالق ,وبعضاوم مل
ي قع الطالق.
وبناء عىل ذلك:
فتوديد املرأ زولوا بقت نفسوا إذا مل يط ِّلقوا ال يعدم إكراه ًا للاَّوج
عىل الطالق ,ويك ن طالق الَّوج واقع ًا عليوا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :2هـ جتديــد العقــد علــى الزوجــة الــا أصــبح طبقهــا
بائناً بينونـة صـغرى يلغـي احتسـاب الطلقـاف السـابقة؟ أع
بقى نسوبة عليها؟

اجلوابَّ :
إن جتديد العقد عاىل الَّولاة املط َّلقاة طالقا ًا بائنا ًا بين ناة

صغرى ال يلغ وال هيدم الطالق السابق ,فو حمس ب عليه ,فإذا ط َّلقواا
طلقة بائنة للمر األويف ,ولدَّ العقد عليوا ,فو حمس بة عليوا وإن لدَّ
العقد عليوا.
بَّولت من
أما املط َّلقة طالق ًا بائن ًا بين نة كربى ,وبعد انقضاء عدَّ هتا َّ

كتاب الطالق

748

رل آخر بدون ب اطؤ عىل طالقوا مناه لتحا َّ لَّولواا األول ,وط َّلقواا
زولوا الثاين باختياره وبدون ا ِّبفاق مسبقَّ ,
فإن هذا الَّواج هيدم الطاالق
الثالث السابق مان زولواا األول ,وإذا عاا ت إيف زولواا األول بعقاد
لديد بعد انقضاء عدهتا من زولوا الثاين ,فإنه يملك عليوا ثالث طلقات
من لديد .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :8وج عقـد واجـه علـى امـرأة ثيِّـب ,وقبـ الـدخو بهـا
طلب أخو الـزوج املتـوفى مـن الرجـ أ يطل,قهـا ليتزوَّجهـا
هو من أج أبناء أخيه اليتامى ,فطلقهـا الرجـ و زوَّجهـا
الثاني ,فماذا يرت َّب على ذلف من أحكاع؟

اجلواب :هذا الطلب حيرم رشع ًا وطالبه آثم ,ألنه قاد يادخ حتات

ق ل النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «لايس مناا مان خ َّباب
امرأ عىل زولوا أو عبد ًا عىل سيده» رواه أب او .
وكان من ال الب عىل أخ الَّوج املت ىف أن يف ِّكر يف هاذا امل ضا
قب زوالوا من رل آخر.
بم هذا األمر بالفع  ,وط َّل ق الرل زولته قب الادخ ل هباا
وإذا َّ
وامخل الرشعيةَّ ,
فإن الطالق يقع علي وا وببني منه بين ناة صاغرى إذا مل
بتاَّوج مان رلا
يكن الطالق بالثالث ,وال عدَّ عليوا ,وبإمكاَّنا أن
َّ
آخر مبارش ً.
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وبناء عىل ذلك:
بم الطالق قب الدخ ل وامخل هبا فال عدَّ عليواا ,وزوالواا
فإذا َّ

من اآلخر صحيح ,ولكنَّه آثم بطلب طالقوا من زولوا األول.
أما إذا كان الطالق بعد الدخ ل أو امخلا الرشاعية ,فاال بادَّ مان
بام العقاد
العدَّ  ,وال
م
يصح العقد عليوا من رل آخر أثناء العاد  ,فاإذا َّ
بم الدخ ل هبا فيجب التفريق بيانوام
عليوا أثناء العد فالعقد باط  ,وإذا َّ
مبارش  ,وجيب عليوا أن بكم عدَّ هتا من األول ,ثم بعتدَّ ثانية من الرل
بتَّوج ممن بشاء .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
ثم بعد ذلك َّ
اآلخرَّ ,

الس ا  :2ذا قا الرج لزوجته :أنت حبكـم املطلقـة ,فهـ يقـع
عليها الطبق أع ال ,ذا ل ينو الطبق؟

اجلواب :ق ل الرل لَّولته عأنت بحكم املطلقة ليس لفظ ًا مان

ألفاظ الطالق الرصحية ,وإنام ه من ألفاظ الكناية ,فال يقع به طاالق إال
إذا ن ى الَّوج هبذه الكلمة طالق ًا ,أو أرا أَّنا مط َّلقة.
وبناء عىل ذلك:
فاألمر متع ِّلق بن َّية الَّوج ,فاإن كاان ينا ي الطاالق أو يرياده يقاع
الطالق عىل زولته ,وإال فو لغ وال أثر له .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :6وج طلق وجته أو مرة وهي حامـ  ,ثـم صـاو الصـلح وعـادف
لي ــه بع ــد ــهرين قريبـ ـاً ,وبع ــدها ص ــاو خ ــبف ومبم ــنة وق ــا
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لزوجتــه :ل ســكا ف نــت طــالق ,وخــرج مــن املنــز و وجتــه ل
س ــكت ,وبع ــد قراب ــة الش ــهر ص ــاوف املص ــاحلة ,وبع ــدها بس ــنواف
حص خبف و لفظ الطبق عليها ,فما حكم الطلقاف الثبث؟

اجلووواب :الطااالق األول واقااع وإن كاناات حااامالً ,فااإذا أرلعوااا

لعصمته قب وضع محلوا فالرلعاة صاحيحة ,وإن أرلعواا إيف عصامته
بعقد لديد بعد وال هتا فالعقد صحيح.
والطالق الثاين واقع كذلك ,ألنَّه ع َّلق طالقواا عاىل عادم ساك هتا,
وه مل بسكت ,فإذا أرلعوا إيف عصامته خاالل فارت العاد فوا رلعاة
صحيحة ,وإذا أرلعوا بعقد لديد بعد م

العد فالعقد كذلك صحيح.

والطالق الثالث إذا كان رصحي ًا منجَّ ًا ,كأن قال هلا أنت طالق
وقعت الطلقة الثالثة عليوا ,وبانت منه بين نة كربى ,وال حت م له حتى
بنكح زول ًا غِّيه ,وذلك لق له بعايف ﴿ﮦ ﮧ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫﯭﯮﯯﯰﯱﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
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وبناء عىل ذلك:
فقد بانت منه زولته بين نة كربى ,وال حت م لاه حتاى بانكح زولا ًا
غِّيه .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ا  :9وج قا لزوجته :أنت طالق طلقة بائنة ال وجعـة فيهـا,
فهـ حتـ لـه؟ أع بانــت منـه بينونــة كـرى ال حتـ لـه حتــى
نكح وجاً ريريه؟ مع العلم ب َّ هذا الطبق هو األو ؟

اجلواب :ق ل الرل لَّولته أنت طالق طلقة بائنة ال رلعة فيواا,

ُيسأل فيوا عن نيته ,فإن ن ى ثالث ًا بانت منه زولته بين نة كربى ,وال حت م
له حتى بنكح زول ًا غِّيه .وإن ن ى واحد فتقع عليوا طلقة بائنة واحد ,
وال حت م له إال بعقد لديد وشاهدي عدل مع مور مسمى.
لاء يف حاشية ابن عابدين رمحه اهلل بعايف عفإن قال هلا أنت طاالق
أكرب طالق أو أغلظه ...فإن ن ى به ثالث ًا فثالث ,الحاتامل اللفاو ذلاك,
وإال وقع به واحد بائنة  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :13حص ـ ــجاو بــيين وبــني أخــي وجــا ممــا أدى
أخذ وجا بيت أبيها ريصـباً ,وبعـد أيـاع كلمـين أحـد
من طرف بيت والد وجا للصـلح فقلـت ـم :أنـا ال أقبـ
وجوع وجا ال بشرو ألني حلفت بـالطبق ,والصـحيح
ل أك ــن حالفـ ـًا ب ــالطبق ,و من ــا لغ ــرض التخوي ــف قل ــت
ذلــف ,و ــروطي كانــت أ ال ــذهب بيــت أخيهــا ,وال
ذهب مرة أخرى مع اعة بيت أبيهـا ذا صـاو عنـدنا
مشاك  ,وقلت :ذهبت هذه املرة فتـذهب نهائيـاً لغـرض
التخويف ,للعلم أنا ل أحلـف بـالطبق قـط ,لكـن هـدَّد ها
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ب ني قلت :ذهبت مرة أخرى متطلقني و ذهبني نهائيـاً,
اآل ل ــذهب بيــت أبيهــا ع ـبً ,منــا هنــاك ــيء
ـددني بقتـ
آخر وهو أني مرة من املراف لقيت أخ وجا فه َّ
وجــا بعــد مــوف والــدها ,وأنــا ملــا وجعــت للبيــت كلمــت
وجــا وهــي كلمــت خا ــا ,فــذهبنا أنــا و وجــا بيــت
خا ــا لغ ــرض حــ ِّ ه ــذه املش ــكلة ( هدي ــد أخيه ــا بقتل ــها)
فتشاجرنا هناك أنا و وجا فرتكتها هناك وقلـت :مـوف
آ ي ب هلي مساء للحواو معكم ,وذهبـت حزينـًا وبعـد ذلـف
ذهــب أهلــي هنــاك وقــاموا حبـ ِّ املشــكلة وعــادف وجــا
لــيَّ ,وأنــا اآل مر ــا معهــا .لكــن حصـ يف نفســي ومومــة
من ناحية الطبق ,فما هو احلكم الشرعي يف ذلف؟

اجلواب :ق لك أله زولتك إين حلفت بالطالق ,وأنت يف احلقيقة
ما حلفت ,ومل بكن بقصد بتلك الكلمة طالق زولتك ,فوذا الطالق ال يقع
يانة ,ويقع قضا ًء ,ولكن عليك بالت بة واالستغفار ,ألنك ما كنات صاا ق ًا
يف ق لك.
وق لك عرشط أن ال بذهب إيف بيت أخيوا وال بذهب مر أخرى
مع مجاعة إيف بيت أبيوا إذا صار عندنا مشاك  ,وقلت إن ذهبت هذه املر
فتذهب َّنائي ًا لغرض التخ يف ,للعلم أنا مل أحلاف باالطالق قاط لكان
هدَّ هتا بأين قلت إن ذهبت مر أخرى ستطلقني وبذهبني َّنائي ًا فام مت
ال بن ي بذلك طالق ًا فإنه ال يقع عليك الطالق كذلك.
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وبناء عىل ذلك:
فَّولتك ما زالت يف عصمتك ,ومل يقع عليوا طالق يان ًة من خالل

عَّ
الذي ذكرت ,وأسأل اهلل لنا ولكم سعا الدارين ,وأذكِّرك بق ل اهلل َّ
ول َّ ﴿ﯢ ﯣ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [النساء  ,]09وبق له بعايف ﴿ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [آل عمران .]084
وأذكِّرك ب صية سيدنا رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه
وسلم «است ص ا بالنساء خِّي ًا» رواه البخاري ومسلم ,وبق له صاىل اهلل
عليه وعىل آله وصاحبه وسالم «خاِّيكم خاِّيكم ألهلاه ,وأناا خاِّيكم
ألهيل» ,وابدأ أنت معوا بحسن امخلق .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ـ ا  :11لق ــد أَّ ط ــبق الزوج ــة م ــن وجه ــا م ــرَّ ني بلف ــظ
الط ـ ــبق الص ـ ــريح ,ويف كـ ـ ـ ِّ م ـ ــرة يرجعه ـ ــا وجه ـ ــا
عصــمته ,ويف املــرة األخــرية أِّ اال ِّفــاق علــى طبقهــا وعلــى
أ يكــو يف اةكمــة الشــرعية ,فوكلــت والــدها بــالطبق,
ومتـ ــت املخالعـ ــة بينهمـ ــا بقصـ ــد نهـ ــاء احليـ ــاة الزوجيـ ــة
بينهمــا ,فه ـ حت ـ لــه اآل أل َّ وجهــا يريــد وجاعهــا
عصمته من أج أوالدها املشرَّدين عند وجة أبيهم؟
مربني باللفو الرصيح ,ويف ك ِّ
اجلواب :ما ام الَّوج ط َّلق زولته َّ
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مر يرلعوا إيف عصمته ,ثم بعد ذلك َّت املخالعة بينوام عن طريق
والدها الذي وكَّلته بالطالق ,وكان القصد من هذه املخالعة إَّناء احليا
الَّولية بينوام ,فقد وقع الطالق الثالث عليوا ,واهلل ببارك وبعايف يق ل
﴿ﮦ ﮧ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯭﯮﯯﯰﯱﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ﴾ [البقر 779ا.]781
وبناء عليه:
حرمت الَّولة عىل زولوا فال حت م له من بعد حتاى بانكح زولا ًا
غِّيه .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :15كنــت ريالــباً كــثرياً وقلــت لــزوجا( :علــيَّ احلــراع
لن أصا والدك) ,ثـم ـدخَّ بعـع أهـ اخلـري وأصـلحوا
بيننا ,فما احلكم؟

اجلواب :ما مت بع ما بق ل فأنت مسؤول عن كالمك ,وبك ناك

صاحلت والد زولتك فقد وقع عليك الطالق ,فإن كان هذا للمر األويف
أو الثانية فيجب عليك أن جتدِّ العقد عىل زولتك بحض ر و ,وشاهدي
عدل مع مور لديد.
أما إذا كان هذا اليماني ها الثالاث ال قادر اهلل ,فقاد بانات مناك
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زولتك بين نة كربى ,فال حت م لك حتى بنكح زولا ًا غاِّيك .هاذا ,واهلل
بعايف أعلم.

الس ا  :10وجـ قـا لزوجتـه :وجعـت بـيا بغـري ذنـي ف نـت
طــالق ,فالتزمــت ول رجــع حتــى أذ ــا ,وبعــد مــنواف نســي
الشــر وظــنَّ أ َّ الطلقــة وقعــت .وبعــد أ ــهر أومــلها بيــت
أهلها وأوم لوالدها ومالة على ا ا ف اةمو  ( :ابنتـف
نرَّمــة علــيَّ كظهــر أمــي ومطلقــة طبق ـاً بائن ـاً) ,لكنــه ل
يقصــد الظهــاو ,و منــا قصــد الطــبق البــائن ,ثــم أخــره بعــع
طلب ــة العل ــم أن ــه جت ــب علي ــه كف ــاوة الظه ــاو ,ف داه ــا وأع ــاد
وجته .ثم طلق وجته وهي حائع ,وذهب للمحكمة إلثبـاف
الطلقة ,فس له القالي كا طلق من مـابق ,فـ خره أنـه
طلقهــا مــابقاً ,وكــا يقصــد لــف الطلقــة األو املشــروطة
الا كا يظنها واقعة ,وأخر القالي بالظهاو فقـا لـه:
الظهاو ليس طبقاً ,وأصدو صكاً بثبوف طلقتني ,وبعـد ذلـف
واج ــع وجت ــه قبــ انقض ــاء الع ــدة .ث ــم طلقه ــا طلق ــة أخ ــرية
وصــدو صــف مــن اةكمــة بالطلقــة الثالثــة ,وهــو اآل نــادع
ويريد وجاع وجته عصمته ,فه حت له هذه الزوجة؟
اجلواب :أوالً :ق لك لَّولتك يف املر األويف عإن رلعت إيف بيت
بدون إذين فأنت طالق ومل برلع إال بإذناك ,فواذا الطاالق غاِّي واقاع
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عليوا ,ألَّنا عا ت بإذنك.
عايل
ثاني ًا :رسالتك ل الدها الت بق ل لاه فيواا عإن ابنتاك َّ
حمرماة َّ
كظور أم ومط َّلقة طالقا ًا بائنا ًا وقاع باذلك الظواار والطاالق الباائن,
مساوا ,وولاب علياك جتدياد العقاد
وولب عليك كفار الظوار قبا ِّ
عليواَّ ,
ألن بق لك ألبيوا عومط َّلقة طالق ًا بائن ًا يقع عليوا الطالق ن يات
الطالق أم مل بن ه ,وال الب يف هذه احلال جتديد العقد عىل زولتك س اء
يف العد أو بعد انتواء العد  ,وجيب أن يك ن العقد برضااها ,وبحضا ر
شاهدي عدل ,وال بكف املرالعة فيوا.
وبناء عىل ذلك:
فام مت أنك أرلعت زولتك بدون عقد لديد برشوطه الرشاعية
بعد ك َّفار الظوار ,فوذه الرلعة غِّي صحيحة ,وه امرأ ألنب َّياة عناك,
والطالق الذي أوقعته عليوا بعد كفار الظوار وانقضاء عدَّ هتا من ق لك
عومط َّلقة طالق ًا بائن ًا ه طالق يف غِّي حم ِّله ,ألَّنا ليست زولة رشعية لك.
و خ لك عليوا خالل هذه الفرت ه خا ل غاِّي رشعا  ,ويعادم
خ الً بشبوة ,وال لد يثبت نسبه منك ومان أماه ,ولكان جياب التفرياق
بينكام مع الت بة واالستغفار عام حص سابق ًا.
وبإمكانك أن جتدِّ العقد عليوا برشاوطه الرشاعية ,و لاك عليواا
طلقتنيَّ ,
ألن الطالق األول املرشوط بإذنك صار الغي ًا ,ألَّنا ماا عاا ت
إال بإذنك .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ـ ا  :14لقــد كنــت أ نــاق مــع أحــد األصــدقاء وقلــت لــه:
علي الطبق أ ال أ رت لـزوجا جـواالً فيـه كـامريا وال
بلو ــوث (البلو ــوث ــاك أنــي قلتهــا) ,وكن ــت أقصــد ني ــة
الطــبق ولــيس الــيمني ,فمــا احلكــم؟ و ذا ا ــرتى ــا أحــد
أقاوبها فما احلكم؟
ععايل الطاالق لان أشارتي لَّولتا
اجلواب :إذا قلت لصديقك
َّ

ل االً فيه كامِّيا وال بل ب ث ثم اشرتيت هلاا هاذا اةا الَّ ,
فاإن يماني
الطالق يقع عليك ,إن كنت ناوي ًا الطالق أو ال.
وإذا اشرتاه أحد غِّيك هلا فال يقع الطالق عليوا.
وأنا أنصحك بأن ال يشرتي أحد لَّولتك ل االً فيه كامِّيا بص ير
وبل ب ث ,لكثر لاطره ومشاكله ,ولكن كن حكي ًام يف إقنا زولتاك يف
ذلك .هذا واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :12وج ـ طلــق وجتــه بغــري مــبب ,وهــو ميســوو احلــا ,
ودفــع ــا حقهــا مــن املهــر كــامبً ,فهـ مــو للقالــي أ
يلزمه بشيء من املا ائداً عن مهرها؟

اجلواب :أوالً :إذا كان هذا الطالق من غِّي سابب ظااهر أو بااطن

ا وهذا أمر مستبعد لد ًا ,وه أندر من النا ر ا َّ
فإن الَّوج قاد يادخ يف
ن

من أن ا الظلم الذي َّ
عَّ ول َّ يف احلديث القد
حذر منه ر مبنا َّ

«يا

حرمت الظلم عىل نفيس ,ولعلته بينكم حمرما ًا ,فاال بظاامل ا»
عبا ي إين َّ
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رواه مسلم ,ويدخ حتت ق ل النب صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه
وسلم «أبغض احلالل إيف اهلل بعايف الطالق» رواه أب او وابان مالاه,
ويتأكَّد هذا إذا كان طالقوا ي رثوا حالة البؤس والشقاء والضنك والفقر,
وكان طالقوا من غِّي سبب ظاهر أو باطن.
حق الطاالق ,وذلاك بق لاه صاىل اهلل
ثاني ًا :اإلسالم أعطى الرل
َّ
عليه وعىل آله وصحبه وسلم «إنام الطالق ملان أخاذ بالسااق» رواه ابان
ماله ,وعىل املسلم أن ال ييسء يف استعامل هذا احلق ,فإن أسااء يكا ن يف
استعامله آث ًام.
ثالث ًا :إذا ط َّلق الرل زولته ولب عليه رشع ًا أن يادفع هلاا كاما
ستحب يف ح ِّقه أن يعطيوا شيئ ًا من املاال زائاد ًا
صداقوا مع نفقة العد  ,و ُي
م
عن صداقوا ,وذلاك لق لاه بعاايف ﴿ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [البقر .]786
رابع ًا :فإذا فع الَّوج صداق املرأ كام ً
ال مع نفقة عدَّ هتا ,فاال جيا ز
للمرأ املط َّلقة أن برفع أمرها إيف القايض من أل أخذ

ء من املال زيا

عَّ ول َّ هلا.
عن ح ِّقوا الرشع الذي فرضه اهلل َّ
فإن فعلت ذلك كانت آثمة باذلك ,ألَّناا سا َّلطت القاايض علياه,
وخاصة إذا كان الَّوج من أصحاب املاروءات ال يساتطيع أن يبا ح عاام
جي ل يف خاطره.
وما ثبت َّ
أن النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ألَّم الاَّوج
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أكثر من الصداق الذي أولبه الَّوج عىل نفسه ,ويساتأنس هلاذا باحلاديث
الذي رواه ابن عباس ريض اهلل عنوامَّ ,
أن امرأ ثابت بن قايس بان شاامس
ِ
ب
أبت رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,فقالت له ما أ ْعت ُ
عىل ثابت يف ُخ ُلق ,وال ين ,ولكن أكره الكفر يف اإلسالم ,قال رس ل اهلل
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «أبار ِّ ين علياه حديقتاه»؟ قالات
نعم ,قال له رس ل اهلل صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم «اقبا
احلديقة ,وط ِّلقوا بطليقة» رواه البخاري .فام طلب منوا النب صىل اهلل عليه
حيق للمارأ
وعىل آله وصحبه وسلم شيئ ًا زائد ًا عام أخذت ,وهنا كذلك ال م
بستحق إال عن طيب نفس من الَّوج.
أن بأخذ شيئ ًا زائد ًا عام
م
وبناء عليه:
فال جي ز للقايض أن ُيلَّم الَّوج بيشء مان املاال أكثار مان صاداق
حيرض الَّوج عىل إكرام الَّولاة بيشاء مان
الَّولة ونفقة العد  ,ولكن ِّ
املتعة عىل حسب حاله ,وإال حرم عىل الَّولة أن بأخذ مال الرل املط ِّلق

بغِّي حق .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :18زوَّجـت امـرأة مـن وجـ ميسـوو احلـا  ,وبعـد مـنواف مــن
الزواج مرلت الزوجة رض عضا حتتاج نفقـة كـبرية,
فطلقه ــا وجه ــا حت ــى ال ينف ــق عليه ــا مص ــروف الع ــبج ,فهــ
بومعها أ رفع أمرها القالي إللزامه بالنفقة عليها؟

اجلواب :إين ال أرى طالق الَّوج لَّولته يف حال املرض من ال فاء
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هلا ,وذلك لق لاه بعاايف ﴿ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾ [البقار َّ .]782
ألن
الَّوج ال يرىض من زولته أن بطلب الطالق منه إذا مرض ه .
فإذا ط َّلق الَّوج زولته يف حال مرضوا ,و فع هلا كام صداقوا مع
نفقة العد  ,فليس هلا أن برفع األمر إيف القايض مان ألا إلَّاماه بالنفقاة
عليوا لعاللواَّ ,
ألن مجو ر الفقواء قال ا بطبيب الَّولة ليس من النفقاة
الالزمة عىل الَّوج ,ب جتب من ماهلا إن كان هلا ماال ,أو عاىل مان جتاب
متَّولة.
عليه نفقتوا إن مل بكن ِّ
إال إذا بعارف الناس فيام بينوم عاىل َّ
أن عاالج املارأ املريضاة عاىل
زولوا ,عند ذلك بك ن نفقة العالج عىل زولوا ,ال عىل من جتاب علياه
متَّولة.
نفقتوام إن مل بكن ِّ
ومع هذا إذا ط َّلقوا زولوا فليس هلا أن برفع أمرها إيف القايض مان
أل عاللوا.
ولكن أنا أنصح هاذا الاَّوج ماا ام أناه ميسا ر احلاال ,أن ُيرلاع
الَّولة إيف عصمته ,إن مل يكن الطاالق اسات ىف الطلقاات الاثالث ,وأن
يتقرب إيف اهلل بعايف يف النفقة عىل هذه املريضة ,وخاصة إذا كانت من جتب
َّ
عليه نفقتوا فقِّي ًا ,وله يف ذلك ألر عظيم إن شاء اهلل بعايف.

يتَّوج بَّولة ثانية إذا كانت زولتاه
وال مانع يف مث هذا احلال أن َّ
مريضة ال بستطيع أن بعطيه ح َّقه يف املعارش  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :12وج حلف ميينًا باىل العظيم أ ال يقرب وجتـه مـنة
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كاملــة ,وقــا ــا :قربــت منــف (ويقصــد املعا ــرة) قب ـ
مــنة ف نــت طــالق ,مــع العلــم ب نــه أوقــع عليهــا طبقــني مــن
السابق ,فه له خمرج رعي ليتحل من هذه اليمني؟

اجلواب :يقا ل اهلل بعاايف ﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾
[البقر 776ا ,]772لقد كانت من عا الرل يف اةاهلية أناه إذا غضاب
من زولته حلف أن ال يطأها سنة أو سنتني ,وبصبح هذه املرأ كاملع َّلقاة,
بتاَّوج
فال ه زولة بتم َّتع بحق ق الَّولة ,وال ه مط َّلقة بساتطيع أن
َّ
حارم ذلاك اإلساالم ,وأولاب علياه
برل آخر فيغنيوا اهلل من سعته ,ف َّ
احلنث يف اليمني بحيث يرلع الَّوج إيف معارش الَّولاة ,وعلياه كفاار

يماااني ,وهااا ﴿ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [املائد .]39
أرص عىل برك قربان الَّولة الت حلف أال يقرهبا حتى مضات
فإذا َّ
أربعة أشور عند احلنفية يقع عليوا الطالق ,وال يت َّقف عىل رفع األمر إيف
القايض ,وال احلكم منه بتطليقوا.
أما عند مجو ر الفقواء فالطالق ال يقع بم ِّ ا أربعاة أشاور ,حتاى

برفع الَّولة األمر إيف القاايض ,فياأمر الاَّوج باحلناث ,فاإن أباى أماره
بطالقوا ,فإن أبى ط َّلقوا عليه القايض.
وبناء عىل ذلك:
فعند السا احلنفية إذا حنث بيمينه قب أربعة أشور وعارش زولته,
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أو مضت أربعة أشور بدون معارش هلا ,فإَّنا ببني منه بين نة كربى.
وعند مجو ر الفقواء ال ببني منه بين ناة كاربى إال إذا عارشهاا قبا
م ِّ السنة ,فإذا مضت السنة ومل يعارشها فو زولة رشعية له ,وبذلك
يك ن َّبر بقسمه ,ولكنه آثم هبذا اليمني .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ــ ا  :16وج ــ طل ــق وجتـ ــه مـ ــر ني متفـ ــرِّقتني ,وعنـ ــدما أواد
وجاعها قالت له عـن الطلقـة الثانيـة الـا يـدعيها هـو :هـذه
الطلق ــة الثالث ــة ,وأص ــرَّف الزوج ــة أ هن ــاك طلق ــة م ــابقة
ا ني الطلقتني ,فما هو احلكم الشرعي يف ذلف؟

اجلواب :الق ل ق ل الَّوجَّ ,
ألن العصمة يف يده ,وها ا ُملصادَّ ق يف

ع اه ,إال إذا أثبتت الَّولة ق هلا بالبينة ,فإذا ثبت بالبينة َّ
أن هذا الطاالق
ه الثالث َّ
فإن الَّولة ببني من زولوا بين نة كاربى ,وال حتا م لاه حتاى
بنكح زول ًا غِّيه.
فإن أبى الَّوج إيقا الطالق الثالث رصاحة ,ومل يكن للَّولة ب ِّينة,
فلوا أن بفتدي نفسوا بخلع ,وال جي ز هلا أن كِّنه من نفسوا ,ب عليوا أن
بعم باليقني الذي عندها وبفتدي نفسوا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :19أَّ اال فــاق بــني وجــني علــى نهــاء احليــاة الزوجيــة
بينهم ـ ــا ,وطلب ـ ــت الزوج ـ ــة م ـ ــن وجه ـ ــا أ خيلعه ـ ــا م ـ ــن
عصـ ــمته ,و رئـ ــه مـ ــن مهرهـ ــا والنفقـ ــة ومـ ــائر احلقـ ــوق,

753

الفتاوى الرشعية

فخلعهــا م ــن عص ــمته علــى ذل ــف ,فه ـ يع ـد ه ــذا اخلل ــع
طبق ـاً بائن ـاً أع وجعي ـاً؟ وه ـ مــو للــزوج املخــالع أ يــرى
وجته املخلوعة من عصمته أثناء عد ها؟

اجلواب :ال خالف بني الفقواء يف َّ
أن امخلع إذا وقع بلفو الطالق ,أو

ُن ِ ي به الطالق ,فو طالق ,والطالق الذي يقع ه طالق بائن ,ألن الَّوج
َّ
وألن غرضاوا مان
ملك البدل عليوا فتصِّي ه بمقابلتاه أملاك لنفساوا,
التَّام البدل أن بتخ َّلص من الَّوج ,وال حيص ذلك إال ب ق
وإذا بانت الَّولة من زولوا فإَّنا ال حت م لَّولوا إال بعقاد لدياد
البين نة.

مست في ًا لرشوطه ,هذا إذا كان بائن ًا بين نة صاغرى ,أماا إذا كانات بين ناة
كربى فإَّنا ال حت م لَّولواا إال بعاد أن بانكح زولا ًا غاِّيه نكااح رغباة
واستدامة عرش  ,ال نكاح حتلي  ,بعاد انقضااء عادهتا مان األول ,لق لاه
بعايف ﴿ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾ [البقر .]781
وبناء عليه:
فوذا االبفاق بني الَّولني عىل إَّناء احليا الَّولية بينوام عن طرياق
امخلع يقع به الطالق بائن ًا ,فال حي م للرل أن خيل باملرأ هاذه ,وال ينظار
إليوا بغِّي حجاب يف العدَّ وبعدها؛ ألَّنا بانت مناه باملخالعاة إماا بين ناة
صغرى وإما بين نة كربى.
فإذا سبق هذا امخلع طالقان فإَّنا بانت منه بين نة كربى ,أماا إذا سابقه
طالق واحد ,أو مل يسبقه طالق ,فإَّنا بانت منه بين نة صغرى ,فال حي م له أن
خيل هبا أو أن يرلعوا إيف عصمته إال بعقد لديد .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الســ ا  :53طلق ــت وج ــا ث ــبث م ــراف بقص ــد املن ــع ,وكان ــت
صي الطبق كلها :ذا فعلت كـذا ف نـت طـالق ,وكانـت
فع ذلف يف ك ِّ مرة ,مـا احلكـم يف ذلـف وحنـن نرريـب
بالعودة حيا نا الزوجية؟
اجلواب :إذا كنات ط َّلقات زولتاك ثاالث مارات ,ويف كا ِّ مار
برلعوا إيف عصمتك ,فإَّنا يف املر الثالثة ببني منك بين نة كربى ,وال حت م
لك حتى بنكح زول ًا غِّيك ,وهذا عند مجو ر الفقواء.
وخالف يف ذلك ابن بيمية حيث عدَّ هذا بمنَّلة اليمني إذا قصاد باه
املنع وليس الطالق ,فإذا خالفت املرأ زولواا وفعلات ماا َّ
حاذرها مناه
ولبت عليه كفار يمني ,وه إطعام عرش مساكني ,وإال فو طالق.
وأنا ال أفت بذلك ,ويف بقديري زولتك حرمت علياك فاال حتا م
لك حتى بنكح زول ًا غِّيك .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  : 51قـا وجـ المرأ ـه يف مـاعة الغضـب :خرجـت مـن
البيت بغري ذنـي ف نـت طـالق ,وبعـد أيـاع حصـلت مشـاجرة
بينهم ــا ,فق ــا ــا :اذه ــيب بي ــت أهل ــف ,ف ــذهبت ,ويف
اليوع التـالي عـادف بيتهـا وأخـذف مببسـها وذهبـت
بيت أهلها ,فه يقع عليها الطبق؟

اجلواب :هذا الطالق مت ِّقف عىل نية احلالف ,فإن كان قصدُ ه عناد

حلف اليمني عإن خرلت من البيت بغِّي إذين فأنت طالق الساعة نفسوا
أو الي م نفسه ,ومىض الَّمن بدون خروج ,ثم خرلت بعد أياام بإذناه أو
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بغِّي إذنهَّ ,
فإن الطالق ال يقع عليوا.
أي وقات إال
أما إذا كان قصده من اليمني أن ال ّترج من البيات يف ِّ
بإذنه ,ثم خرلت من البيت بعد املشالر بإذنهَّ ,
فإن الطالق مل يقع عليواا
كذلك ,ولكنوا عندما عا ت إيف البيت يف الي م الثاين وأخاذت مالبساوا
ثم خرلت من البيت بغِّي إذنهَّ ,
فإن الطالق يقاع عليواا ماا ام مل يعطواا
اإلذن بامخروج مطلق ًا ,أما إذا أعطاها اإلذن بامخروج مطلق ًا َّ
فاإن الطاالق
ال يقع عليوا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الســ ا  :55لق ــد أَّ الف ــراق ب ــيين وب ــني وج ــا ,وعن ــدنا طفـ ـ
صــغري دو الســنتني ,فهـ مــن حقــي أ آخــذ الطفـ منهــا
بعد فطامه؟

اجلواب :ا َّبفق الفقواء عىل َّ
أن فطام الصب ال خي ِّ ل ال الاد أن يناَّ
ال لد من أمه عند الطالقَّ ,
حق احلضانة هلا إيف أن يشاتدَّ عا ه ,إذا مل
ألن َّ

ربر النتَّاعاه منواا قبا ذلاك .وذلاك ملاا لااء يف
بكن هناك أسباب ما ِّ
احلديث عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنوام َّ
عأن امرأ أبت النبا صاىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فقالت يا رس ل اهلل إن ابنا هاذا كاان
بطن له وعاءِ ,
وح ْجري له ِح اء ,وثدي له ِسقاء ,وزعم أب ه أناه ينَّعاه
من  ,قال «أنت أحق به ما مل بنكح » رواه أمحد.
بستمر حتى يستغن امل ل عن رعاياة النسااء لاه,
وحضانة الذكر
م
فيأك وحده ويرشب وحده ويلبس وحده ,وقدِّ ر ذلاك بسابع سان ات,
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بساع سان ات ,وباه أخاذ قاان ن األحا ال

الشخصية يف س ريا.
وبناء عىل ذلك:
حيق لك أن بأخذ الطف من أمه بعد فطامه ما ام ون التاساعة
فال م
ربر آخر ألخذه من أمه .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
من عمره ,ما مل ي لد م ِّ

الس ا  :50نسا طلق وجته طبقاً وجعياً ,وقبـ ثبيـت الطـبق
يف اةكمة دفع مهر املرأة كامبً لطرف ثالـ  ,وقبـ ثبيـت
الط ــبق يف اةكمـ ــة أوج ــع الرجـ ـ وجت ــه ,فهـ ـ م ــن حـ ــقِّ
الطــرف الثالـ (املســت مَن علــى مهــر الزوجــة) أ يسـل,م املهــر
للزوجة؟ و ملمه بدو ولا الزوج ه يكو لامناً له؟

اجلوابُ :يسأل الَّوج ملاذا أعطى الطرف الثالث املور؟ ها أعطااه

إياه ليس ِّلمه للَّولة أو أهلوا ,أم أعطاه إياه ليك ن طرف ًا ثالث ًا مستأمن ًا عاىل
يتم بثبيت الطالق يف املحكمة؟
هذا املال ريثام َّ

فإن أعطاه إياه ليس ِّلمه للَّولة أو أهلوا فله ذلك ,أما إذا أعطاه إيااه

حياق لاه أن يسا ِّلمه
ليدفعه للَّولة بعد بثبيت الطاالق يف املحكماة ,فاال م
للَّولة ,فإذا س َّلمه للَّولة أو ألهلوا فو ضامن هذا املال للَّوج.
وما ام الاَّوج أرلاع الَّولاة إيف عصامته ولاب عاىل املساتأمن
عالطرف الثالث أن ُيرلع املال للَّوج إذا طلباه مناه ,فاإن سا َّلمه ألها
الَّولة أو للَّولة ضمن هذا املال للَّوج .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ـ ا  :54وج ـ يف حالــة ــجاو مــع وجتــه ,ف ـ وادف اخلــروج مــن
البيت ,فقا ا :ني حالف بالطبق أ ال خترجي من البيت
ال بكذني ,فخرجت من ريري ذنه ,فه وقع عليها الطبق؟

اجلواب :ق له لَّولته إين حالف بالطالق أن ال ّترل من البيات

إال بإذين حيتم فيه الصدق وحيتم الكذب.
فإن كان صا ق ًا بق له ,يعن أنه قد حلف بالطالق أن ال ّتارج مان
البيت إال بإذنه ,فخرلت من غِّي إذنه ,وقع عليوا الطالق.
وإن كان كاذب ًا بق له إين حالف بالطالق ,حيث إنه ماا حلاف ,ومل
ُير ْ من كالمه هذا طالق ًا ,فإن طالقه يقع قضاء ال يانة ,إال أن يقصد باه
الطالق اآلن فيقع يانة وقضاء.
أقر بالطالق كاذب ًا أو هازالً
كام لاء يف ر املحتار كذا يف امخانية ل َّ

وقع قضا ًء ال يان ًة.اها .ألن القايض يأخذ بالظاهر واهلل يت يف الرسائر.
أقر بالطالق كاذب ًا مل بطلق زولته باطن ًا
ولاء يف أسنى املطالب وإن َّ
وإنام بطلق ظاهر ًا .اها.
وبناء عىل ذلك:
فإن كان بالفع حالف ًا وقع الطالق عليوا بخرولوا من البيت بغاِّي
إذنه ,وإن كان كاذب ًا ومل يقصد بكالمه إنشاء الطالق ال يقع عليه الطاالق
يانة ,وه مسؤول عن كالمه ي م القيامة .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
**

**

**
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ـدة باأليـاع؟
الس ا  :1ما هي الغاية من العدَّة؟ ومـا هـي مـدَّة الع َّ
وه ـ مــو للم ــرأة املعتــدَّة أ خت ــرج مــن بيته ــا؟ ومــا ه ــي
الشــرو الــا تــيح ــا اخلــروج؟ وه ـ مــو أ قــيم يف
منز أحـد خو هـا لعـدَّة أيـاع ,أ كـ َّ فـرتة عنـد أخ؟ وهـ
مو للمرأة املعتدَّة أ صب عرها؟

بنص القرآن والسنة ,وذلك من خالل
اجلواب :العدَّ أمر بع مبدي ِّ

ق له بعايف ﴿ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [البقر ,]773
وق له ﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [الطالق ,]4
وق له بعايف ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ﴾ [البقر .]784
ومن خالل ق ل سيدنا رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه
وسلم «ال حي م المرأ بؤمن باهلل والي م اآلخر أن ُ ِ
حتادَّ عاىل ميات فا ق
ثالث ,إال عىل زوج فإَّنا ُحتدم عليه أربعاة أشاور وعرشا ًا» رواه البخااري
ومسلم .وأمجعت األمة عىل ذلك.
فالعدَّ فرض عىل املرأ املسلمة املط َّلقة أو املت ىف عنوا زولوا ,وها
فرض بع مبدي عرفت املرأ الغاية منه أم ال.
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ولكن بعض الفقواء استنبط بعض املعاين واحلكم ,منوا
0ا العلم برباء الرحم ,وأن ال جيتمع ماء الا اطئني فاأكثر يف رحام

واحد ,فتختلط األنساب.
7ا بعظيم خطر الَّواج ورفع قدره وإظوار رشفه.
8ا بط ي زمان الرلعة للمط ِّلق لعله يندم ويرلع عن ق له.
والتجم .
حق الَّوج وإظوار بأثِّي فقده يف املنع من التَّ مين
4ا قضاء ِّ
م
سر براء الرحم ,ب ذلك
وعىل ك ِّ حال فليس املقص من العد َّ
من بعض مقاصد الرش الرشيف.
أما بالنسبة ملدَّ العدَّ باأليام
0ا إذا كانت حامالً فعدَّ هتا ب ضع محلوا ,إن كانت عدهتا من وفا
أو طالق.
7ا إذا كانت مط َّلقة وه من أه احليض فعدَّ هتا ثالث حيضات.
8ا إذا كانت صغِّي  ,أو بالغة س َّن اليأس ال برى ما ًا ,فعادَّ هتا مان
الطالق بسع ن ي م ًا.
4ا أما بالنسبة للمت ىف عنوا زولوا ا إن مل بكن حام ً
ال ا فعدَّ هتا مئاة
وثالث ن ي م ًا إن كانت من أه احليض أم ال.
وقد ابفقت كلمة الفقواء عىل ول ب برك الَّينة للمرأ املعتدَّ عدَّ
وفا  ,س اء خ الَّوج املت ىف هبا أم ال.
وذهب الفقواء إيف أنه جيب عىل املعتدَّ مالزمة السكن يف العدَّ  ,فال
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ّترج منه إال حلالة أو عذر ,فإن خرلات أثمات ,وعاىل الاَّوج املط ِّلاق
منعوا إذا كانت عدَّ هتا من طالق ,وعىل ال رثة منعوا إذا كانت عادَّ هتا مان
وفا  ,وال جي ز ألحد أن ُخي ِرلوا من مسكنوا الرشع الذي بعتدم فيه ,وإال
كان ا آثمني.
وبناء عىل ذلك:
فال جي ز للمرأ أن ّترج أثناء عادَّ هتا مان مساكنوا الرشاع إال يف
حالة مرض أو أمر ال يمكن قضاؤه إال بنفسوا ,وكاذلك ال جيا ز هلاا أن
بصب شعرها ألنه من الَّينة .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الســ ا  :5ام ــرأة طلقه ــا وجه ــا وعن ــدها امتح ــا يف اجلامع ــة,
فه ـ مــو ــا أ ختــرج لتقــديم االمتحــا ثــم عــود
بيتها إلكما عد ها؟

اجلواب :ال جي ز للمرأ املطلقة أن ّترج من بيت الَّولية حتى

بنق

عدَّ هتا ,وذلك لق له بعايف ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘﭙﭛﭜﭝﭟﭠﭡﭢ

ﭣ ﭤ﴾ [الطالق .]0
ولذلك جيب عىل املرأ املعتدَّ أن بلتَّم بيت الَّول َّياة وال ّتارج إال
لرضور أو حالة ما َّسة ,وعىل قدرها فقط ,كمرض وشوا أمام القايض,
أو لرشاء حالاهتا إذا مل جتد معين ًا هلا عىل ذلك ,فإذا ولدت املعني هلا مان
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حمارموا فال جي ز هلا امخروج.
ماساة خرلات بكاما حجاهباا
وإذا خرلت لرضاور أو حلالاة َّ
الرشع الذي أمرها الرش به ,ثم برلع مباارش إيف بيات الَّول َّياة بعاد
قضاء حالتوا الرضور َّية.
وبناء عليه:
فإذا كانت بستطيع بألي هذا االختبار للفص الثاين ,وإن أصايبت
بترضار رضر ًا
برضر خفيف يف ذلك ,فال جي ز هلا امخروج ,أما إذا كانات َّ

كبِّي ًا فال بأس بخرولوا لتقديم االمتحان بحجاهبا الرشع  ,ثم برلع إيف
بيتوا مبارش  ,وإن كان األويف عدم خرولوا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :0حص ـ خــبف بــيين وبــني وجــي ,وأَّ الطــبق بيننــا,
وأنـ ــا امـ ــرأة موظفـ ــة ,فه ـ ـ مـ ــو أ أخـ ــرج أثنـ ــاء العـ ــدة
لوظيفا ثم أوجع بيا؟
اجلواب :يق ل اهلل بعايف ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭛﭜﭝﭟﭠﭡﭢ

ﭣ ﭤ﴾ [الطالق .]0
وبناء عىل ذلك:
فال جي ز للمرأ املط َّلقة أن ّترج من بيت الَّولية ل ظيفتوا ,وجيب
عليوا أن بأخذ إلاز من مكان عملوا مد عدَّ هتا ول بدون رابب.
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فإن َّ
بعذر عليوا أخذ اإللاز  ,وبي َّقنت أَّنا إذا مل بتابع عملوا ستُفص
عن العم  ,ومل يكن هلا م ر رزق آخر ,حيث ال أب هلا وال ولاد وال أخ
مضاطر ,
وال من يعيلوا ا وهذا ماا أساتبعده ا ففا هاذه احلالاة بكا ن
َّ
والرضورات ببيح املحظ رات .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :4ماف وج وجلست وجتـه يف العـدة ,فهـ مـو ألوالد
هذا الرج الدخو على وجة أبيهم؟
اجلواب :يق ل اهلل ببارك وبعايف ﴿ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

حمرماة عاىل
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [النساء  ,]77فَّولة األب َّ
بمجر عقد األب عليوا.
فروعه ,وهذا التحريم يك ن
َّ
فإذا عقد رل زواله عىل امارأ وكاان عناده أوال َّ ,
فاإن زولتاه
حمرمة عىل أوال ه حرم ًة مؤ َّبد  ,ول مل يدخ هبا.
صارت َّ
وبناء عىل ذلك:
فيج ز ألبناء الَّوج الدخ ل عىل زولة أبيوم يف عدَّ هتا وبعد عدَّ هتا,
بنص القرآن الكريم .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
حمرمة عليوم حرم ًة مؤ َّبد ِّ
ألَّنا َّ

الس ا  :2امرأة طُل,قت من وجها بعد الدخو  ,ولكن ما دخلت مـنَّ
النساء ـ عنى :ل ي ها احليع بعد ـ فكم هي عدَّ ها؟
اجلواب :عدَّ املرأ الت مل حتض ,أو مل بر م ًا ليأس ,أو بلغات سا َّن

بانص القارآن الكاريم
احليض أو لاوزبه ومل حتض ,فعدَّ هتا ثالثة أشاور ِّ
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﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ﴾ [الطاالق  .]4أي فعدَّ هتن كذلك ثالثة أشور قمرية ,وإذا َّ
بعاذر
معرفة بداية األهلة فيعدل عنه إيف األيام ,فتك ن عدَّ هتا بسعني ي م ًا .هاذا,
واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :8امــرأة حام ـ ولــعت دملــها ,ف ـ خروا وجهــا بولــع
دمـ وجتــه ,وهــو يف عملــه ,وبعــد مــاعة مــن وصــو النبـ
ليــه وقــع الــزوج علــى األوض ميت ـاً ,فه ـ مــب علــى املــرأة
عدة الوفاة؟

اجلواب :ما امت املرأ وضاعت محلواا وها يف عصامة زولواا,

وزولوا عىل قيد احليا  ,ثم ب يف الَّوج ,فيجب عىل املارأ أن بعتادَّ عادَّ
وفا  ,وعدَّ هتا أربعاة أشاور وعرشا أياام ,وذلاك لق لاه بعاايف ﴿ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [البقر

 ,]784ولق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم «ال حيا م المارأ
حتدَّ ف ق ثالث ,إال عىل زوج فإَّنا ُ ِ
بؤمن باهلل والي م اآلخر أن ُ ِ
حتادم علياه
َّ
أربعة أشور وعرش ًا» رواه البخاري ومسلم.
وحتسب العادَّ بالشاو ر القمر َّياة ال الشمسا َّية ,وإذا َّ
بعاذر معرفاة
اهلالل يف الشور األول فإنه ُيعدل عنه إيف األيام ,وبك ن عدَّ املرأ املتا ىف
عنوا زولوا مئة وثالثني ي م ًا من باريخ وفا الَّوج.
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وبناء عليه:

فيجب عىل املرأ أن بعتدَّ عدَّ وفا بعد وفاا زولواا ,وعادَّ هتا مئاة
وثالث ن ي م ًا من ساعة وفا زولوا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ـ ا  :2ام ــرأة م ــاف وجه ــا وهم ــا يف العم ــرة ,وه ــي مض ــطرَّة
لبنتظــاو ويثمــا نتهــي مــدة قامــة القافلــة ,فمــاذا فع ـ ؟
وه جتلس يف الفندق أع بكمكانها اخلروج احلرع؟
اجلواب :جيب عىل املرأ أن بعتدَّ بعد وفا زولوا مبارش يف بيت

الَّول َّية ,فإن كانت خارج بيت الَّول َّية ولب عليوا أن برلع إيف بيت
الَّول َّية مبارش ملبارش العدَّ َّ ,
ألن السكنى يف بيت الَّول َّية ولبت
بطريق التع مبد ,فال بسقط وال بتغِّي إال باألعذار ,وذلك لق له بعايف
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭛ
ﭜ ﭝﭟ ﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧ

ﭨ ﭩ﴾ [الطالق .]0
وبناء عىل ذلك:
فإذا أ َّت هذه املرأ عمرهتا فيجب عليوا أن جتلس يف العاد حياث
ه  ,وال ّترج من الفندق ,ما ام أَّنا ال بستطيع الع

إيف بيت الَّول َّية

إال مع القافلة ,وعند ع هتا بكم عدَّ هتا يف بيت الَّول َّياة ,وعادَّ هتا مئاة
وثالث ن ي م ًا من باريخ وفا زولوا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ا  :6أع ريضبت من ابنتها ألنها حضرف خطبـة بنـت أخيهـا
بع ــد وف ــاة وال ــدها ب ـ ـ  2أ ــهر ,و ق ــو  :البن ــت م ــب أ
حتــز علــى والــدها مــنة ,والــزوج معــاوض هــذا املبــدأ ,وأدى
هـ ـ ــذا خبفـ ـ ــاف بـ ـ ــني الطـ ـ ــرفني األع وابنتهـ ـ ــا والـ ـ ــزوج
والزوجــة ,حيـ َّ األع ريضــبت عليهــا ومنعتهــا مــن دخــو
منز ا ,وحرَّلت عليها ك َّ خو ها ,أما الزوج ف صرَّ على
حضوو وجته اخلطبة ,فه أخسر أمي أع أخسر وجي؟

أحق أن ُيتَّبع ,وإحدا املرأ عىل قريب هلا غاِّي الاَّوج
احلق م
اجلواب :م

لائَّ ,عىل أن ال بتجاوز مد اإلحدا ثالثة أيام فقط ,وحيرم الَّيا عليواا,
ملا روت زينب بنت أيب سلمة قالت ملا أبى أ َّم حبيبة ريض اهلل عنوا ن ِع م أيب
بصا ْفر فمساحت باه ذراعيواا وعارضايوا,
سفيان عت يف الي م الثالث ُ
وقالت كنت عن هذا غنية ,سمعت النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه
وسلم يق ل «ال حي م المرأ بؤمن باهلل والي م اآلخر أن ُحتدَّ فا ق ثاالث,
إال عىل زوج فإَّنا ُحتدم عليه أربعة أشور وعرش ًا» رواه البخاري ومسلم.
وأ مم حبيبة ريض اهلل عنوا ه بنت أيب سافيان ,يعنا عنادما وصا
إليوا خرب وفا والدها بط َّيبت.
حق الَّوج أن يمنع زولته من اإلحدا عىل قريب هلا أكثر من
ومن ِّ
ثالثة أيام ,وجيب عىل املرأ أن بطيع أمر زولوا ألنه يأمرها باأمر رسا ل
اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم القائ

«ال حيا م المارأ باؤمن
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باهلل والي م اآلخر أن ُحتدَّ ف ق ثالث ,إال عىل زوج فإَّنا ُحتدم علياه أربعاة
أشور وعرش ًا».
وبناء عىل ذلك:
فال الب عىل هذه البنت أن بقنع أ َّموا بطاعاة زولوااَّ ,
وأن احلاَّن
مكانه القلب ,وهذا ال يعن أن ال يشارك اإلنسان أخااه يف أفراحاه ,فاإن
اقتنعت األم فبوا ,وإال فلتقنع زولوا باإلذن هلا بعدم مشاركة اآلخرين يف
أفراحوم من أل إرضاء أموا ,عىل أن ال برتك الَّينة لَّولوااَّ ,
ألن هاذا
عاَّ
من ح ِّقه ,وينبغ عىل الرل أن يست عب أ َّم زولته
وألاره عاىل اهلل َّ
ُ
ول َّ َّ ,
املوم بالنسبة له أن ال برتك زولتُه زينتواا مان ألا إعفافاه.
ألن َّ
هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :9لقد أَّ جراء عقد واج بيين وبـني فتـاة بـدو حضـوو
وليها و اهدين ,ألننـا جعلنـا اىل ـهيداً علينـا ,وبعـد أيـاع
وقب الدخو طلقتها ,فه جتب عليها العدة أع ال؟
اجلواب :يق ل سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم

بام العقاد
«ال نكاح إال ب  ,وشاهدي عدل» رواه البيوق  .وماا ام قاد َّ
بينكام بدون و ,وشاهدي عدلَّ ,
فإن هذا العقد فاساد ,وال يرتبَّاب علياه
أي أثر من آثار العقد الرشع الصحيح ,وجيب عليكام االفرتاق باالختياار,
م
وإال َّفرق القايض بينكام.
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وبناء عىل ذلك:

بام
فطالقك هلا يف العقد الفاساد طاالق الغ ال قيماة لاه ,وماا ام َّ
الفراق بينكام بدون خ ل فال عدَّ عليوا ,ول حصلت امخل بينكامَّ ,
ألن
امخل الصحيحة أقيمت مقام الدخ ل يف العقاد الصاحيح ماع ولا ب
العدَّ  ,أما يف العقد الفاسد فال جتب عليواا العادَّ ماا مل بادخ هباا ولا
ولدت امخل بينكام .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :13وج ـ ــزوَّج م ــن امــرأة م ــن أوبــع م ــنواف ,وهــو وج ـ
كــبري طــاعن يف الســن ,وخــب هــذه الفــرتة مــا متك ـن مــن
الدخو بزوجته ,و ويف هـذا الرجـ  ,فهـ جتـب علـى املـرأة
عدة الوفاة؟
اجلواب :يق ل اهلل بعايف ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [البقاار  .]784واآليااة الكريمااة مااا ق َّي ادت
العدَّ ب طء وال خ ل ,فمن مات عنواا زولواا ولبات عليواا العادَّ ,
س اء خ هبا أم ال ,وس اء وطئوا أم ال .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
**

**

**

كتاب
الوصايا واملواريث
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السـ ا  :1ــويف والــد منــذ مــنتني ,وطلبــت بعــع أخــوا ي مــن
ــا عــن حصــتها مــن مرياثهــا ,فتنا لــت
جــد ي أ تنــا
ا ,وبعد فرتة مؤلت جـد ي :هـ أنـت مـانت حبصـتف
من املـرياث؟ فقالـت :ال ,فهـ كـا نا ـا صـحيحاً أع ال؟
وهـ قو ــا :مــا مــانت يلغــي نا ــا الســابق؟ مــع العلــم
ب نها اآل مريضة و به ريائبة عن وعيها.

احلق واإلبراء يف ا ُمل ِ
سقط وا ُمل ِربئ
اجلواب :من رشوط صحة إسقاط ِّ
ِ
املساقط ال
0ا أن يك ن اإلسقاط واإلبراء عان إرا صاحيحة مان

إكراه فيه.

ِ
أهلية األ اء.
املربئ كام
7ا أن يك ن
ُ
ومارض
8ا أن ال يك ن املربئ مريض ًا مرض امل ت عناد اإلباراء ا
ُ

امل ت ه املرض الذي يغلب فيه خ ف امل ت ,ويعجَّ املريض معاه عان
رؤية مصاحله خارج بيته إن كان رلالً ,و اخ بيته إن كان أنثى ,ويم ت
عىل بلك احلال قب مرور سنة ,س اء كان صاحب فرار أو مل يكن ,هاذا
وبغِّي حالاه فيعادم ابتاداء
ما مل يشتدَّ مرضه
ويتغِّي حاله ,فإذا اشتدَّ مرضه َّ
َّ
املريض مرض امل ِ
ت ح َّقه ,أو أبارأ
السنة من باريخ االشتدا ا فإذا أسقط
ُ
صح اإلبراء عىل أن ال يتجاوز ثلث مالاه,
املدين ,وكان ا ُملربأ غِّي وارثَّ ,
فإن زا عن الثلث يك ن الَّائد عن الثلث م ق ف ًا عىل إلاز ال رثة.
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وأما إذا كان ا ُملربأ وارث ًا فإن إبراءه يت َّقف عىل إلااز ساائر ال رثاة

بعد م به مطلق ًا.
وبناء عىل ذلك:
فإذا كانت لادَّ بُك عناد إساقاط ح ِّقواا مان بركاة ولادها متم ِّتعاة
حيق هلا الرل
بالرشوط املذك ر سابق ًا ,فاإلسقاط واإلبراء صحيح ,وال م
فيه ,ألن ما كان هلا سقط باإلبراء واملساحمة ,والساقط ال يع  .كام لاء يف
سلة األحكام العدلية عما . 50
وأما إذا كان إسقا ُطوا وإبراؤها وه مريضة مرض امل ت ا باالتعريف
الذي ُذكر سابق ًا ا ,فإنه ال ينفذ منه إال مقدار ثلث بركتوا إذا مل بكن وارثة
ف عىل إلاز ال رثة
هلا عند م هتا ,إال إذا ألازه ال رثة بعد م هتا؛ وم ق ٌ
مطلق ًا إذا كانت وارث ًة .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
ر .امل س عة الفقوية الك يتية ,مصطلح عمرض امل ت عف. 78

الس ـ ا  :5ام ــرأة ميس ــووة احل ــا  ,م ــرض وجه ــا ف نفق ــت علي ــه
أثن ــاء مرل ــه ,وأج ــرف ل ــه عملي ــة جراحي ــة يف املستش ــفى,
ولكن عاجلته املنية ,فه حيق للزوجة أ

خذ من ركـة

وجها ما أنفقته عليه؟
اجلواب :ما أنفقته الَّولة عىل زولوا أثناء مرضه يعدم هبة منوا له ,وال
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جي ز هلا أن برلع عىل ورثته من ذلك بيشء ,إال إذا اشارتطت قبا اإلنفااق
عليه أن برلع عليه بام أنفقته ,أو كان إنفاقوا عليه بأمره ,ولاءت بالبينة عاىل
ذلك ,فلوا أن برلع عىل ال رثة بذلك ,وإال فال .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :0ام ــرأة أوص ــت ــريكها بــ حيت ــبس بع ــد مو ه ــا م ــن
ما ــا  ,%53ويقــوع بتــثمري هــذا املــا ويو ِّعــه علــى الفقــراء,
والبــاقي  %63يعطيــه للووثــة ,فمــا حكــم هــذه الوصــية؟ ويف
حا موف املوصي ملن ينتق هذا املا ؟
اجلواب :هذه املرأ قد أوصت بامخمس من ماهلا ,وه وص َّية نافذ ,
ألَّنا ون الثلث ,وذلك لق ل النبا صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه
وسلم «والثلث كثِّي».ومل جتع امخمس وقف ًا حيبس أصله ويا ز ريعاه,
إنام طلبت أن يستثمر امخمس وينمى ثم ي ز عىل الفقراء.
وبناء عىل ذلك:
فوذه ال صية نافذ  ,ويعم هبا عند م ت املرأ  ,وإذا ماات املا
فيق م احلاكم أو القايض بتنفيذ ال صية .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :4نسا مريع مرض املـوف ,ف وصـى وصـية دو الثلـ
من ماله وهو بكام وعيه ,فه نفذ هذه الوصية أع ال؟
اجلواب :وصية املريض يف مرض املا ت بنفاذ إذا كانات يف حادو
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الثلث ,أو كانت بأكثر من الثلث برشاط أن جييَّهاا ال رثاة ,فاإن كانات
ال صية ل ارث فإَّنا ال بنفذ موام كان قدرها إال أن جييَّها باق ال رثة.
لاء يف فتح الباري أول من أو
بم ْومالت ,أو
املعرور ُ

بالثلاث يف اإلساالم الاربا ُء بان

باه للنبا صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه

وسلم ,وكان قد مات قب أن يدخ النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم املدينة بشور ,فقبله النب م صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم,
ور َّ ه عىل ورثته.
وروى الطرباين عن أيب قتا ريض اهلل عناهَّ ,
أن الارباء بان معارور
ريض اهلل عنه أو

للنب صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم بثلاث

ماله ,يضعه حيث شاء ,فر َّ ه النب م صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم
عىل ولده.
وبناء عىل ذلك:
فوذه ال صي ُة صحيح ٌة رشع ًا ,وجيب عىل ورثة هذا اإلنساان بنفياذ
وص َّيته ,ما امت ون الثلث .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ـ ا  :2وج ــ متـ ــزوِّج مـ ــن امـ ــرأة نصـ ــرانية ,وما ـ ــت وجتـ ــه,
ال كثرياً ,فه صحيح أنه ال يرث منها يؤاً؟
و ركت ما ً

اجلواب :ابفقت املذاهب األربعة عىل َّ
أن اختالف الدين بني امل ِّرث

مانع من اإلرث ,فال يارث املسالم كاافر ًا ,وال الكاافر مسال ًام,
وال ارث ٌ
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بسبب القرابة أو الَّول َّية ,وذلك لق له صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه
الكافر املسلم» رواه البخاري ومسلم,
املسلم الكافر وال
وسلم «ال يرث
ُ
ُ
ولق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «ال يتا ارث أها ِم َّلتاني
شتى» رواه أمحد وأب او والرتمذي وابن ماله.
وبناء عىل ذلك:
فالرل املسلم ال يرث مان زولتاه النرصاانية ,وكاذلك الَّولاة
النرصانية ال برث من زولوا املسلم.
ويك ن مال هذه املرأ النرصانية ل رثتوا من أه م َّلتوا ,ومان ماهلاا
حصة من بركتوا ال لَّولوا املسلم ,وال
مورها الذي فرضه الَّوج هلا ,فال َّ
ُ
ألوال ها املسلمني .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
**

**

**

كتاب
احلدود واجلنايات
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الس ا  :1لقد ا رتكت مع بعـع اإلخـوة يف دفـع مـياوة متعط,لـة,
فمشت السياوة وأدَّف قت طف  ,فماذا يرت َّب علينا؟
ً
خطأ الدية مع الكفار  ,وذلك لق ل
اجلواب :جيب عىل ك ِّ من قت

عَّ ول َّ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭚ ﭛ
اهلل َّ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [النساء .]97
فع اق اةميع جيب عليوم أن يدفع ا الدية ل رثة هاذا الطفا  ,إال
أن يعف ا عنوم ورثة املقت ل البالغ ن .وجيب عىل ك ِّ واحد مان القاابلني
الكفار ُ من ماهلم ,وه

عتق رقبة ,فإن مل جيد ال احد منوم قيمة الرقباة,

أو مل ب لد الرقبة ,فيجب علياه صايام شاورين متتاابعني ,وذلاك لق لاه
بعايف ﴿ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾.
وبناء عىل ذلك:
أوالً :جيب عىل أقرباء القابلني الدي ُة ُبدفع ل رثة الطف .
ثاني ًا :جيب عىل ك ِّ واحد ممن اشرتك يف فع السيار وبس َّبب يف قت
الطف صيا ُم شورين متتابعني .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ا  :5نسا او كب جرمية قت عمداً ,فحكـم عليـه القالـي
بالقصــاص مــع دفــع مبل ـ مــن املــا لووثــة املقتــو  ,فه ـ
يطيب هذا املا لووثة املقتو ؟
عَّ ول َّ ﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
اجلواب :يق ل اهلل َّ

ﮏ ﮐ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ [البقر  .]023ويق ل أيض ًا
ل َّ يف عاله ﴿ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [اإلرساء  .]88ويق ل بعايف ﴿ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ﴾ [املائد .]45
ويق ل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «العمد ق ٌ إال أن
يعف و م ,املقت ل» رواه الدارقطن  .ويف رواية أيب او «ومن قت عمد ًا فو
ق ٌ » .ومعنى ق ا بفتح القاف وال او ا القصاص وقت القاب بدل القتي .
وما ام و م ,املقت ل طلب القصاص من القاايض ون الصالح فاال
يطيب له هذا املال ,ول قىض به القايضَّ ,
ألن قضاء القايض ال حي م حرام ًا
حيرم حالالً.
وال ِّ
وبناء عىل ذلك:
فال جي ز ألولياء وورثة املقت ل أن يأخذوا شايئ ًا مان املاال إذا كاان
س ُيقتص من القتي ويقام عليه حدم القت  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ـ ا  :0نســا وكــب مــع أصــدقائه مــياوة ,وكــا الســائق مــنهم يقــود
بسرعة ديدة ,فقـا بعضـهم للسـائق :ذا بقيـت علـى هـذه السـرعة
فكنن ــا م ــنحتاج س ــس م ــياواف دف ــن م ــو ى ,وك ــا ع ــددهم
سسة ,والسائق يتماي مينة ويسرة بالسياوة حتى انقلبت السـياوة,
وماف واحد من ه الء اخلمسة ,فماذا يرت َّب على السائق؟

اجلواب :السائق يعدم متس ِّبب ًا بالقت بسابب رسعتاه ,وبسابب ايلاه
بالسيار كام ه مفو م من السؤال ,وجيب عليه فع الدية ل رثة املقتا ل,

وعليه الكفار وه صيام شورين متتابعني عند مجو ر الفقوااء ,ماا عادا
حق املتس ِّبب بالقت  .هذا,
احلنفية الذين قال ا بندب الكفار ال ول هبا يف ِّ
واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :4حصـ ــجاو بـني جــاوين ,فــدخ أحـدهما بيــت جــاوه
مه ــدِّداً ل ــه بالقتــ  ,وكان ــت وج ــة ص ــاحب ال ــداو ح ــامبً,
ف مــقطت دملــها ,وكــا عمــره ثبثــة أ ــهر ,فه ـ يرت َّــب
يء على اجلاو املعتد ؟

اجلواب :خ ل الرل بيت لاره مودِّ ًا له بالقت ال جيا ز رشعا ًا,

وال يليق باإلنسان املسلم ,وخاصة إذا كان الدخ ل بغتةَّ ,
ألن النساء رباام
ُك َّن يف حالة ال جي ز لغِّي امل ْحرم أن يراها .هذا أوالً.
ثاني ًا :هتديد املسلم ألخيه بالقت ال جي ز رشع ًاَّ ,
ألن الرل إذا كاان
يستحق القت فالذي يقتله ه احلاكم ,فتوديده بالقت بروياع لاه ,ولااء
م
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النو عن برويع املسلم ,قال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم «ال
رو مسل ًام» رواه أب او  ,وقال صىل اهلل علياه وعاىل آلاه
حي م ملسلم أن ُي ِّ
بروع ا املسلمَّ ,
ظلام عظايم» رواه
فإن ر ْوعة املسالم
وصحبه وسلم «ال ِّ
ٌ
الطرباين ,وقال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «من أخاف مؤمنا ًا

بغِّي حق كان عىل اهلل أن ال ُيؤ ِّمنه من أفَّا ي م القيامة» رواه الطارباين يف
الكبِّي واألوسط.
ثالث ًا :إذا ألوضت املرأ بسبب هذا الرتوياع ,وكاان احلما ُل َّلقا ًا,
املرو ُغ َّر ا وه نصف عرش الدية ا ولا مل بانفخ الاروح
فإنه جيب عىل ِّ
فيه .لاء يف امل سا عة الفقوياة الك يتياة ,مصاطلح إلوااض ,فع08
بعض خ ْل ِق اةنني ,ك ُظفر
عيتَّفق الفقواء يف أص بر مبب العق بة إذا استبان ُ
وشعر ,فإنه يك ن يف حكم با ِّم امخ ِ
لق ابِّفاق ًا .

أما إذا كان غِّي ُل َّلق ففيه حك مة عدل .يعن

مبل يقدِّ ره احلااكم.

هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ـ ا  :2نس ــا مت ــزوِّج وعم ــره يف ــوق اخلمس ــني عامـ ـاً ,او ك ــب
جرمي ــة الزن ــى م ــع أخ ــت وجت ــه العزب ــاء ودمل ــت من ــه ,ويف
الشــهر الرابــع أو اخلــامس أجهضــت الولــد ,ثــم هجــر الزانــي
البلد مدة عاع ,وبعدها عاد بلده وك يؤاً ل حيصـ ,
وعــادف الفتــاة لبيــت أهلــها بعــد جهالــها أيض ـاً ,فمــا حكــم
ك ـ مــن الزانــي والزانيــة؟ وكيــف يكــو التعام ـ معهمــا؟
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وه جتو مقاطعة الزاني وعدع السبع والكبع معه؟

اجلواب :حكم الَّاين إذا ثبت زناه ,ورفع للقايض ,وكان حمصن ًا ,ه

الرلم حتى امل ت ,وإن كان غِّي حمصن اةلدُ  ,والذي يق م بتنفياذ احلادِّ
ه القايض ,فالقايض ه الذي يرلم املحصن ,وجيلد غِّي املحصان ,وال
جي ز إقامة احلدِّ لغِّي القايض.
فإذا مل يص األمر إيف القايض ,وسرت اهلل ًّ
كال من الرل واملرأ ,
فيجب عىل من اقرتف اإلثم أن يت ب إيف اهلل ب بة صا قة نص ح ًا ,وأن
يك ن املجتمع من ح له ع ن ًا له عىل الت بة واإلنابة ,فإذا ظورت عىل ك
من الرل واملرأ آثار الت بة الصا قة ولب عىل املجتمع من ح هلام أن
عَّ ول َّ  ,وذلك لق ل
يعاملوام كأن شيئ ًا مل يكن ,ما اما صدقا يف الت بة هلل َّ
اهلل بعايف ﴿ﭠ ﭡ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾
[الفرقان 63ا.]21
نسأل اهلل بعايف أن حيسن امخا ة ,وأن جيع خِّي أعاملناا خ ابيمواا,
وخِّي أيامنا ي م نلقاه وه راض عنا .ونسأله احلفو والسالمة مان مجياع
الفتن ما ظور منوا وما بطن.
وأ ِّ
حذركم من الشامبة ,ألن من أظور الشامبة ألخياه فاإن اهلل بعاايف
قا ر عىل أن يعايف املبتىل ويبتيل املعاىف .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ـ ا  :8أنــا أعلــم أ َّ مــن يصــدو حكــم الــرجم أو القت ـ هــو ولــي
األمر أو احلـاكم .ولكـن أمـراً قـد حصـ  .يف قريـة ـاع خـر
كـد مـن
ب َّ امرأة متزوجة قد نـت مـع وجـ آخـر ,وبعـد الت ُّ
هــذا اخلــر علــم أخوهــا ,ومــن ثــم ذهــب فقتلــها ,ويقــو نــه
قتلها ريرية على ـرفه وعرلـه .السـ ا 1 :ـ ـ مـا حكـم قا لـها,
ه هو لرع وخملد يف الناو ,أع فعله هذا صحيح؟  5ـ يوجـد
أيضاً اب قت أخته الفتاة بسبب الزنى لكنها ريـري متزوِّجـة
(عزباء) ,وأيضاً كا دافعه الغرية علـى عرلـه و ـرفه؟ فمـا
حكم الشرع يف ها ني القصتني؟
املتَّولة
اجلواب :القصة األويف قاب أخته
ِّ
جيب عىل املسلم أن يعلم األم ر التالية
احلر إال اإلمام أو نائبه.
أوالً :ا َّبفق الفقواء عىل أنه ال يقيم حدَّ الَّنى عىل ِّ
ثاني ًا :من رشوط إقامة احلدِّ ثب ت الَّنى ,وهذا ال يك ن إال بشو
أربعة رلال مسلمني عدول ,وهذا عند مجو ر الفقواء ,لق له بعايف
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ﴾ [النساء  .]05وال بُقب شوا ُ النساء يف الَّنى .وكذلك ا َّبفق
الفقواء عىل ثب ت الَّنى باإلقرار أربع مرات يف أربعة سالس يأ طائع ًا
غِّي مكره ,ومل يرلع عن إقرارهَّ ,
ألن النب صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم عرلم ماعَّ ًا والغامدية بإقرار ا رواه البخاري ومسلم.
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ثالث ًا :وال خالف بني الفقواء يف ول ب الرلم عىل الَّاين املحصان
رل ً
غِّي املحصن فيجلد مئة للد حد ًا.
ال كان أو امرأ  ,أما ُ
رابع ًا :م الَّاين املحصن يك ن هدر ًا بعد قضاء القايض به ,أي بعاد
ثب ت الَّنى عليه عند القايض برشوطه ,وصدور احلكم منه عليه بالرلم,
وإال فدمه ليس مودور ًا عند احلنفية ,وعند اةمو ر يك ن مه مودور ًا إذا
ثبت الَّنى.
وبناء عىل ذلك:
فإذا ثبت َّ
أن أخته املتَّولة قد زنت ا بشوا أربعة رلال ,أو إقارار
منوا أربع مرات يف أربعة سالس ا وكانت عاقلة عاملة بالتحريم ,والشابوة
منتفية ,وكان باختيارها بدون إكراه ,وكان ال طء يف ال ُق ُب َّ ,
فإن موا صار
مودور ًا عند مجو ر الفقواء ,لق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
«ال حي م م امرئ مسلم يشود ْ
أن ال إله إال اهلل وأين رس ل اهلل إال بإحدى
ثالث الث ِّيب الَّاين ,والنفس بالنفس ,والتارك لديناه املفاارق للجامعاة»
يعَّر ا يعاقب ا ألنَّه بعدَّ ى عىل
غِّي اإلمام فإن قابلوا َّ
رواه مسلم .فإذا قتلوا ُ
قتص منه بالقت  .أما إذا ثبت َّ
أن أخته قد زنت بااإلقرار
ِّ
حق اإلمام ,وال ُي م
يقتص منه بالقتا  .أماا
ال بالشو  ,ثم رلعت عن إقرارها ,فقتلوا ,فإنه
م
ال ,ويقتص منه بالقتا إذا مل ي ِ
صادر القاايض حكماه
ُ
عند احلنفية فيعدم قاب ً ُ م
عاَّر
فيوا بالرلم ,فإن صدر
حكمه فيوا باالرلم وقتلواا أخ هاا ,فإناه ُي َّ
ُ
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حق اإلمام .وطبع ًا قابلوا ال يك ن ل َّلد ًا يف ناار لوانم .وأماا
لتعديه عىل ِّ
بالنسبة هلا فإَّنا بُغ َّس وبُك َّفن ويصىل عليوا وبُدفن يف مقابر املسلمني.
أما بالنسبة للقصة الثانية
حق
فإ َّن عق بة الَّاين غِّي املحصن ه اةلد بابفاق الفقواء ,وه م
اإلمام ,فإذا ُقت الَّاين غِّي املحصن فإ َّن قابله ُيقتا قصاصا ًا ,والاذي
يقتله اإلمام.
وبناء عىل ذلك:
فإذا ثبت َّ
أن أخته العَّباء قد زنات وقتلواا فإناه يعادم قااب ً
ال عماد ًا,
وجيب عىل اإلمام إقامة احلدِّ عليه وه القت  ,وإن اساتح َّ القابا ُ القتا
فإنه ُيكْفر .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :2قــرأف يف مولــوع الغــرية كالتــالي :عــن مــعد بــن عبــادة
ولي اىل عنه أنه قا  :يا ومو اىل لـو وأيـت وجـبً مـع امرأ ـي
لضــربته بالســيف ريــري مصــفح (أ حبــدِّ الســيف ال بعرلــه)
فقــا عليــه الصــبة والســبع :أ عجبــو مــن ريــرية مــعد ,ألنــا
أريــري منــه ,واىل أريــري مــين .ويف ووايــة :أ َّ مــعد بــن عبــادة قــا
ح ـ ــني نزل ـ ــت اآلي ـ ــة﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾

[النوو ]4 :قا  :أهكـذا أنزلـت؟ فـواىل ال آ ـي ب وبعـة ـهداء حتـى
يقضي حاجته ,فقا صلى اىل عليه وعلى آله وصحبه وملم:
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يــا معشــر األنصــاو أال ســمعو مــا يقــو مــيدكم؟ قــالوا :يــا
ومو اىل فكنه وج رييـوو ,واىل مـا ـزوَّج امـرأة قـط ال عـذواء,
وال طلق امرأة فـاجرتأ وجـ منـا أ يتزوَّجهـا مـن ـدَّة ريري ـه,
فقا معد :واىل يا ومو اىل و نـي ألعلـم أنهـا حـق ,وأنهـا مـن
عنــد اىل ,ولكــين عجبــت .السـ ا هــو :هـ أ الــنيب صــلى اىل
عليه وعلى آله وصحبه وملم أقرَّ معد بن عبادة على قت من
وآه يزنــي بزوجتــه بــدو أ ي ـ ي ب وبعــة ــهداء؟ يعــين لــو أ
أحــداً علــم أ أختــه أو حــدى ناومــه قــد نــت فقتلــها ريــرية
على رفه وعرله ,ه هذا جائز؟
عاَّ ولا َّ
اجلواب :هذا احلديث الرشيف كان بعد نَّول قا ل اهلل َّ

﴿ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ .وظااااهر اآلياااة يتنااااول
األزواج وغِّيهم ,يعن

إذا قذف الرل زولته ومل يأت بأربعاة شاوداء

يقام عليه احلدم .
وقد روى البيوق عن ابن عباس ريض اهلل عنوام قال ملا نَّلت هذه
اآلية ﴿ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ إيف آخر اآلياة فقاال
سعد بن عبا

أهكذا أنَّلت؟ فل ولدت لكاع ًا ُمتف ِّخذها رل مل يكان

أحركه وال أه ِّيجه حتى آ بأربعة شوداء ,ف اهلل ال آ بأربعة شوداء
 ,أن ِّ
حتى يق

حالته ,فقال رسا ل اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه

وسلم «يا معرش األنصار أال بسمع ن ما يق ل سيدكم»؟ قال ا يا رس ل
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بَّوج فينا م
قاط إال عاذراء ,وال ط َّلاق
اهلل ال بلمه فإنه رل غي ر ,واهلل ما َّ
يتَّولوا من شدَّ غ ِّْيبه ,قال ساعد واهلل إين
امرأ ً له فالرتأ رل منا أن َّ
وأَّنا من عند اهلل ,ولكن عجبت.
ألعلم يا رس ل اهلل َّأَّنا حلقَّ ,
وسيدنا سعد بن عبا عندما سمع هذه اآلية قال ل رأيات رلا ً
ال
مع امرأ لرضبته بالسيف غِّي ُمص َّفح ,فبلا ذلاك رسا ل اهلل صاىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم فقال «أبعجب ن من غ ِّْي ساعد؟ واهلل ألناا
حرم الف احش ما ظور منواا
أغِّي منه ,واهلل أغِّي من  ,ومن أل غ ِّْي اهلل َّ
أحاب إلياه العاذر مان اهلل ,ومان ألا ذلاك بعاث
وما بطن ,وال أحد
م
أحب إليه املِدْ حة من اهلل ,ومان ألا ذلاك
املبرشين واملنذرين ,وال أحد م
وعد اهلل اةنة» رواه البخاري.
بعد هذا نَّل قا ل اهلل بعاايف ﴿ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [النااا ر .]6
وكان سبب نَّوهلا ما رواه البخاري عن ابن عباس ريض اهلل عنه َّ
أن هالل
ابن أمية قذف امرأبه عند رسا ل اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه
وسلم برشيك ابن س ْحامء ,فقال النب صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه
وسلم «البينة أو حد يف ظورك» ,قال يا رس ل اهلل إذا رأى أحدنا رلا ً
ال
عىل امرأبه يلتمس البينة ,فجع النب صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه
وسلم يق ل «البينة وإال فحد يف ظوارك» ,فقاال هاالل والاذي بعثاك
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باحلق نبي ًا إين لصا ق ,ول ُينَّل َّن اهلل يف أمري ما ُي ْربئ به ظوري مان احلادِّ ,
ِّ
فنَّلت ﴿ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ .فانرصف النب صىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم ,فأرس إليوام فجاءا ,فقام هالل بن أمياة فشاود ,والنبا
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يق ل «اهلل يعلم َّ
أن أحدكام كااذب
فو منكام من بائب»؟ ثم قامات فشاودت ,فلاام كاان عناد امخامساة َّ
أن
غضب اهلل عليوا إن كان من الصا قني ,وقال ا هلا إَّنا م لباة ,قاال ابان
عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أَّنا سرتلع ,فقالت ال أفضح ق م
سائر الي م ,فمضت ,فقال النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم
«أبرصوها فإن لاءت به أكح العينني ساب األليتني خد َّلج الساقني فو
لرشيك ابن سحامء» ,فجاءت به كذلك ,فقال النب صىل اهلل علياه وعاىل
آله وصحبه وسلم «ل ال ما مىض من كتاب اهلل لكان  ,وهلا شأن».
وبناء عىل ذلك:
أوالً :ال يفوم من احلديث الرشيف َّ
بأن النب صىل اهلل عليه وعىل آلاه
أقر سعد بن عبا عىل قت رل إذا رآه يَّين بَّولتاهَّ ,
ألن
وصحبه وسلم َّ
سعد بن عبا قال يا رس ل اهلل إن ولدت مع امرأ رل ً
ال أأمولاه حتاى
آ بأربعة شوداء؟ قال نعم [رواه اإلمام مالاك] ,وبدلي ق ل النب صاىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم هلالل بن أمية «الب ِّينة أو حد يف ظوارك» .با
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أقره عىل الغِّي الت عنده ,ولكنه ق َّيد هذه الغِّي بقي الرشيعة الت كانات
َّ
بداية بأن يأ بأربعة شو  ,وإال احلدم يف ظوره ,فكيف إذا قتله وقتلوا؟
ثاني ًا :من قذف زولته ومل يكن عنده الشو  ,فإنه حيارم علياه قتا
زولته ,ويرفع أمره إيف القايض لتطبيق املالعنة بني الَّولني.
ثالث ًا :وال يفوم من احلديث الرشيف ل از قت املرأ املَّين هبا موام
كانت رلة القرابة بينوا وبني القاب  ,ب جيب السرت والنصح ,أو أن يرفع
األمر إيف القضاء لتطبيق احلدو الرشعية يف ح ِّقوام؛ َّ
ألن إقامة احلدو من
اختصاص و ِّ ,األمر ,وال جي ز التعدي عىل اختصاصه.

حال ِ
وذهب بعض الفقواء إيف ل از قت الَّاين يف ِ
قيام ِه بالَّنى.

الدر املختار ع خ رل بيتاه فارأى رلا ً
ال ماع امرأباه أو
لاء يف ِّ
لاريته ,ح َّ له قتله ,وال قصاص عليه .
ولاء فيه أيض ًا عل كان مع امرأبه وه يَّين هبا ,أو مع حمرمه ,و ا
مطاوعان ,قتلوام مجيع ًا .
ولاء يف مغن املحتاج عإذا رأى مان ياَّين بَّولتاه وها حمصان,
فقتله يف بلك احلالة ,فاال بعَّيار علياه ,وإن افتاات عاىل اإلماام ,أللا
احلمية .
ولاء يف املغن البن قدامة عوإذا ولد رل ً
ال يَّين بامرأبه فقتله ,فال
قصاص عليه ,وال ية ,ملا روي َّ
أن عمر ريض اهلل عنوام بيانام ها يتغادَّ ى
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سر مل َّطخ بالدم ,فجاء حتاى قعاد
ي م ًا ,إذ أقب رل يعدو ,ومع سيف َّ
مع عمر فجع يأك  ,وأقب مجاعة من الناس ,فقال ا يا أمِّي املاؤمنني َّ
إن
هذا قت صاحبنا مع امرأبه ,فقال عمر ما يق ل هؤالء؟ قال إين رضبات
فخذي امرأ  ,فإن كان بينوام أحدٌ فقد قتلته ,فقال هلام عمار ماا يقا ل
قال ا رضب بسيفه فقطع فخذي امرأبه ,فأصاب وسط الرلا  ,فقطعاه
فوَّه ,ثم فعه إليه وقال إن عا وا ف ُعد .أخرلاه
باثنني ,فأخذ عمر سيفه َّ
سعيد بن منص ر يف سننه  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

عم ـ ـا متزوِّجـ ــة وهـ ــي حام ـ ـ لشـ ــهر ونصـ ــف ,و ريـ ــد
الس ـ ـ ا َّ :6
مــقا اجلــنني ,مــع العلــم أنهــا ذهبــت للطبيبــة وقــد قالــت
ــا َّ :اجلــنني فيــه وو  ,ولكنهــا ريــد مــقاطه ألنهــا مــوف
نفص عن وجها ,وهي اآل عندنا فهي ختشى مـن أ لـده
ويسـ ـل,مه خو هـ ــا
يسل,مونها

وجهـ ــا ,أل عنـ ــدها بنتـ ـاً اآل ومـ ــوف

أبيها وهي حزينة جداً عليهـا ,فهـي ال ريـد أ

نجب الولد وي خذه أبوه ,وحيرقوا قلبهـا عليـه كمـا حرقـوا
قلبها على بنتها ,فما حكم الشرع يف مقا هذا اجلنني؟

ياتم احلما أربعاة
بم احلم فإنه ال جي ز إسقاطه ول مل َّ
اجلواب :إذا َّ
بترضار هباذا احلما بناا ًء عاىل بقريار الطبيباات
أشور ,إال إذا كانت املرأ
َّ
املسلامت ,أو كان اةنني مش َّ ه ًا ,وأما بعد م

أربعاة أشاور عاىل احلما
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فإنه ال جي ز إسقاطه موام كانت األسباب والظروف عىل احلام أو اةنني.
وبناء عىل ذلك:
فال جي ز لعمتك أن بُسقط هذا احلم  ,ول كانت بفكِّر باالنفصاال
حق احلضاانة,
حق أحد أن جيربها عىل التخيل عن ِّ
عن زولوا ,وليس من ِّ
فإن ألَّم ها كان ا آثمني.
رس سعا هتا يف الادنيا واآلخار  ,ألن
وربام أن يك ن هذا احلم ه َّ
عَّ ول َّ يق ل ﴿ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾ [النا ر  .]09وأنا أ نى
اهلل َّ
أن َّ
يتدخ أه ُ امخِّي لإلصالح بني الَّولني ,وما ذلاك عاىل اهلل بعَّياَّ,
وأسأل اهلل بعايف أن يؤ ِّلف بني قلبيوام ,وبني قل ب أزواج املاؤمنني عاماة.
هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :9أجري ــت عملي ــة جراحي ــة الم ــرأة ,فطل ــب وجه ــا م ــن
الطبيب امتؤصا ودمها بدو امتؤذا وجته ,مع العلم
بسبمة ودمها ,فه من حق,ها أ طالب بالدية؟

لب للدية الكاملة,
اجلواب :هذا اعتداء عىل ما ون النفس ,وه م ٌ

ألنه عض ٌ ال نظِّي له يف بدن املارأ  ,وها موام غاياة األ ياة عناد املارأ ,
فبقطعه واستئصاله ف َّ ت عليوا احلم  ,وه موم لد ًا بالنسبة للمرأ .
وبناء عليه:
بم استئصال رحام هاذه املارأ بادون علمواا ,و ون واعا
فإذا َّ
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هتموا ,فمن ح ِّقواا أن ُبطالاب بالدياة كاملاة ,والدِّ ياة جتاب عاىل
صحية م
إذن الاَّوجَّ ,
الطبيب ,ألنه املبارش ,وال يعفياه مان الدياة ُ
حاق اإلذن
ألن َّ
للَّولة ال للَّوج ,والقاعد الفقوية بق ل عإذا التمع املتس ِّبب واملباارش
ضمن املبارش  .وإذا َّت املصاحلة مع الطبيب عىل الدِّ ية فو خِّي .وذلاك
لق له بعايف ﴿ﭡ ﭢ﴾ [النساء  .]073هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :13أقــدع نســا علــى مــرقة بــيا ,ووفعــت عليــه دعــوى
أمــاع القضــاء ,وأقســمت ميين ـاً علــى أ ال أقــو ال احلــق,
فقلت احلق بـدو يـادة وال نقصـا  ,وبعـد مـدة طلـب مـين
أريي ــر أقـ ــوالي ودم ــةً بالسـ ــاوق ,ألنـ ــه
نـ ــامي السـ ــاوق أ ِّ
مت ــزوِّج ول ــه أوالد ,فهـ ـ م ــو أ أرييِّـ ـر م ــن أق ــوالي ــيؤًا
لتخفيف العقوبة عن الساوق؟

اجلواب :أوالً :ه هذا املحام الاذي يادافع عان الساارق رحايم

بالسارق ال يأخذ منه شيئ ًا من املال لقاء أبعابه؟ وه يعلم هاذا املحاام
عااَّ ولاا َّ ﴿ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
قاا ل اهلل َّ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾؟
[النساء  ]019وه يعلم هذا املحام حديث املرأ املخَّومية الت رسقت
يف زمن النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم؟ فقد روى البخااري
ومسلم عن السيد عائشة ريض اهلل عنوااَّ ,
أن قريشا ًا أ َّ وام شاأن املارأ
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املخَّومية الت رسقت ,فقال ا ومن يك ِّلم فيوا رس ل اهلل صاىل اهلل علياه
ِ
ب
وعىل آله وصحبه وسلم؟ فقال ا ومن جيرتئ عليه إال أسامة بن زيد ح م
رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم؟ فك َّلماه أساامة ,فقاال
رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم «أبشافع يف حاد مان
حدو اهلل»؟ ثم قام فاختطب ثم قال «إنام أهلك الذين قبلكم أَّنم كاان ا
إذا رسق فيوم الرشيف بركا ه ,وإذا رسق فايوم الضاعيف أقاام ا علياه
احلدَّ  ,وايم اهلل ل َّ
أن فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت يدها».
وه يعلم هذا املحام َّ
أن كسبه حرام يف هذه القضاية ألناه يادافع
عن باط ؟
ثاني ًا :ال جت ز الشفاعة يف حد من حدو اهلل إذا ُرفعت القضاية أماام
القضاء ,وصارت بني يدي القايض.
ثالث ًا :ال جي ز لإلنسان أن يكاذب أماام القاايض ليضا ِّيع حقا ًا مان
حق ق اهلل بعايف ,أو حق ًا من حق ق العبا  ,وخاصة إذا كان بعد القسم.
وبناء عىل ذلك:
فيحرم عليك بغيِّي أق الك أمام القايض من ألا ّتفياف العق باة
عاان السااارقَّ ,
ألن الرمحااة بالعبااا جيااب أن بك ا ن مضااب طة بض ا ابط
الرشيعة ,والعبد لن يك ن أرحم من اهلل بعايف بعبا ه ,فاام ام رش اهلل لناا
حدو ًا فال جت ز الشفاعة فيوا بعد رفعوا إيف القايض.
والسارق ه الذي ما رحم نفسه وال رحام زولتاه وأوال ه ,وكاام
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قال بعايف ﴿ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾ [النح .]003
و فا املحام عن السارق حرام ,وال ق ف بجانب السارق لقلب
احلقائق حرام رشع ًا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :11حــادث مــري أدى
يرت َّب على السائق؟

متزيــق ريشــاء بكــاوة فتــاة ,فمــاذا

إن إبالف غشاء البكار عمد ًا أو ً
اجلوابَّ :
خطأ بحا ث ليس فيه ية

مقدَّ ر يف الرش  ,ب فيه أرر عبع يض  ,ويقدَّ ر هذا التع يض بمور املث
عىل املتس ِّبب.
لاء يف ر ِّ املحتار عإزالة البكار من ألنب غِّي الَّوج ب لب مور
املث عىل ا ُملَّي  ,س اء كانت بدفع أو حجر ,وذلك ال ينايف ول ب نصف
املسمى عىل الَّوج بطالقوا قب الدخ ل ,الختالف السببَّ ,
فإن سبب
ال عىل الدافع اةناية ا يعن أولبنا عليه املور كام ً
إجياب املور كام ً
ال بسبب
لنايته عىل غشاء البكار بإزالته ا وسبب إجياب النصف عىل الَّوج
بنص القرآن العظيم ﴿ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
الطالق ا ألنه ثابت ِّ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [البقر . ]782
وبناء عىل ذلك:
فيجب عىل السائق بع يض الفتاا باام يعاا ل موار مثيالهتاا ,إال أن

817

الفتاوى الرشعية

بعف وبصفح ,واهلل بعايف يق ل ﴿ﭡ ﭢ﴾ [النسااء  ,]073وخاصة
إذا كان احلا ث من غِّي بقصِّي من السائق .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
**

**

**
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الس ا  :1أنا أعم يف ركة ,وقد ألزمنـا صـاحبُ العمـ أ نقسـم
مييناً كالتالي :أقسم باىل العلـي العظـيم ,واىل وبـاىل و ـاىل,
أ أعم يف ركته بك جد ونشا  ,وال أخو الشركة ,وال
أبــو ب مــراوها ,وأ أحــافظ علــى ممتلكــاف الشــركة املنقولــة
وريري املنقولة ,ويف حا أودف رك العمـ ال مسـح اىل وال قـدو
مب أ أخر أصحاب الشركة قب هر ,وأنتظر حتى ي ي
البدي  ,وأعل,مه العمـ  ,ثـم أ ـرك العمـ  ,وال أعمـ يف العطـوو
بعد خروجي من الشركة مـا حييـت ,و نكثـت بهـذه الـيمني
فيكــو انتقــاع اىل مــين يف نفســي وأهلــي وولــد وم ـالي ,واىل
علـى مــا أقــو ــهيد ,وهــو خــري الشــاهدين .السـ ا  :هـ يقــع
ه ــذا ال ــيمني وه ــو ثاب ــة اإلك ــراه ( م ــا حتل ــف و م ــا ــرتك
العم )؟ وه مـن حـقِّ صـاحب العمـ أ معلـين أقسـم علـى
أ ال أعم بنفس املهنة ما حييت؟

عاملاه أن
اجلواب :ال حرج رشع ًا أن يطلاب صااحب العما مان َّ

يقسم ا باهلل عىل بلك الرشوط الت ذكارت يف العقاد ,وإن كاان الالئاق
باملسلم أن ال جيع أخاه املسالم يف حارج يف مثا هاذه األياامن املغلظاة,
ولكن لكثر بقصِّي بعض العامل يف عملوم ,أو لسابب بعاض امخياناات
الت بصدر من بعضوم ,ةأ أصحاب العم إيف ذلك.
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أما بالنسبة للقسم بأن ال بعم يف هاذه املوناة بعاد خرولاك مان

الرشكة فليس من ح ِّقه رشع ًا ,فإذا حنث احلاالف وعما يف نفاس املوناة
فعليه كفار يمني ,وه إطعام عرش مساكني أو كس هتم أو حترير رقباة,
فإذا مل جيد فيص م ثالثة أيام مت اليات.
رب بالقسم ,وأن ال يعم يف نفس املونة
واألويف يف ِّ
حق من حلف أن ي َّ
وفا ًء منه للعود وللقسم .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :5قلت ألصدقائي :ذا جنحت يف هذه املادة فسـوف أذبـح
صوصـ ـًا نشـ ــياً بالكبـ ــاب ,فقـ ــا لـ ــي بعضـ ــهم:

ذلـ ــف

أصبح نذواً ومب الوفاء به ,مع أنين ل أكن أنـو النـذو,
وقد جنحت املادة ,فماذا يرت ب عليَّ؟
اجلواب :كالمك هذا وعدٌ وليس بنذر ,وال جياب علياك باه

ء,

املستحب لك أن بف ب عدك ,وإذا مازحت أحاد ًا مان أصادقائك
ولكن
َّ
فتع َّ الصدق يف املَّاحَّ ,
ألن النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
كان يمَّح وال يق ل إال حق ًا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :0نذوف امرأة أ صوع يوع االثنني واخلميس من ك ِّ أمبوع
حتى مو ها ,واآل صاوف عاجزة عن الصياع فماذا صنع؟

اجلواب :ذهب احلنفية إيف َّ
أن من ناذر ماا ال يطياق ال فااء باه ,أو

كتاب األيامن والنذور
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يعجَّ عن ال فاء به ,فإنه جيب ال فاء به بقدير ًا بأ اء خلفاهَّ ,
ألن امخلا ف
يق م مقام األص .
وبناء عليه:
فعىل هذه املرأ أن بف بنذرها وذلك بص موا ملا ع َّينت ,فإن عجَّت
لَّمتوا الفدية عام نذرت ,فتطعم مسكين ًا عن ك ِّ يا م بفطاره .هاذا ,واهلل
بعايف أعلم.

السـ ـ ا  :4ام ــرأة عن ــدها بن ــاف فق ــط ,ذهب ــت العم ــرة وأم ــاع
ول ــود ذك ــر
الكعب ــة املش ــرفة ن ــذوف و قه ــا اىل ع ــا
فسـ ــتهبه لبيـ ــت اىل عـ ــزَّ وج ـ ـ َّ ,وعـ ــادف مـ ــن العمـ ــرة وقـ ــد
أكرمها اىل عزَّ وج َّ ولود ذكر ,فماذا فع ؟

اجلووواب :النااذر جيااب ال فاااء بااه إذا كااان لااه أص ا يف الفاارائض

والعبا ات املقص

 ,ألنه ال عرب بإجياب العبد عىل نفسه شيئ ًا مل يكن من

لنس ما قد أولبه اهلل بعايف عليه ,إذ ال والية له عىل اإلجياب ابتدا ًء ,وإنام
صح إجيابه يف مث ما أولبه اهلل بعايف حتصي ً
ال للمصلحة املتع ِّلقة بالنذر.
َّ
وبناء عليه:
فوذا ليس بنذر رشع ًاَّ ,
بترصف فياه كايفام
ألن االبن ليس ممل ك ًا هلا َّ

متأسية بامرأ عمران الت نذرت ما
بشاء ,وإذا كانت بظ من هذه املرأ بأَّنا ِّ
يف بطنوا حمرر ًا كام قاال بعاايف ﴿ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾ [آل عمااران  .]85فوااذا
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بار
رش من قبلنا ,وكان لائَّ ًا يف رشيعتوم ,وكان ال الاب عاىل األبنااء م
آبائوم يف ذلك ,ونحن لسنا متع َّبدين برش من قبلنا.
وبدرساه
هتاتم هاذه املارأ ب لادها ,وأن بع ِّلماه
ولكن ال بأس بأن
ِّ
َّ

عَّ ول َّ  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
الرشيعة ليك ن خا م ًا لدين اهلل َّ

السـ ــ ا  :2فت ـ ــاة قال ـ ــت يف نفس ـ ــها :جنح ـ ــت يف ـ ــهادة التام ـ ــع
ألصــومنَّ عشــرة أيــاع متواصــلة ,ول ــتلفظ بلســانها ,فصــامت
أياماً متفرقة ,فما احلكم الشرعي؟ وه يرت ب عليها كفاوة؟

ِ
مشاعر ًا
اجلواب :لقد اشرتط الفقواء يف صيغة النذر أن يك ن اللفو

بااللتَّام باملنذور ,فاملع َّ ل عليه يف الناذر اللفاو ,فاملنادوب ال ينتقا إيف
ال ل ب إال بالنذر لفظ ًا ,فال بكف النية يف النذر.
وال خالف بني الفقواء يف َّ
والاب,
أن من ناذر طاعا ًة مان لنساوا
ٌ
فرصح يف صيغته اللفظية أو الكتابية بلفو الناذر ,أناه ينعقاد ناذره هباذه
َّ
الصيغة ,ويلَّمه ما نذر.

وكذلك ينعقد النذر عند مجو ر الفقوااء بادون كلماة الناذر ,كاأن
يق ل هلل عيل ,ومل يق نذر ًا.
وبناء عىل ذلك:
فام امت هذه الفتا مل بتل َّفو بلساَّنا يف النذر فال جياب عليواا

ء,

متفرقة فو حسن
ول ن ت يف قلبوا ,ول صامت بلك األيام مت اصلة أو ِّ
إن شاء اهلل بعايف .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ا  :8قلت لشخص :يشهد عليَّ وبي أني لن أفعـ كـذا ,واآل
أويد أ أفع هـذا األمـر ,فمـا حكـم هـذه الكلمـة؟ وهـ يكفـي
أ أقو لذلف الشخص :أنا يف حـ ممـا قلـت ,وأفعـ األمـر
املذكوو؟ مع العلم ب َّ الفع ليس خمالفاً للشريعة.

عيل ريب لن أفع كذا ,يعدم بمنَّلة اليمني,
اجلواب :ق لك يشود َّ

فإن كان الفع الذي أشودت عليه ر َّبنا أنك لن بفعله والب ًا عليك,
فيجب عليك أن حتنث بيمينك وبفعله ,ثم بك ِّفر عن يمينك ,وكفاربه كام
قال بعايف ﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯵﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ﴾ [املائد .]39
لِّي بني فعله أو بركه ,فإن فعلتاه
وإن مل يكن الفع والب ًا عليك فأنت َّ
ولبت عليك الكفار  ,وه إطعام عرشا مسااكني مان أوساط ماا بطعام
أهلك ,أو كس هتم ,أو حترير رقبة ,فإن مل بستطع فصيام ثالثة أيام متتابعات.
وال يكف أن بق ل للشخص الذي أشودت اهلل أمامه أنك لن بفع
قلت لك هذا اإلشوا بمنَّلة اليماني .هاذا ,واهلل
الفع الفالين ,ألنه كام ُ
بعايف أعلم.

السـ ـ ا  :2وجـ ـ ن ــذو أ يص ــوع ي ــومي اإلث ــنني واخلم ــيس مل ــدة
ثبث ــة أ ــهر ,فم ــاذا م ــب علي ــه أ يفعـ ـ ذا ص ــادف ي ــوع
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اإلثــنني أو اخلمــيس يــوع عيــد؟ وه ـ مــو الصــياع خــب
أياع عيد األلحى؟

اجلواب :من نذر صيام ي م ف افق ي م ًا حيرم ص مه؛ كأن كاان يا م

عيد الفطر ,أو األضحى ,أو ي ما ًا مان أياام الترشايق ,أو صاا ف وقات
حيض أو نفاس للمرأ الناذر  ,فقد اختلف الفقواء فيه
فذهب املالكية والشافعية وبعض احلنابلة إيف أن الناذر ال يلَّمه

ء,

صح نذره.
وال جتب عليه الكفار  ,وما َّ
وذهب احلنفية ,ويف رواية عند أمحد وبعض أصحابه ,إيف َّ
أن هذا الناذر
منعقد صحيح ,إال أنه ليس له أن يص م هذا الي م ,وإنام يص م ي م ًا مكانه.
وبناء عىل ذلك:
فال

نذره يا م العياد ,أو ي ما ًا مان أياام
ء عىل الناذر إن صا ف ُ

الترشيق ,عند املالكية والشافعية وبعض احلنابلة ,وجيب عليه قضااء يا م
مكانه عند احلنفية ,وأنا أنصح باألخذ بمذهب السا احلنفية خرول ًا من
امخالف ,وبربئة للذمة بيقني .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :6ــاب مبتلــى بالعــادة الســرية ,فقــا  :ىل عل ـيَّ أ أصــوع
هراً كامبً كلما وقعت يف هذه املعصية ,ولكنه ريُلـبَ علـى
أمــره فوقــع فيهــا مــراف عــدة ,ول يصــم يوم ـاً واحــد مــن هــذا
الن ــذو ,واآل يري ــد أ يت ــوب اىل ع ــا ف حص ــى بش ــك
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ق ــرييب أن ــه وق ــع يف املعص ــية  /233/م ــرة ,ول ــيس بوم ــعه أ
يصوع  /233/هر ,فماذا يرت ب عليه؟

اجلواب :هذا النذر الذي نذره يسميه الفقواء ناذر اللجااج ,حياث

يريد الناذر فيه منع نفسه من فع

ء أو حيملوا عليه.

لِّي بني ال فاء بام نذر ,أو
وقد ذهب بعض الفقواء إيف أن الناذر َّ
يك ِّفر عنه كفار يمني إذا ولد الرشط ,وكفار اليمني ه ما أشار اهلل
عَّ ول َّ إليه بق له ﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
َّ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯵﯶﯷ ﯸﯹﯻﯼﯾﯿﰀﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ﴾ [املائد .]39
وهذا ق ل اإلمام أيب حنيفة رمحه اهلل بعايف وق ل اإلمام الن وي رمحه
اهلل بعايف ,وه املشو ر عند احلنابلة ,مستد ِّلني لذلك بق له صىل اهلل علياه
وعىل آله وصحبه وسلم «ال نذر يف معصية اهلل وكفاربه كفار يمني» رواه
أمحد .وبق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «ال ناذر يف غضاب
وكفاربه كفار اليمني» رواه اإلمام أمحد.
وقال ا إن ّتيِّي الناذر يف هذا الن

من النذر باني ال فااء والتكفاِّي

أمجع للصفتني مع ًا ,فإن ُعدَّ نذر ًا خرج الناذر به عن العود باختيار ال فااء
به ,وإن ُعدَّ يمين ًا خرج عن العواد باختياار التكفاِّي عناه ,فيخارج عان
العود بك ِّ حال منوام .اها .كام لاء يف الكايف.
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فيخاِّي
الدر املختار ألنه نذر بظاهره ,يمني بمعنااه,
َّ
وقال صاحب ِّ
رضور ً  .اها .وقال صاحب مغن املحتاج يشبه النذر من حيث إنه التَّام
قربة  ,واليمني من حيث املنع ,وال سبي إيف اةمع بني ما لبيوام ,وال إيف
بعطيلوام ,ف لب التخيِّي.
وبناء عىل ذلك:
لِّي بني ال فاء وكفار اليمني ,وبك نه صاار يف ذ َّمتاه أشاور
فالناذر َّ
كثِّي فإذا اختار كفار اليمني فوذا من ح ِّقه ,وال حارج علياه إن شااء اهلل
بعايف ,وكفار اليمني ه إطعام عرش مساكني ,فإن كان ال يملك القيماة
فيص م ثالثة أيام متتاليات .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
وأنا أنصحك يا أخا الكاريم أن بتقا اهلل بعاايف يف نفساك ,وأن
رسك وعالنيتك ,وأن بعلم َّ
بأن اهلل يراك ,قال بعايف﴿ :ﯚ ﯛ
براقب اهلل يف ِّ
ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [العلق  .]04وبص َّ ر َّناية األل وأنت بربكب العا الرسية,
ه يرضيك هذا؟
َّ
ألن العا الرسية بعدم بعدِّ ي ًا حلدو الرشيعة ,واعتاداء عاىل أمار اهلل
بعايف ,قاال بعاايف ﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ [املؤمن ن 5ا.]6
عليك بالَّواج إن أمكنك هذا ,وإال فبالص م ,وذلك لق له صىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسالم «ياا معرشا الشاباب مان اساتطا البااء
فليتَّوج ,فإنه أغ مض للبرص وأحصن للفرج ,ومن مل يستطع فعليه بالص م
َّ

كتاب األيامن والنذور
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فإنه له ِولاء» رواه البخاري .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :9نذوف امرأة أ صـوع ـهر آب ,فوافـق هـذا النـذو ـهر
ومضــا يف بعــع أيامــه ,فه ـ مــب عليهــا الوفــاء بالنــذو
بعد انتهاء ومضا ؟

اجلواب :ذهب مجو ر الفقواء من احلنفية والشافعية ,وه ق ل عند

املالكية وبعض احلنابلة ,إيف َّ
أن من نذر صيام شور يبتدئ من قدوم غائب,
غر رمضانَّ ,
فإن نذره منعقد إلمكان ال فاء باه إن علام أن
ف افق قدو ُمه َّ
القا م غد ًا أو نح ه ,فين ي الصيام من الليا  ,وجياَّئ صايامه هاذا عان
رمضان ,وال يلَّمه ص ٌم آخر للنذر ,وال جتب عليه كفار .

أن من نذر ذلك َّ
واملشو ر عند احلنابلة َّ
فإن نذره منعقد ,وصيامه يف

رمضان جيَّئه عن صيام الفريضة وال جيَّئه عن الصيام املنذور ,ويلَّمه أن
يق

عني له.
صيام النذر ,ويك ِّفر لتأخِّي صيامه عن ال قت الذي َّ
وبناء عىل ذلك:
َّ
فإن هذه املرأ بص م شور آب ,فإذا وافق شور رمضان بعض األيام

من شور آب فصياموا صحيح عن رمضان ,وال قضاء عليوا وال كفار عند
مجو ر الفقواء ,ما عدا احلنابلة ,ولكنوا إن صامت بعد رمضان بعد األياام
الت صامتوا يف رمضان يف شور آب يك ن األويف ,وّترج من العود بيقاني,
وبربأ ذ َّمتوا بإذن اهلل بعايف باالبفاق .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
ر .امل س عة الفقوية الك يتية .062/41
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الس ا  :13امرأة نذوف أ بيع يؤًا من حليِّها و شرت بـه ـاة
و ــذحبها و و ِّعهــا علــى الفقــراء ,فه ـ مــب عليهــا الوفــاء
بهذا النذو؟

اجلواب :ذهب مجو ر الفقواء إيف ولا ب ال فااء بالناذر ,إذا كاان

واحلج واالعتكااف
النذر من لنسه فرض أو والب ,مث الصال والصيام
ِّ
والصدقة ,وذلك لق له بعايف ﴿ﮯ ﮰ﴾ [احلج  ,]79ولق له
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «مان ناذر أن يطياع اهلل فليطعاه,
ومن نذر أن يعصيه فال يعصه» رواه البخاري.
أما إذا كان النذر من غِّي ما أولبه اهلل بعاايف أو فرضاه عاىل األماة,
مث بناء املسالد ,وبشييع اةنائَّ ,فقد اختلف الفقواء يف ول ب ال فااء
به ,فذهب املالكية واحلنابلة ,وها الصاحيح مان ماذهب الشاافعية ,إيف
ول ب ال فاء به.
وبناء عىل ذلك:
فال جيب عىل املرأ أن ببيع شيئ ًا من ذهبواا ,ولكان جياب عليواا أن
بذبح شا  ,وأن بتصدَّ ق هبا ,وال جي ز أن بأك شيئ ًا منوا ه وال زولواا
وال أص هلا وال فروعوا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
**

**

**

كتاب
املعامالت املالية
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الس ا  :1أمسع عن بيع املراحبة ,فما هو بيع املراحبـة؟ ومـا هـو
حكمه الشرعي؟ وما هي روطه؟

اجلواب :بيع املرابحة هو :بيع املشرتي ما ملك ُه بالعقد األول ,باالثمن

األول ,مع زيا ربح ,فاملرابحاة مان بيا

األماناات التا بعتماد عاىل

اإلخبار عن ثمن السلعة وبكلفتوا الت قامت عىل البائع.
أما حكمه :فقد ذهب مجو ر الفقواء إيف ل از بيع املرابحة ومرشوعيته
لق له بعايف ﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [البقر  ,]725ولق له بعايف
﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [النساء  .]79واملرابحة بيع بالرتايض
بني العاقدين.
ماسة إيف هذا الن
واحلالة َّ

الترصف؛ ألن اةاه الذي ال هيتدي
من
م

يف التجار حيتاج إيف أن يعتمد عىل فع امخبِّي املوتدي ,وبطيب نفساه بمثا
ما اشرتى البائع ,وبَّيا ربح ,ف لب الق ل بج ازها.
رشوط بيع املرابحة
0ا أن يك ن املبيع م ل ًا حني العقد.
7ا أن يك ن ممل ك ًا ملن ييل العقد.
8ا أن يك ن مقدور التسليم.
4ا أن يك ن معل م ًا لك من العاقدين.
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5ا أن يك ن العقد األول صحيح ًا ,فإن كان فاسد ًا مل جيَّ البيع.
6ا أن يك ن الثمن األول معل م ًا للمشرتي الثاين ,وإال فسد.
2ا أن يك ن الربح معل م ًا ,وال فرق بني أن يك ن مقدار ًا مقط عا ًا,

أو نسبة عرشية يف املئة ,ويضم الاربح إيف رأس املاال ويصاِّي لاَّء ًا مناه,
س اء أكان ًّ
حاال نقدي ًا ,أو مقسط ًا عىل أقساط معينة.
ول اشرتى شخص سلعة وانعقد البيع عىل ثمن مسمى ,ثم طارأت
وبم قب ل هذه الَّيا أو ِّ
احلط ,ثام أرا
زيا ٌ أو حط عىل الثمن املسمىَّ ,
املشرتي بيع السلعة مرابح ًة ,فإنه يلحق هذه الَّيا أو َّ
احلط بأص ِ العقد,
َّ
حاط
فيبيع املشرتي مرابح ًة بالثمن املعق عليه مع الَّياا  ,وكاذلك لا
البائع األول عن املشرتي شيئ ًا من الثمن ,فإن َّ
احلط يلتحق باألص  ,فاإذا
ُ
فإن ثمن املرابحة ه الباق بعد ِّ
با املشرتي مرابحة َّ
احلط.
ويف حال ظو ر امخيانة يف املرابحة بإقرار البائع يف عقاد املرابحاة أو
بربهان عليوا ,أو بنك له عن اليمني ,فللمشرتي امخيار إن شاء أخذ املبياع
وإن شاء ر َّ ُه؛ س اء ظورت امخيانة يف صفة الثمن بأن اشرتى شيئ ًا نسايئة
يبني أنه اشرتاه نسيئة؛ أو ظوارت امخياناة يف
ثم باعه عىل الثمن األول ,ومل ِّ
قدر الثمن يف املرابحة ,بأن قال اشرتيت بعرش  ,وبعتك باربح كاذا ,ثام
ببني أنه كان اشرتاه بتسعة.
َّ

ِ
اشرت هذه و ُأربحك
وإذا أرا رل أن يشرتي سلع ًة ما ,فقال آلخر

فيوا كذا ,فاشرتاها الرل  ,فالرشاء لائَّ ,والذي قال أربحك فيوا فوا

كتاب املعامالت املالية
بامخيار إن شاء اشرتى وإن شاء برك ,والسبب يف هذا أَّنام ببايعا قب
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البائع .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :5وج يريد راء بضاعة ولكنه ال ميلـف مثنهـا حاليـاً ,فهـ
مو لي أ أ رتيها له على أ آخذ نسبة وبح نتفق عليها؟

اجلواب :إذا أر ت أن بشرتي له البضاعة وبأخذ نسبة مان األربااح

حتم خسار إن وقعت ,فوذا ال جي ز ,ل ل شبوة الربا يف ذلك.
ون م
أما إذا قصدت من ذلك أن بك ن معه رشيك ًا مضاارب ًا ,مان عنادك
املال ,ومن عنده العم فقط ,فوذه ها رشكاة املضااربة ,وعناد مجوا ر
الفقواء من احلنفية واملالكية والشافعية ال جت ز املضااربة باالعروض ,با
جيب عىل صاحب املال أن يسا ِّلم املاال للرشايك املضاارب ,وال يسا ِّلمه
بضاعة ,والربح عىل ما يتفقان عليه ,إذا حصلت خساار فصااحب املاال
يتحم من امخسار شيئ ًا.
خيرس ماله ,والرشيك املضارب خيرس بعبه ,وال
َّ
وبناء عىل ذلك:
فالطريق الصحيح ألخذ األرباح من الطرف الثاين أن بك ن رشيكا ًا
معه رشكة مضاربة ,بدفع له املال فيشرتي ه فيه البضائع ويقا م ببيعواا,
وبتقاسامن األرباح املتفاق عليواا ,وإذا وقعات خساار ال قادر اهلل فوا
عليك وحدك ,وه خيرس بعبه.
حتما خساار ,
أما أن بشرتي له البضاعة وبأخذ ربح ًا عليوا بدون م
فوذا حرام ال جي ز.
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وقد أضاف أستاذنا الفاض الدكت ر الشيخ أمحاد احلجا الكار ي

حفظه اهلل بعايف عىل اة اب ما ييل
[أرى صورة ثالثة صحيحة :أن يفرتي ال ضاعة نقد ًا بثمن حمدَّ د ,ث
ي يعها له بثمن أكرب مؤجل] .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـلم أ كـو
الس ا  :0ه صحيح أ َّ مـن ـرو صـحة بيـع َّ
الثمــرة نالــجة ,وأ يكــو الثمــر مــن أوض نــددة؟ ومــا
هي رو بيع السَّلم بشك عاع؟
السلم
اجلواب :من رشوط بيع َّ

السلم معل م ًا.
أوالً :أن يك ن رأس مال َّ
ثاني ًا :أن يس َّلم رأس املال يف سلس العقد .لق له صىل اهلل عليه وعىل
أسلف فل ُي ْسلِف يف كي معلا م ,ووزن معلا م,
آله وصحبه وسلم «من ْ
إيف أل معل م» رواه الرتمذي.
املسل ُم فيه عالبضاعة املشرتا
ثالث ًا :أن يك ن ْ
املسلم إليه عيعن البائع ؛ َّ
يصح يف
السلم ال م
ألن َّ
ْ

ينا ًا م صا ف ًا يف ذماة
معني بذاباه عيعنا
ء َّ

م ل ًا  ,وذلك ملا روى ابن ماله عن عبد اهلل بان ساالم ريض اهلل عناه
قال علاء رل إيف النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فقال َّ
إن
بن فالن أسلم ا ا لق م من اليو ا وإَّنم قد لاع ا فأخاف أن يربادوا,
فقال النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم «مان عناده»؟ فقاال
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رل من اليو
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عندي كذا وكذا ليشء قد ساامه ا أراه قاال ثاالث مئاة

ينار بسعر كذا وكذا من حائط بن فالن ا فقال رس ل اهلل صىل اهلل علياه
وعىل آله وصحبه وسلم «بسعر كذا وكذا ,إيف أل كذا وكذا ,وليس من
حائط بن فالن».
املسلم فيه عالبضاعة املشرتا معل م ًا ,بحيث حيدَّ
رابع ًا :أن يك ن ْ
وقدره ,لق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «من
لنسه ون ُعه
ُ
ُ
أسلف يف ء فف كي معل م ووزن معل م إيف أل معل م» رواه البخاري.
السلم م
احلال ,لق له
مؤلالً ,فال
م
املسلم فيه َّ
يصح َّ
خامس ًا :أن يك ن ْ
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «إيف أل معل م» ,فأمر النب صىل
السلم ,واألمر يقت
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم باألل يف َّ

ال ل ب.

سادساً  :أن يكا ن األلا معل ما ًا  ,فاإن كاان األلا سوا ال ً
فالس ل م فاسد.
َّ
سابع ًا :بعيني مكان اإليفاء ,حتاى ال يكا ن خاالف حا ل الكُلفاة
واملؤنة املرت ِّببة عىل نق السلعة.
وبناء عىل ذلك:
السلم أن بك ن الثمار ناضاجة ,ألن مان
فليس من رشوط صحة َّ
رشوط صحته عدم اشرتاط ول الثمر أثناء العقد ,كام ال جيا ز حتدياد
األرض الت ّترج الثمر املباعاة فيواا ,فاإذا ُحادِّ ت األرض فساد العقاد
للحديث الرشيف املتقدِّ م .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ا  :4وجد عند مياوة قيمتها يف السوق سس مؤة ألـف
لــرية مــووية ,وأنــا أويــد بيعهــا بســت مؤــة ألــف لــرية مــووية,
فه هناك حرج رعي يف ذلف؟

بام هاذا
اجلواب :ال حرج يف بيع سياربك بالسعر الاذي برياد ,إذا َّ

برضا املشرتي من غِّي بدليس وال غش ولك َّن الرضا باليسِّي خِّي لك من
الطمع بالكثِّيَّ ,
ألن الرامحني يرمحوم الرمحن .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :2وج ـ بــاع مــلعة (مــا) آلخــر ,وبعــد أيــاع أواد وجاعهــا,
فا رت عليه البائع أ حيسم لـه مـن مثنهـا مبلغـًا معينـًا
حتى يردَّها ,فه مو هذا رعاً؟

اجلواب :لاء يف سنن أيب او عن أيب هرير ريض اهلل عنه قال قال

رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «من أقال مسال ًام أقالاه
اهلل عثربه».
واملرا باإلقالة ه إَّناء العقد وإلغاء حكمه وآثاره برتايض الطرفني.
وإذا بقاي املتبايعان عىل ِّ
احلط من الثمن ,فاإلقالة صحيحة ,والرشط
يف ِّ
احلط من الثمن باط  ,وولب عىل البائع ر م الثمن املتفق عليه أوالً.
وبناء عىل ذلك:
بم البيع ,و فاع املشارتي كاما الاثمن ,ثام بقاايال ,فاإلقالاة
فإذا َّ
صحيحة ,وعىل الباائع أن يار َّ الاثمن كاام ً
ال للمشارتي بادون نقصاان,
واحلسم من ثمن السلعة ال يطيب للبائع.
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البائع املشرتي ,وكان قد قبض ثمان السالعة كاامالً,
وأما إذا مل ُي ِق
ُ
فله أن يشرتي منه السلعة بثمن لديد يتفقان عليه.
وأما إذا مل يدفع املشرتي ثمن السلعة ,ومل يقب البائع باإلقالاة ,فاال
جي ز له أن يشرتي منه السلعةَّ ,
ألن هذا يدخ يف باب بياع العيناة .هاذا,
واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :8مــا هــو احلكــم الشــرعي يف ــراء مــلعة (مــا) قســيطاً,
ذا ا ــرت البــائع علــى املشــرت ذا ـ خَّر عــن دفــع قســط
من األقسا أ ير ِّب عليه مبلغاً مقدَّواً يتفقا عليه؟

اجلواب :من رشوط صحة البيع عند الفقواء عد ُم اشتامل العقد عىل

الرباَّ ,
ألن البيع الذي فيه ربا فاسد عند احلنفية ,باط عند مجو ر الفقواء,
عَّ ول َّ ﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [البقر .]725
وذلك لق ل اهلل َّ
وكذلك يشرتط أن يك ن البيع خالي ًا عن ُش ْبوة الرباا واحتاملاه ,كاام
لاء يف بدائع الصنائع عحقيقة الربا كام ه ُمفسد للعقاد فااحتامل الرباا
َّ
وألن الشبوة ُملحقة باحلقيقة يف باب احلرماات احتياطا ًا,
ُمفسد له أيض ًا,
وأصله ما روي عن رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أناه
قال ل ابصة بن معبد ريض اهلل عنه «احلالل ِّبني واحلرام ِّبني ,وبينوام أم ر
ُمشتبوات ,فد ما يريبك إيف ما ال يريبك» رواه النسائ .
وبناء عىل ذلك:

فإن هذا الرشط ُم ْبطِ ٌ للعقد عند مجو ر الفقوااء ,و ُم ْف ِسادٌ لاه عناد
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احلنفية ,ول كان املشرتي يعلم بأ َّنه لان َّ
يتاأخر عان فاع األقسااط ,فاال
يغِّي من حكم العقد شيئ ًا.
اعتبار هلذا العلم ,ولن ِّ
فالعقد عند مجو ر الفقواء باط  ,وعند احلنفية فاسد.
والعقد الفاسد جياب فساخهَّ ,
ألن الفاساد يفياد ملكا ًا خبيثا ًا ,وال
يشرتط يف فسخه قضاء قاضَّ ,
ألن ال الاب رشعا ًا ال حيتااج إيف قضااء.
هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :2أنا بائع دواجاف ناوية ,بعت دواجـة ناويـة لشـخص مثنُهـا
أج ـ  ,وبعــد أمــبوع أواد املشــرت بيــع هــذه الدواجــة ,فه ـ
مو أ أ رتيها منه؟ مع العلم ب نه ل يسدِّد لي مثنَها؟

اجلواب :عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنه قال سمعت رس ل اهلل
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يق ل «إذا ببايعتم ِ
بالعينة ,وأخذبم

أذناب البقر ,ورضيتم بالَّر  ,وباركتم اةواا  ,سا َّلط اهلل علايكم ُذ ًّال ال
ينَّعه حتى برلع ا إيف ينكم» رواه أب او .
فرشاء البائع الدرالة من مشرتهيا قب سدا ثمنواا ها بياع العيناة
املحرم ,ويق ل حممد بن احلسن هذا البيع يف قلب كأمثال اةبال ,اخرتعه
َّ
أكل ُة الربا .اها.
ويق ل اإلمام الَّيلع يف كتاب ببيني احلقائق رشح كنَّ الدقائق
َّ
عني ماله
عألن الثمن مل يدخ يف ضامن البائع قب قبضه ,فإذا عا إليه ُ
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بالصفة الت خرج من ملكه ,وصار بعض الثمن قصاص ًا ببعض ,بق له
عليه فض ٌ بال ع ض ,فكان ذلك ربح ما مل ُيضمن ,وه حرام بالنص  .اها.
وذكر الفقواء َّ
بأن بيع سلعة بثمن إيف أل معل م ,ثم يشرتهيا البائع
بثمن أق َّ  ,ويف َّناية األل يدفع املشرتي ثمن األول ,والفرق بني الثمنني
ه زيا للبائع األول ,ه الربا بعينه.
وبناء عىل ذلك:
فال جي ز لك أن بشرتي منه الدرالة حتى يسادِّ لاك ثمنواا ,فاإن
سدَّ لك ثمنوا فلك أن بشرتهيا ,وإال وقعات يف شابوة الرباا .هاذا ,واهلل
بعايف أعلم.

متخصـص
ِّ
الس ا  :6نين أملف موقعاً على اإلنرتنـت ,وهـذا املوقـع
بالبيع والشراء ,الس ا  :نين أعرض أدواف كهربائية ,وعنـدما
ي ـ ـ يين طلـ ــب أ ـ ــرت مـ ــن ـ ــركة مـ ــن الشـ ــركاف ,وأقـ ــوع
بتسليمها ,وأنا أ قالى نسبة على البيع ,فه هذا جائز؟

اجلوابَّ :
إن من رشوط صحة عقد البياع أن ببياع ماا لاك ,فاام ال

لكه ,وما مل يدخ يف ضامنك ,ال جي ز بيعه ,وذلك لق له صىل اهلل علياه
وبياع ,وال رشطاان يف بياع ,وال
وعىل آله وصحبه وسلم «ال حي م سلف
ٌ
ربح ما مل ُيضمن ,وال بيع ما ليس عندك» رواه أمحد وأب او والرتماذي
وقال حديث حسن صحيح.
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وبناء عىل ذلك:
فال جي ز لك أن ببياع سالعة عماا إال بعاد أن لكواا ,وبادخ يف

بم البيع برشوط بيع
ضامنك ,وإال فعق البيع فاسد جيب فسخوا إال إذا َّ
يصح .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
السلم فإنه م

الس ا  :9ه مو أ أ رت بعع الشيكاف امل جلة بل أق َّ مـن
قيمتها نقداً لصاحبها ,وأنا آخذ قيمة الشيكاف امل جلة كامبً؟
اجلواب :هذا يعدم من باب بيع الدَّ ْين من غِّي م ْن عليه الادَّ ين ,وها

غِّي صحيح ,ألنه رشاء مال بامل بأق من قيمته ,ومن رشوط صحة رشاء
املال التامث إذا كان من لنس واحد ,مع التقابض.
وبناء عىل ذلك:
فرشاؤك الشيكات بمبل أق َّ من قيمتوا ال جي ز رشعا ًا ,ويعادم مان
بنص القرآن الكاريم وباحلاديث الرشايف وباإلمجاا .
املحرم رشع ًا ِّ
الربا َّ
هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :13ما هو احلكم الشرعي يف بيع و راء العمبف؟

اجلواب :بيع العمالت بعضوا ببعض ,إن كانت من لانس واحاد,
لِّي س رية بلِّي س رية ,لائَّ رشعا ًا ,برشاطني التامثا  ,والتقاابض يف

سلس العقد .وأما إذا اختلفت العمالت ,كبيع اللِّيات الس رية بالادنانِّي,
فو لائَّ ,برشط التقاابض يف سلاس العقاد ,وال جيا ز أن يكا ن البياع
ألل موام كانت مدَّ به ط يلة أو قصِّي  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ا  :11ه مـو بيـع املـا ؟ كـ يبيـع الشـخص مؤـة لـرية
ؤــة وسســني ,دو أ يزيــد علــى هــذا املبلـ قر ـاً واحــدًا
ذا خَّر يف ودِّ املبل ؟
اجلواب :ال جي ز بيع املال باملال عالذهب والفضة والنقا واملثلياات

بَّيا إذا كان من لنس واحد ,ويشرتط يف بيع املال التقاابض يف سلاس
العقدَّ ,
ألن الفقواء قال ا بعدم ل از بيع املال إيف أل  ,واألصا يف هاذا
ق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «الذهب بالاذهب ,والفضاة
بالفضة ,والرب بالرب ,والشعِّي بالشعِّي ,والتمر بالتمر ,وامللح بامللح ,ماث ً
ال
بمث  ,س اء بس اء ,يد ًا بيد ,فإذا اختلفات هاذه األصاناف فبيعا ا كياف
شئتم إذا كان يد ًا بيد» رواه مسلم .وق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه
الرب بالتمر كيف
وسلم «بيع ا الذهب بالفضة كيف شئتم يد ًا بيد ,وبيع ا ُ َّ

شئتم يد ًا بيد ,وبيع ا الشعِّي بالتمر كيف شئتم يد ًا بيد» رواه الرتمذي.

وَّنى النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عان بياع غائاب
بنالَّ وقال «الذهب بال ِرق رب ًا إال هاء وهاء» رواه اإلمام أمحد.
وبناء عىل ذلك:
فوذا البيع غِّي لائَّ رشع ًا ألنه مان لانس واحاد وفياه التفاضا ,
واألل  ,وكال ا ممن

رشع ًا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ـ ا  :15ا ــرتيت أولـ ـًا ب ــدو عرب ــو وب ــدو عق ــد بوج ــود
ــهود ,وقمــت بعرلــها يف مكا ــب العقــاو وأ بيعهــا بــربح,
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صاحب األوض ,وأخـذف أنـا
فسدَّدف مثنها من املشرت
الربح ,وذلف بدو علم صاحب األوض ,فما حكم ذلف؟

اجلواب :ما مت اشارتيت األرض رشاء قطعيا ًا لنفساك ,ثام قمات
ببيعوا فال حرج يف ذلك ,س اء علم البائع أم مل يعلم .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :10وج ا رتى من آخر داواً ساحة معلومـة ,وعنـد سـجيلها
يف السج العقاو ــ بعـد مـنواف مـن سـلُّمها ـ ـ بـيَّن أ َّ مسـاحة
الداو أق بكـثري مـن األمتـاو املتفـق عليهـا ,حيـ كانـت مبنيـة
على ملف الغري من ريري قصد ,والبائع ال يعلـم بـذلف ,فمـاذا
يرت َّب على البائع واملشرت يف مث هذا احلا ؟
اجلواب :البائع إن عجَّ عن فراغة الدار بكاما املسااحة املشارتا ,

مغرر ًا به وال يعلم حقيقة األمر ,فاملشرتي ه بامخيار؛ إماا أن يقبا
وكان َّ
بالعيب احلاص  ,وذلك بنقص األمتار؛ وإما أن يفسخ عقد البيع ,ويسرت َّ
ماله الذي فعه للبائع بدون زيا  ,ما ام البائع ال يعلم بالعيب.
هذا ما مل َّ
يتعذر ر م املبيع للبائع بسبب ما زا ه املشرتي فياه ,فاإن زا
املشرتي فيه شيئ ًا ذا قيمة ,فله استبقاؤه واسرت ا قيمة اةاَّء الفائات مان
األرض بنسبته من كام الثمن .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :14وج يريد راء خيطٍ ألجَ  ,فيتصـ بالبـائع الـذ ال
ميلف اخليط ,فيتفق معه على الكميـة مـع حتديـد الـثمن,
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فيق ــوع ه ــذا ك ــذلف ب ــدووه ليتصـ ـ بـ ـ خر فيش ــرت من ــه
اخلــيط ,وبعــد اال فــاق علــى الكميــة والســعر يتصـ املشــرت
بالبــائع يف اليــوع الثــاني ويقــو لــه :وكلتــف ببيــع اخلــيط
نقــداً ,فيقــوع البــائع ببيــع اخلــيط نقــداً آلخــر ,ويــدفع مثنــه
للمشرت األو  ,فما هو احلكم الشرعي يف هذا البيع؟
اجلواب :روى اإلمام الرتمذي عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنه,
أن رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال «ال حي م سالف
وبيع ,وال رشطان يف بيع ,وال ربح ما مل يضمن ,وال بيع ما ليس عندك».
فمن خالل هذا احلديث الرشيف الذي يقا ل فياه النبا صاىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم «وال بيع ما ليس عندك» العقد باط وليس
السلم.
بصحيح ,وال حي م هذا البيع إال برشوط َّ
صاح
البائع امخيط وقبضه ,ثم باعه للمشرتي ألل ,
ولكن إذا اشرتى
َّ
ُ
هذا العقد ,وأما إذا اشرتاه البائع ومل يقبضه ,ثم باعه قب القبض ,فال يصح
بيعه ,وذلك لق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف احلديث «وال
ربح ما مل يضمن»؛ َّ
ألن امخيط ما خ يف ضامن عالبائع املشرتي .
وأما إذا قبض عالبائع املشرتي امخايط و خا يف ضاامنه ,ثام باعاه
بأل  ,وصار امخيط يف ضامن املشرتي ,ثم و َّكله ببيعه لغاِّيه عيعنا لغاِّي
صح هذا البيع.
البائع نقد ًاَّ ,
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وبناء عىل ذلك:
فوذا البيع املذك ر بالسؤال ال حي م  ,إما لك نه بياع ماا لايس عناده,

وإما لربح ما مل يضمن.
وال الب عىل البائع أن يملك امخيط أوالً ,ثم يدخ يف ضامنه ثاني ًا,
بم البيع و خ امخيط يف ضامن املشارتي بعاد
وبعد ذلك يق م ببيعه ,فإذا َّ
قبضه ,فله أن ي ِّك من يشاء ببيع هذا امخيط نقد ًا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :12صــاحب مــا ال يشــرت بضــاعة حتــى يضــمن وجــود
املشـرت  ,فيشــرت لــه البضــاعة ويبيعهـا لــه أجـ بــربح
مقبــو ,.وهــذه مهنتــه دو أ يكــو لــه ن ـ جتــاو  ,فمــا
حكم هذا العم ؟
اجلواب :يق ل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم «ال حيا م

سلف وبيع ,وال رشطان يف بيع ,وال ربح ما مل ُيضمن ,وال بياع ماا لايس
عندك» رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح .وبناء عىل ق له صاىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «وال بيع ما ليس عنادك» ُيعلام أناه ال
جي ز لإلنسان أن يبيع ما ليس عنده.
تم قبضوا ,وبدخ
فال الب عىل صاحب املال أن يشرتي السلعة و ُي َّ
يف ضامنه ,ثم بعد ذلك يبيعوا ,فإذا لاءه أحد يريد رشاء سالعة مناه غاِّي
م ل عنده ,فال حرج يف أن ي ِعده هبا ,برشط أن يعلم َّ
غِّي
أن هذا ال عد ُ
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ُم ْل َِّم للطرفني ,فله أن يبيعوا لغِّيه ,وللطرف الثاين أن ال يشرتهيا ,أماا إذا
كان ال عد ُم ِ
يصاح هاذا البياع لا رو النوا عناه يف احلاديث
لَّم ًا فاال
م
الرشيف .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :18بعت قطعـة مـن األوض ألحـد األ ـخاص ,وا فقـت معـه
علــى أ يــدفع لــي قيمــة األوض بعــد ثبثــة أيــاع ,وبعــدها ــتم
الفراريــة بهــا ,فمضــت األيــاع الثبثــة ول ي ـ ف ول يــدفع لــي
مثنها .وبعد أمبوع ا ص بي وقا لي :أنا م يف ألدفع لف
قيمــة األوض ولتجــر عمليــة الفراريــة ,فاعتــذوف ليــه ,وقلــت
له :لقد فسخت البيع بيين وبينف ,فرفع هذا الكبع ,وقـا
لي :بيين وبينف الشرع ,فـذهبنا طالـب علـم ,ف فتانـا بـ َّ
األوض له وليست من حقي ,فه هذه الفتوى صحيحة؟
اجلواب :هذه الفت ى صحيحةَّ ,
بام بيانكام بادون
ألن عقد البيع قد َّ

ذكر رشط فسخ العقد بعد م ِّ األيام الثالثة ,وليس من ح ِّقك أن بفسخ
هذا العقد إال بعد إعالمه.
ول أنك أعلمته من بداية العقد هبذا الرشط ,ومل يأت ,فمن ح ِّقاك
فسخ العقد ,ول مضت األيام الثالثة وأعلمته أنه إن مل ياأت لادفع قيماة
األرض فإنك ستفسخ العقد ,وريض بذلك ,فمن ح ِّقك كذلك أن بفسخ
العقد إذا مل يأت ويدفع لك قيمة األرض.
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ولكن سك بك بعد م ِّ األيام الثالثة ,وعدم إناذارك لاه أناه إن مل
يدفع لك القيمة فس ف بفسخ العقد ,لي ٌ عىل إنظارك له.
وبناء عىل ذلك:
فالفت ى صحيحة ,واألرض خلت يف ملكه ,ولك قيمتوا يف ذ َّمته.
هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :12أنـا صـاحب نـ لبيـع بطاقـاف ـحن ها فيـة ,ا صـ
ب ــي ي ــد م ــن الن ــاس عل ــى ا ــا ف يري ــد ــراء كمي ــة م ــن
البطاق ــاف ,وا فقن ــا ها فيـ ـاً عل ــى الس ــعر ,وأوم ــلت ــريكي
إلحضــاو البطاقــاف مــن البيــت ,فجــاء املشــرت وقــا لــيَّ :
الذ أواد أ يشرت مين البطاقاف قد عـد عـن فكر ـه ,وأنـا
أويــد أ أبيعــف البطاقــاف الــا ا فقــت معــف علــى ــرائها,
و نــي أخســر فيهــا قلــيبً مــن املبلـ  .وكـ هــذه البطاقــاف ل
ُحض ــر بع ــد ول ي ــدفع مثنه ــا .فـ ـ وجو اإلجاب ــة عل ــى ه ــذا
الس ـ ا مــع التول ـيح لعبقــة هــذه املس ـ لة حبــدي مــيدنا
نمد صلى اىل عليه وعلى آله وصحبه ومـلم( :نهـى الـنيب
ص ــلى اىل علي ــه وعل ــى آل ــه وص ــحبه وم ــلم ع ــن بي ــع م ــا ال
ميلف اإلنسا ) ,وه ا عبقة ببيع العينة؟

بم بينك وباني املتصا لرشااء البطاقاات
اجلواب :عقد البيع الذي َّ
منك عقدٌ صحيح ,وه ِ
ملَّم لك وله ,فيجب عليك أن بس ِّلمه البطاقاات,
وجيب عليه أن يس ِّلمك قيمتوا.
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ِ
وقابض الاثمن كاام ً
ال مان
وبعد بس مل ِم البضاعة من قب املشارتي,
قبلك ,ال حرج يف رشاء السلعة منه بالسعر الذي بتفقان عليه.
أما إذا اشرتيت البطاقات منه قب أن يتس َّلموا منك فو بيع منو عنه
رشع ًا ,ألنه باعك ما ال يملاك ,وإن بعتاه البطاقاات ,وقيمتُواا إيف ألا ,
وقبضوا منك ,ثم اشرتيت منه بلك البطاقات ,فوذا العقد ال جي ز كاذلك,
ألنه بيع العينة املنو عنه يف احلديث الرشيف «إذا ببايعتم ِ
بالعينة ,وأخذبم
أذناب البقر ,ورضيتم باالَّر  ,وباركتم اةواا  ,سالط اهلل علايكم ُذ ًّال ال
ينَّعه حتى برلع ا إيف ينكم» رواه أب او  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :16أعم يف ركة اختصاصها يف املقاوالف والتشـطيب
والديكوو ,خذ الشركة أعما نسيق الديكوو والتصـميم
أحيانـاً ,وهــي ريــري ملتزمــة بتـ مني املــواد اخلاصــة بالــديكوو,
حي

قتصر مهمتها على التنسـيق والتصـميم يف املشـاويع

املذكووة ,ثم يطلب العمي من امل مسـة ـ مني املـواد ,فهـ
م ــو للم مس ــة ول ــع عمول ــة عل ــى املش ــرتياف ,علمــاً بــ
امل مسـ ــة حتص ــ علـ ــى أمـ ــعاو خاصـ ــة بهـ ــا ,مـ ــع العلـ ــم أ
الفوا ري قدَّع بامم بائع املواد بالسعر املضاف عليـه عمولـة
امل مسة ,فما هو احلكم يف ذلف؟

اجلواب :إ َّنه من ال الب عىل املؤسسة أن بُعلم العمي بأَّنا ستأخذ
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عم لة عىل املشارتيات ,وأن بكا ن العم لاة معل ماة متفقا ًا عليواا باني
املؤسسة والعمي .
وإذا حصلت املؤسسة عىل أسعار خاصاة للما ا املشارتا  ,فإَّناا
بك ن حلساب العمي  ,وال جي ز للرشكة أن بأخذ احلسم هلا .هاذا ,واهلل
بعايف أعلم.

السـ ـ ا  :19عن ــدنا يف دولتن ــا مكت ــب للع ــاطلني ع ــن العمـ ـ  ,وه ــذا
العام ـ العاط ـ عــن العم ـ يــذهب يف يــوع اإلثــنني مــن ك ـ
أمــبوع هــذا املكتــب ليو ,ق ـع علــى أوواق عنــدهم ثبا ـاً ــم
ب ن ــه عاطـ ـ ع ــن العمـ ـ  ,وبالت ــالي آخ ــر الش ــهر ي خ ــذ وا بـ ـاً
ــهرياً ,ويســمونه وا بـاً ــهرياً للعــاطلني عــن العمـ  .السـ ا
هــو :نســا يعم ـ وي ـ ي باملــا أله ـ بيتــه ,ولكنــه فــوق عملــه
يعط ـ عــن العم ـ يــوع اإلثــنني للــذهاب مكتــب العــاطلني
عن العم  ,ليوقـع هنـاك ب نـه عاطـ عـن العمـ  ,في خـذ فـوق
وا ب ــه الش ــهر م ــن العمـ ـ الرا ـ ـبَ الش ــهر للع ــاطلني ع ــن
العم  ,فما حكـم املـا الـذ ي خـذه مـن مكتـب العـاطلني عـن
العم ؟ وحنن يا ميد عرب مسلمو نعـي داخـ األوالـي
اةتل ــة ,يع ــين حن ــن نع ــد م ــواطنني م ــرائيليني فم ــنهم م ــن
يتمسَّـ ـف حبج ــة أ َّ ه ــذه الدول ــة نتلـ ـة ورياص ــبة ألول ــنا
وبالتالي مو خداعهم ومرقتهم ,فما وأيكم يف ذلف؟
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اجلواب :عن أيب هرير ريض اهلل عنه َّ
أن رسا ل اهلل صاىل اهلل علياه
وعىل آله وصحبه وسلم قال «ومن غشنا فليس منا» رواه مسالم .وهاذا
ن

من أن ا الغش ول كان لغِّي املسلمني ,ويف حديث آخر يق ل صاىل

اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «وال ّتن من خانك» رواه أمحد.
عَّ ول َّ أينام حا َّ وأيانام ناَّل ,ويف
فاملسلم يك ن ملتَّم ًا بدين اهلل َّ
سائر األح ال ,وخاصة مع الكفار ,ألناه لا ا َّطلاع الكاافر عاىل حقيقاة
األمرَّ ,
بأن هذا الذي يأخذ رابب ًا عىل أنه عاط عن العم  ,وه يف حقيقاة
األمر ليس كذلك ,فام ه م قفه منه؟ وخاصة ربام أن يف

هذا األمر إيف

أذى أعظم للرل املسلم.
وبناء عليه:
فال أرى ل از هذا العم ملا يرت َّبب علياه مان رضر ,و رء املفساد
مقدَّ م عاىل للاب املصالحة ,وأساأل اهلل العايل القادير بأساامئه احلسانى
يفارج عناا وعانكم وعان ساائر املسالمني يف مشاارق
وبصفابه العىل أن ِّ
يطور قدسنا الساام
األرض ومغارهبا ,وأن ير َّ نا إيف ينه ر ًا مجيالً ,وأن ِّ
العَّيَّ من رلاس و ناس هاؤالء اليوا الاذين ُرضبات علايوم الذ َّلاة
واملسكنة .آمني .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :53لي صـديق يف دولـة أجنبيـة أقرلـين مبلغـاً مـن املـا
ع ــن طري ــق مكت ــب ح ــواالف ,ق ــاع ب ــدفع النق ــود مكت ــب
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احلـواالف بالـدوالو ,أمـا فـرع املكتـب عنـدنا فقـاع بتسـليمي
النقود بالعملة السـووية (حسـب نظـاع ـركة احلـواالف),
البلــد مـ قوع بــردِّ القــرض لــه
وعنــدما يرجــع صــديقي
بالعملة السووية .الس ا  :ه مب أ أودَّ له القرض علـى
معر الدوالو ,أع كما سلمته بالعملة السووية؟

اجلواب :ما ام أنَّك قبضت القرض بالعملة الس رية ولب علياك

أن بر َّ ه بالعملة الس رية ,وأما ما قام به صديقك بتح ي املال عن طرياق
مكتب احل االت فو غِّي لائَّ رشع ًاَّ ,
ألن هذا الاذي حصا ها عقاد
رصف وح الة يف آن واحد ,وه منو عنه رشع ًاَّ ,
ألن من ال الب عليه
أن يق م بعملية الرصف أوالً ,وأن يك ن الرصاف ياد ًا بياد ,كاام لااء يف
احلديث عن عبا بن الصامت ريض اهلل عنه قال قال رس ل اهلل صىل اهلل
والارب
عليه وعىل آله وصحبه وسلم «الذهب بالذهب ,والفضة بالفضة,
ُم
بالرب ,والشعِّي بالشعِّي ,والتمر بالتمر ,وامللح بامللح ,ماث ً
ال بمثا  ,سا ا ًء
بس اء ,يد ًا بيد ,فإذا اختلفت هذه األصناف فبيع ا كيف شئتم إذا كان يد ًا
بيد» رواه مسلم .وبعد ذلك حي ِّ ل لك املبل الذي اشارتاه ,أو حيا ِّ ل لاك
القرض بالعملة األلنبية ,وبتس َّلموا أنت ,وبر ها له وقت ال فاء بالعملة
األلنبية .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :51وج أخذ ماالً من آخـر ليشـرت بـه ـعرياً ويقرلـه
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لنفســه (بالوكالــة عــن صــاحب املــا ) لســنة مــع يــادة يف
السعر .ما احلكم الشرعي يف هـذه احلالـة؟ ويف حـا فسـاد
مث هذا التصرف هـ مـو أ يصـحَّح بعقـد آخـر؟ كـ
ركة ,حتى ال يلحق الضرو ب منهما حيـ
ينقلب
قد مضى حوالي متة أ هر؟

اجلواب :إذا وكَّله برشاء الشاعِّي لاه ,فال كالاة صاحيحة ,ويكا ن

الشعِّي للم ِّك وليس لل كي  ,وال جي ز للم ِّك أن يبياع الشاعِّي حتاى
يدخ يف ضامنه ,فإذا خ يف ضامنه فإنه جي ز له بعد ذلك أن يبيعاه نقاد ًا
أو ألل  ,لل كي أو لغِّيه.
أما إذا كان ال كيا اشارتى الشاعِّي لنفساه باامل امل كِّا  ,فالرشااء
يستحق امل ِّك بعد ذلاك إال املاال الاذي فعاه لل كيا
صحيح له ,وال
م
بدون زيا  ,وإال صار قرض ًا رب ي ًا.
وبناء عليه:
فإذا اشرتى الشعِّي مل كِّله ,ثم اشارتاه مناه بعاد خ لاه يف ضاامنه,
فالعقد صحيح برشط أن يبيع امل ِّك لل كي  ,أما إذا اشرتاه ال كي لنفسه
من نفسه فوذا ال جي ز ,وأما إذا اشرتاه لنفسه عال كيا  ,فكاذلك العقاد
يستحق امل كِّا سا ى املاال الاذي فعاه لل كيا ,
صحيح لل كي  ,وال
م
ويعترب قرض ًا ,وال جي ز أخذ زيا ألنه ينقلب إيف قرض رب ي .هذا ,واهلل
بعايف أعلم.
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الس ا  :55أنا اب مسلم أعم يف بلد أووبي ,والعم مـي للغايـة,
ولقد منحت لي فرصة عم يف السعودية ولكن يلزمين مبلـ
مــن املــا  ,ول أجــد مــبيبً للحصــو علــى املــا ال عــن طريــق
القـرض ,فهـ مـو أ أمــحب قرلـاً مــن البنـف؟ مــع العلــم
ب نه ال لا لت مني املا ال عن طريق القرض.
معرس ا ال قدر اهلل ا بدون قرض رب ي,
اجلواب :إذا كانت أم رك َّ
فامذا بت َّقع إذا الرتأت عىل القرض الرب ي؟ ه بذكر ق ل اهلل بعايف

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [البقر ]725؟ وآك الربا
ومطعمه س اء ,كام لاء يف احلديث الرشيف «لعن رس ل اهلل صىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم آك الربا ومؤكله وكاببه وشاهديه وقال
هم س اء» رواه مسلم.
وها بااذكر قا ل اهلل بعااايف ﴿ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾؟
[البقر  ]726أنت بدون قرض رب ي مض َّيق عليك ,وذلك حلكمة يريدها
عَّ ول َّ  ,فكيف إذا الرتأت عىل الربا؟
اهلل َّ
وه بذكر ق ل اهلل بعايف ﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
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ﯛ﴾؟ [البقر 723ا ]729ه أنت عىل استعدا للحرب مع اهلل
ورس له ال قدر اهلل بعايف؟
أخ الكريم أ ع ك لتسلك الطريق الذي رسامه اهلل بعاايف لناا يف
القرآن العظيم ,وكن بعد ذلك عىل ثقة بامة َّ
بأن وعد اهلل بعايف ال ُخيلف
الطريق األول :التقوى ,وذلك لق له بعايف ﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [الطالق 7ا ,]8والتقا ى أن حتفاو
ل ارحك الظاهر والباطنة من ك ِّ املخالفات ,فإذا وقعت ال قادر اهلل يف
معصية فبا ر بالت بة واالستغفار.
الطريق الثاين :االستغفار ,وذلك لق له بعايف حكاية عىل لسان
سيدنا ن ح عليه السالم ﴿ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ﴾ [ن ح 01ا.]07
صحة االستغفار اإلقال عن املعصية ,والندم عىل ماا
ومن رشوط َّ
فعلت ,واةَّم عىل أن ال بع  ,وإعا احلق ق ألصحاهبا.
وأخِّي ًا أذكِّرك بعد نفيس بأنه ال بدَّ من الصرب عىل الطاعة ,ومن
الصرب عن املعصية ,ومن الصرب عىل البالء ,فإذا حت َّققنا بالصرب فلسنا
بخارسين ,وإال فنحن خارسون ,قال بعايف ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ﴾ [العرص 0ا.]8
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يفرج عنا وعنكم فرل ًا عال ً
ال غاِّي آلا  ,وعان
أسأل اهلل بعايف أن ِّ

سائر األمة .آمني .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :50بعــد انتشــاو البنــوك اإلمــبمية يف الــدو اإلمــبمية
وخاص ــة االلتف ــاف الع ــاملي حن ــو أم ــلمة البن ــوك ,هن ــاك م ــن
يشـ ـك,ف يف آلي ــة العمـ ـ ال ــا يق ــوع به ــا ,فالرج ــاء ول ــيح
نقطة لي ,وهي قضية ـراء السـياوة مـن املعـرض عـن طريـق
كـ ــثرياً مـ ــن الشـ ــباب الـ ــذين
البنـ ــف اإلمـ ــبمي ,حي ـ ـ
التقيـ ــت بهـ ــم يقولـ ــو ب نهـ ــا ال فـ ــرتق عـ ــن الفائـ ــدة الـ ــا
فرلها البنوك التقليدية ,وأ مثنها يزيد عن الـثمن الـذ
طلبه البنوك التقليدية ,ومن ثم فهي الفائدة بعينها.

شك فيه َّ
اجلواب :مما ال َّ
أن البن ك اإلسالمية بفرتق عن البن ك

الرب ية فروق ًا كثِّي وكثِّي لد ًا ,وال يمكن أن بقارن مع بعضوا البعض,
وذلك لق ل اهلل بعايف ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [البقر .]725
فالبنك اإلسالم يبيع سلعة ,والبنك الرب ي يقرض ماالً ,فاألول
حرمه اهلل بعايف ﴿ﭪ ﭫ﴾.
أح َّله اهلل بعايف ﴿ﭧ ﭨ ﭩ﴾ ,والثاين َّ
وربام أن ي لد بعاض امخلا يف بعاض املعاامالت التا جتاري يف
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البن ك اإلسالمية أرل اهلل بعايف أن ي ِّفق القائمني عليوا لتالفيواا .هاذا,
واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :54أنــا مقــيم يف دولــة أجنبيــة ,وألــع أمــوالي يف بنــف
وبو  ,فهـ مـو أ آخـذ الفوائـد الربويـة وأدفعهـا للدولـة
عولاً عن الضرائب املرت ِّبة علينا؟

اجلوابَّ :
إن وضع األم ال يف البن ك الرب ياة حيارم رشعا ًا ,وذلاك

لق لااه بعااايف ﴿ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [املائااد  .]7ويتأ َّكااد هااذا
التحريم ب ل البن ك اإلسالمية ,فإن ولدت البنا ك اإلساالمية ح ُارم
إيدا األم ال والتعام مع البن ك الرب ية باالبفاق.
فمن وضع أم اله يف بنك رب ي ,وباب إيف اهلل بعايف ,فإنه جيب عليه
أخذ أم اله فقط ,وذلك لق له بعاايف ﴿ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ [البقر .]729
وبعض العلامء املعارصين أفت ا بجا از أخاذ املاال الربا ي الَّائاد,
لإلنسان التائب إيف اهلل بعايف من التعام ماع البنا ك الرب ياة ,بادون نياة
التم ملك ,ب يقصاد رصفواا يف ولا ه امخاِّي ماا عادا طباعاة املصاحف
الرشيف وبناء املسالد ,مع ول ب االعتقا بعادم األلار فيواا ,وعلياه
كثر االستغفار والت بة.
وال حي م له أن يؤ ي منوا حق ًا عليه ,س اء كان هذا احلق هلل بعايف من
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زكا أو كفار  ,أو كان لألفرا  ,أو للدولة مث الرضائب.
وبناء عىل ذلك:
فيجب عليك أن برس للت بة ,وأن بأخذ أم الك فقط ,وإذا أخاذت
املال الرب ي ولب عليك أن برصفه يف املشااريع امخِّيياة أو للفقاراء ,وال
جي ز أن بدفع منوا شيئ ًا من الرضائب املرت ِّببة عليك .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ــ ا  :52وج ــ مـ ــريع ـ ــرض عضـ ــا وحباجـ ــة لعبجـ ــاف
يوميـ ــة ,ولـ ــه وا ـ ــب قاعـ ــد  ,وعنـ ــده مبل ـ ـ مـ ــن املـ ــا ال
يستطيع أ يتاجر به ,فه مو أ يضـعه يف بنـف وبـو
وي خذ الربا لينفقه على نفسه؟

اجلواب :ما ام اإلنسان مبتىل باملرض ا ونسأل اهلل لنا وله العافياة ا

عَّ ول َّ  ,وليس بحالة ألن ُيؤذن بحرب من اهلل
فو بحالة إيف رمحة اهلل َّ
ورس له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم.
أمل يعلم هذا العبد ق ل اهلل بعايف ﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

ﯦ﴾؟ [البقر 723ا]729؟
كيف جيرتئ العبد عىل ذلك؟ أال يف ِّكر ال احد منا يف خا ته؟
بأي وله يلقى العبدُ ربه إذا مات وه يأك الربا؟ ليتذ َّكر هذا
ِّ
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عَّ ول َّ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
العبد ق ل اهلل َّ
ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [النم 39ا .]91هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ـ ا  :58وجـ ـ لدي ــه فوائ ــد وبوي ــة ,فـ ـ واد أ ي ــتخلص منه ــا
ف عطاهــا ألخيــه علــى مــبي ا ديــة ,مــع العلــم ب ـ َّ أخــاه
ليس فقرياً ,ولكن ال ميلـف نصـاباً ,و منـا عنـده نـ فيـه
بضائع وعليه ديو  ,فما احلكم الشرعي يف ذلف؟

اجلواب :أوالً :جيب عىل اإلنسان أن يعلم َّ
بأن وضع املال يف البنا ك

الرب ية ال جي ز رشع ًا ,ألنه ع ن هلم عىل اإلثم والعدوان ,وعىل كبِّي من
الكبائر ,أال وه التعام بالربا ,وهم مؤذن ن بحارب مان اهلل ورسا له
والعياذ باهلل بعايف.
ثاني ًا :جيب عىل اإلنسان أن يسحب هذه األم ال من البنا ك الرب َّياة
ويضعوا يف بنك إسالم  ,وإذا أخذ الف ائد الرب َّية ولب عليه أن يتخ َّلص
منوا مبارش  ,وذلك برصفوا إيف الفقراء من أصحاب احلالاات ,وال جيا ز
أن يدفعوا ملن جتب عليه نفقتوم ,وال يطبع منواا املصاحف الرشايف ,وال
عَّ ول َّ  ,وأن يعتقد أنه ال ألر له يف ذلك ,ب عليه أن
يضعوا يف بي ت اهلل َّ
يكثر من الت بة واالستغفار ,وأن جيَّم عىل أن ال يع ملث هذا أبد ًا.
ثالث ًا :إذا كان أخ ه فقِّي ًا ال يملك نصاب ًا فيج ز له أن يدفع لاه هاذه
األم ال الرب ية ,وإال فال جي ز.
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فإذا كانت البضاعة امل ل

عند أخيه بساوي مقدار نصااب ,بعاد

حسم الدي ن املرت ِّببة عليه ,فإن أخاه يعدم غنيا ًا ,وإال فوا فقاِّي بُادفع لاه
الف ائد الرب ية ,وال جيب عليه أن يعلمه َّ
باأن هاذه مان الف ائاد الرب ياة.
هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :52لقــد ولــعت بعض ـاً مــن أمــوالي يف مصــرف وبــو  ,فه ـ
مو أ آخذ الفوائد الربوية وأدفعها البنا الفقرية العزباء؟

اجلواب :وضع املال يف املصارف الرب ية حيرم رشع ًا بابفاق الفقواء مع

ول البن ك اإلسالمية ,وال جي ز أخذ املال الرب ي ,وذلاك لق لاه بعاايف
﴿ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ [البقااار

ونص بعض الفقواء عىل ل از أخذ املال الرب ي برشط التخ ملص مناه
َّ .]729
برصفه إيف الفقراء مع كثر االساتغفار ,وال جيا ز لاك أن بعطا هاذا املاال
الرب ي البنتكَّ ,
ألن النفقة عليوا والبة عليك .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ـ ا  :56أوي ــد أ ألـ ـع م ــالي يف بن ــف وب ــو  ,لك ــين م ل ــعه
أمانــة ,حبي ـ ال يــدخ عليــه وبــا ,يعــين ألــع مؤــة دوالو ,ال
يدخ عليـه وبـا قـط ,لكـن يـنقص مـن املـا كـ ـهر قيمـة
معينة من املـا ـا يسـمونه (أ عابـاً) ,حبيـ أنهـم يتفقـدو
احلســاب ,ويعطــو أوواق ـاً بكشــوفاف احلســاب ,يعــين يــنقص
املا من أج املعامبف الا يعطوني ياها ,فه هذا جائز؟
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اجلواب :إ َّن وضع املال يف البنك الرب ي غِّي لائَّ رشع ًا ,وما ينبغا
لإلنسان املسلم أن يت َّهم بأنه يضع املال أمانة يف البنك الرب يَّ ,
ألن البن ك
الرب ية ال ي لد عندها بند أمانات ,وإن ولادت فوا و ياة ال حقيقياة,
قرص يف حفو األمانة.
ألَّنا ضامنة للامل ,واألمني ال يك ن ضامن ًا إال إذا َّ
وإيدا األم ال يف البن ك الرب ية يف احلقيقاة ها قارض هلاا ,ألَّناا
ضامنة هلذا املال ,وا ُمل ِ ل كان يعلم َّ
بأن البناك غاِّي ضاامن للاامل ماا
أو عوا لدى البن ك.
ومن املعل م كذلك َّ
بأن الذي يضع أم اله يف البن ك الرب ياة بادون
أي رسا م وط اباع
ف ائد ال يقطع ن شيئ ًا من حسابه ,ويك ن معفى من ِّ
وما شاك ذلك.
ولكن الاذي يأخاذ الرباا عاىل أم الاه فإناه ال ُيعفاى مان الرسا م
والط ابع ,فأنت واهلل أعلم بأخذ الربا عاىل و يعتاك يف البناك ,وبسابب
ذلك يقتطع ن من مالك شيئ ًا مقاب األبعاب الت يدَّ ع َّنا.
وبناء عىل ذلك:
فال جي ز إيدا األم ال يف البن ك الرب ية ,ملا يف ذلك من التعاون
عىل اإلثم والعدوان ومعصية اهلل ورس له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم ,وبق ية للمرابني عىل اربكاب هذه اةريمة الت أعلن اهلل بعايف
حربه عىل أصحاهبا ,قال بعايف ﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
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ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾
[البقر 723ا .]729هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :59مـا حكـم التسـهيبف البنكيـة الـا قـوع بهـا البنـوك
الربويــة ,حي ـ ذا أواد أحــد امــترياد بضــاعة مــن بلــد آخــر
يستطيع أ يدفع جزءاً من الـثمن ,ويـدفع البنـف البـاقي
عنه ,أو يكفله لقاء عمولة ...وحني وصو البضـاعة يسـدِّد
الب ــاقي ول ــما البن ــف ل م ــبك والعق ــاواف ,و ذا ل ي ــرد
التسهيبف البنكية يسدِّد املبل كامبً؟

اجلواب :هذه التساويالت البنكياة ها معاامالت رب ياة ال جتا ز

رشع ًاَّ ,
ألن البنك الرب ي عندما يدفع باق قيمة السلعة سا ف يسارت م ها
مع نسبة رب َّية برت َّبب عىل املبل  ,وكذلك أخذ ألار الكفالاة غاِّي لاائَّ
لر نفع ًا فو رب ًا .
رشع ًا ,ألنه من قبي القاعد عك م قرض َّ
أما حت ي املبل عن طريق بنك رب ي إيف البائع فال حرج فيه إن شاء
اهلل بعايف إذا كان ه السبي ال حيد لذلك ,وإال فااألويف عادم التح يا
عن طريق البن ك الرب يةَّ ,
ألن مقاطعتوا والب ٌة رشع ًا من باب ق له بعايف
﴿ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [املائاد  ,]7والرضورات بقدَّ ر بقادرها.
هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الســ ا  :03أن ــا أعمــ يف اخلل ــي  ,والش ــركة ال ــا أعمــ فيه ــا
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ق ــوع بف ــتح حس ــاب لكــ ِّ موظ ــف يف البن ــف ,حيــ ق ــوع
بتحوي ـ وا ــب املوظــف يف نهايــة ك ـ ِّ ــهر حســابه يف
البن ــف ,دو أ يرت َّـ ـب عل ــى ذل ــف أ وبـ ـاً عل ــى أ م ــن
الطرفني (املوظف والبنف) ,فه هذا جائز؟

اجلواب :إذا ح َّ لت الرشكة راببك إيف بناك ربا ي فاال حارج مان

الذهاب ألخذه بدون ف ائد رب ية فا ر وصا له للبناك ,وال جيا ز إبقااء
الرابب يف البنك الرب ي مد مع إمكان سحبه مناه ,ألناه عا ٌن هلام عاىل
كبِّي من الكباائر وها الرباا ,واهلل بعاايف يقا ل ﴿ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ﴾ [املائد ]7؛ ول استطعت إقنا الرشكة بتح ي راببك إيف بناك
إسالم فعليك أن بطلب منوم ذلك ف ر ًا.
وإذا كنت ّتاف عىل مالك من الرسقة ,وال سبي لاك إال وضاعه يف
بنك ,فليكن هذا يف بنك إسالم ما أمكناك ذلاك ,حياث صاارت البنا ك
اإلسالمية م ل

يف ك ِّ ولة ,وال جي ز وضعه يف بنك رب ي .هذا ,واهلل

بعايف أعلم.

الس ا  :01هناك بعع الشـركاف فـتح حسـاباً للمـوظفني فيهـا
يف البنـ ـ ــوك المـ ـ ــتبع ووا ـ ـ ــبهم منهـ ـ ــا ,وبوجـ ـ ــود احلسـ ـ ــاب
للموظــف يســتطيع امــتخداع البطاقــة االئتمانيــة ,وفكر هــا
هي مكانية امتخداع الدفع عـن طريـق البطاقـة بـد الـدفع
النقـ ــد  ,يـ ــتم ـ ــراكم املـ ــدفوعاف علـ ــى حسـ ــاب البطاقـ ــة
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االئتماني ــة ,أقص ــد أن ــه ال ي ــتم اقتط ــاع املبلـ ـ مبا ــرة م ــن
حساب املستخدع يف البنف ,ويستطيع املسـتخدع فيمـا بعـد
أ يسدِّد املبال املتوجبة على البطاقة االئتمانية عـن طريـق
حسابه يف البنف ,حبي مب عليه أ يسـدد خـب  22يـوع
مـ ــن ـ ــاويج ـ ــراء احلاجـ ــة ,و ال يرت َّ ـ ـب عليهـ ــا وب ـ ـاً معـ ــني,
الس ـ ا  :ه ـ مــو امــتخداع هــذه البطاقــة ذا لــمنت أنــي
م مدِّد املبال املتوجِّبة على البطاقة لمن فرتة هر؟

اجلواب :ال جي ز اساتخدام البطاقاة االئتامنياة بالشاك املاذك ر يف

السؤال ما ام التعام مع بنك رب ي ,ل ل الرشط الربا ي يف العقاد,
بحيث ل َّ
بأخرت عن الدفع خالل املدَّ املحادَّ  .وهاذا الرشاط ُمفساد
للعقد ,ول كنت ضامن ًا نفسك أن بسدِّ املبل قب م ِّ املد .
وأمر آخر من الذي يضمن نفساه أن ياؤ ي ماا بربَّاب علياه قبا
األل ا املحاادَّ  ,واهلل بعااايف يق ا ل ﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [الكوف 78ا .]74هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ـ ا  :05وجـ ـ م ــدين لبن ــف وب ــو لق ــاء ق ــرض ا ــرتى ب ــه
مصــنعاً ,وهــو عــاجز عــن مــداد الــدين للبنــف ,وعــاجز عــن
شــغي املصــنع ,ف ـ واد أ ي خــذ مبلغ ـاً مــن املــا مــن آخــر,
جــزء منــه يســدِّد بــه دينــه ,واجلــزء اآلخــر يشــرت بــه مــواد
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أولية لتشغي املصنع ,على أ يعطيه نصف أوبـا اإلنتـاج,
وال عبقة للشـريف باملصـنع ,فالشـركة فقـط علـى املـواد
األوليــة ,مــع العلــم ب نــه مــا أعط ـاه نصــف أوبــا اإلنتــاج ال
لكونــه أعانــه علــى مــداد دينــه ,وأعطــاه وأس مــا لتشــغي
املصنع .فما هو احلكم الشرعي يف هذه الشركة؟

اجلواب :هذه الرشكة ال ّتل من احلرمةَّ ,
لر منفعة,
ألن فيوا قرض ًا َّ

لر نفع ًا فو رب ًا .
والقاعد الفقوية بق ل عك م قرض َّ

فصاحب املعم ما أعطاه نصف أرباح اإلنتاج إال مقاب ما فعه له
من مال لسدا ينه ,وكان ب سع صاحب املال أن ُيقرض صاحب املصنع
ماالً لسدا ينه ,وجيعله عقد ًا مستقالً ,ثم يدفع له ماالً آخر بعقاد لدياد
لتشغي املصنع بحيث بك ن الرشكة رشكة مضاربة ,ويأخذ نسبة األرباح
امل َّتفق عليوا ,ون أن يك ن القرض مؤثر ًا عىل زيا نسبة األرباح للدائن.
واألويف من ك ِّ هذا ,إن كان وال بدَّ من املساعد لصاحب املصنع أن
يتحما ربحا ًا عاىل النسابة املتَّفاق عليواا,
يك ن الدائن رشيك ًا يف املصانع
َّ
وخسار ً ك عىل حسب رأسامله إذا وقعت امخسار  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :00هـ مــو ـ جري نـ جتــاو مــع البضــاعة املوجــودة
في ــه ,واألج ــرة تض ــمَّن اةـ ـ والبض ــاعة املوج ــودة ,عل ــى أ
بقى قيمة املوجوداف ثابتة يف حا أَّ لغاء عقد اإلماو؟

اجلواب :من رشوط صاحة عقاد اإللاار  ,أن بقاع اإللاار عاىل
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بصاح اإللاار عاىل اساتوالك
املؤلر مع بقائوا ,وال
م
االنتفا من العني َّ
العنيَّ ,
ألن استوالك العني يك ن بالبيع أو اهلبة ,ال باإللار .
وبناء عىل ذلك:
يصح إجيار املح ِّ مع البضاعة ,وإن كان وال بادَّ فلاتكن رشكاة
فال م
مضاربة بني صاحب املح ِّ مع الطرف اآلخر ,فااألول يكا ن مان عناده
املح م والبضااع ُة ,والثااين بجواده ,عاىل نسابة رباح بكا ن بيانوام ,وإذا
ِ
حصلت خسار ا ال قدَّ ر اهلل ا فصااحب املحا ِّ
والبضااعة خيرسا املاال,
ُ
يتحم شيئ ًا من امخسار  ,ول كان
والرشيك الثاين خيرس لوده فقط ,وال
َّ
مرشوط ًا عليه مسبق ًا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

فيتوج ـه ليــه
َّ
الس ـ ا  :04يوجــد يف بلــد نا مكت ـب للح ـ والعمــرة,
وجــ مل ــيء ,فيش ــرت م ــن ه ــذا املكت ــب ع ــدداً م ــن كرام ــي
املعتمــرين ,ويــدفع أجر هــا نقــداً ,ثــم يبح ـ هــذا امللــيء عــن
الـ ــذين يريـ ــدو الـ ــذهاب العمـ ــرة واألجـ ــرة باألقسـ ــا ,
فيتعاقد معهم ,ويرملهم مكتـب احلـ والعمـرة لي خـذوا
األماكن الا ا رتاها نقداً ,ويتسلم هو بـدووه مـنهم مثنهـا
أقساطاً مع الزيادة ,فه يصح هذا التصرف أع ال؟

اجلواب :ال حرج من رشاء وثائق السافر واساتئجار املقاعاد باثمن

مؤل أكرب منه ,ألَّنا خدماة أو منفعاة ,واملناافع
حال ,ثم بألِّيها بثمن َّ
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أم ال كاألعيان جي ز ِّ
االجتار فيوا بالبيع والرشاء واإلجيار.
ٌ
رشوط جيب ب فرها
ولصحة هذا
أوالً :أن ال يمنع صاحب املكتب هذا.
ثاني ًا :أن ال يَّيد املشرتي عنقد ًا عىل املشرتي عأقساط ًا إذا َّ
باأخر يف
ٌ
فع القسطَّ ,
رشط رب ي يفسد العقد.
ألن ذلك
ثالث ًا :أن يتم َّلك املشرتي التذاكر ملك ًا حقيقي ًا ,ثم يبيعوا بيع ًا آلالً.
رابع ًا :أن ال يمنع و م ,األمر من ذلكَّ ,
ألن طاعاة و ِّ ,األمار يف غاِّي
ِ
معصية اهلل بعايف والب ٌة .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الســ ا  :02عن ــد نــ ٌّ جت ــاو  ,أجَّر ــه لرجــ  ,وه ــو يبي ــع في ــه
ال ــدخا  ,فهـ ـ أك ــو آمثـ ـاً ب ــذلف؟ وهـ ـ أك ــو آمثـ ـاً ذا
ا رتيت لوالد علبة الدخا يف ك ِّ يوع بناء على طلبه؟

مكاره لاه
حمرم وباني
ِّ
اجلواب :حكم الدخان اختلف فيه العلامء بني ِّ

والكساب
كراهة التحريم ,فمن قال بتحريماه عادَّ التجاار فياه حراما ًا,
ُ
املتح ِّقق منه حرام ,ومن قال بكراهته لع الكسب منه فيه شبو ٌة.
وبناء عىل ذلك:
فام ام املح م فيه غِّي الدخان فال حرج يف أخذ األلر منه ,واإلثم عىل
بائع الدخان.
وأما إذا كان املح م ال يستخدمه إال بتجار الدخان ,فأناا أنصاحك
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بإخراله من املح ِّ بالت ه أحسن ,حتاى ال بكا ن ع نا ًا لاه عاىل بياع
الدخان إن كان حرام ًا أو مكروه ًا.
أما بالنسبة لرشائك الدخان ل الدك فال جي ز؛ ألناه ال طاعاة ملخلا ق
يف معصية امخالق ,واعتذر إليه بأسل ب لطيف حسن .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :08ه مو امتبدا ها ف نقا مع ها ف نقا آخر؟ وما
احلكم ذا كا أحـد ا وا ـف أريلـى مثنـاً وأفضـ مـن اآلخـر؟
وما احلكم ذا اد أحد أصحاب ا وا ف املا للتباد ؟

اجلواب :جي ز استبدال اهلابف النقال هبابف آخر نقال ,ول اختلفاا

يف الثمن ,كام جي ز االستبدال مع زيا املال ,ألناه ال جياري الرباا فايوام.
هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :02وج فتح نبً جتاوياً ويريـد أ يشـتهر هـذا اةـ ,
فقاع بتنزي األمعاو حي باع السلع بسعر رائها أو أقـ ,
وذلــف مــن أج ـ جلــب الزبــائن ليــه ,ثــم بعــد ذلــف يقــوع
برفع السعر دومياً ,فما حكم هذا العم ؟

اجلواب :النب م صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم يقا ل «إنَّاام
األعامل بالن َّيات ,وإ َّنام لك ِّ امارئ ماا نا ى ,فمان كانات هجرباه إيف اهلل
ورس له فوجربه إيف اهلل ورس له ,ومان كانات هجرباه لادنيا يصايبوا أو
يتَّولوا فوجربه إيف ما هالر إليه» رواه مسلم.
امرأ
َّ
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وبناء عىل ذلك:
فإذا كان قصدُ ه اإلرضار باآلخرين فوذا ال جي ز ,أما إذا كان قصاده
خدمة املسلمني والتيسِّي عليوم ,ويرىض بالربح القلي  ,فواذا ها خلاق
املسلم احلقَّ ,
ألن التيسِّي عىل املسلمني مطل ب رشع ًا ,وخاصاة يف زمان
كثر فيه الفقر وق َّ فيه الدخ .
يق ل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «رحم اهلل عبد ًا سمح ًا
إذا با  ,سمح ًا إذا اشرتى ,سمح ًا إذا اقتىض» رواه ابن مالاه .فرتخايص
األسعار من سامحة املسلم ,واألم ر بمقاصدها .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :06أحيان ـًا ي ـ يين مــريع (موظــف) أجــر لــه عملي ـ ًة
جراحيــة بكلفــة أق ـ َّ مــن الكلفــة النظاميــة ,فيطلــب مــين
امل ــريع عط ــاءَه ف ــا ووة بالكلف ــة النظامي ــة ال احلقيقي ــة,
وذلف ليستفيد أكـر قـدو ممكـن مـن دائر ـه .فهـ مـو
مساعد ه يف ذلف كا فقرياً؟

اجلوابَّ :
إن إعطاءه فاب ر ً بغِّي الكلفة احلقيقية ال جي ز ,ألناه نا ٌ
من أن ا الكذب ,ومع ن ٌة له عىل أك احلرام ,ورسق ٌة من اةوة املانحة له
بلك املع نة ,واهلل بعايف يق ل ﴿ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯸ ﯹ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ [املائاد  .]7ويق ل بعاايف
أيض ًا ﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾
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[النساء  .]76ويق ل صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم «اإلثام ماا
حاك يف صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس» رواه مسلم.
ه يرىض املريض والطبيب أن ب َّطلاع اإل ار عاىل حقيقاة األمار؟
اليمني
اة اب قطع ًا ال يرىض ,وخاص ًة إذا ُطلب من املريض أو الطبيب
ُ
عىل صدق الفاب ر  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :09أمكنت ابنا و وجها يف منز هـو ملكـي ,كمسـاعدة
م ــا للتخفي ــف م ــن األعب ــاء املاليَّــة املرت ِّب ــة عل ــى وجه ــا,
وبعـ ــد أ مـ ــكن يف املنـ ــز قرابـ ــة العـ ــاع والنصـ ــف ,حـ ــدثت
خبفاف مع وجته ف وملها منزلـي ,مطالبـًا أ أدفـع لـه
مبلغاً من املا مثن كلفة القياع بكصبحاف يف املنـز قبـ
أ يسكنه ,علمًا أنين ل أكل,فـه باإلصـب  ,ول يعلمـين بـه
ال بع ــد أ م ــكن يف منزل ــي عامـ ـاً ونص ــف ,وه ــو اآل يه ــدِّد
بطبقها ذا ل أدفع لـه الكلفـة الـا يـدَّعيها ,علمـاً أنـين ل
آخـ ــذ منـ ــه أ أجـ ــر أو أ َّ مبل ـ ـ مقاب ـ ـ مـ ــكنه يف املنـ ــز .
والس ا  :ه حيق له املطالبة باملبل الذ يدعيه؟
اجلواب :ما قام به من إصالح املسكن بدون إذن منك ا كام ه واضح

برصف فض  ,منه ,وه م ق ف عىل إلازبك ,فإن ألَّبه
يف السؤال ا ه
م
فأنت ضام ٌن ملا رصفه بعد إثبابه ,وإال فأنت لست بضامن ملا رصفه ,وه
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الضام ُن ,وب سعه أن ينَّ ما وضعه يف املسكن برشط عدم اإلرضار فيه ,أو
أن بتصاحلا عىل املبل الذي رصفه عىل املسكن.
وقد أضاف أستاذنا الفاض الدكت ر الشيخ أمحد احلج الكر ي
حفظه اهلل بعايف عىل اة اب ما ييل
متربع بذلك ,وال رجوع له فيه] .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
[أرى أنه ا

الس ا  :43ركة متت بني طـرفني إلنتـاج مـادة ص َّـنع نليـاً,
علـ ــى أ يقـ ــوع الطـ ــرف األو بالتمويـ ـ  ,والطـ ــرف اآلخـ ــر
باإل ــراف عل ــى التص ــنيع ,وأَّ اال ف ــاق عل ــى نس ــبة كـ ـ
منهما من األوبـا املتحق,قـة .هـ حيـق للطـرف األو عنـد
ـ مني املــواد األوليــة لــافة هــام

وبــح عليهــا؟ علم ـًا أنــه

يعمــ ــاجراً ــذه امل ــادة بعي ــداً ع ــن ه ــذه الش ــركة ,وم ــع
العلم أيضاً ب نه يقوع بتسـجيلها علـى الشـركة ب قـ َّ ممـا
يبيعها لنيخرين .وما احلكم يف حا أَّ امترياد هذه املـواد
األولي ـ ـة مـ ــن اخلـ ــاوج بـ ــد
َّ

ـ ــرائها مـ ــن السـ ــوق اةليـ ــة,

وبذلف يوف,ر مبـال كـبرية علـى الشـركة ,فهـ مـو لـه
حينها لافة وبح على املواد املستوودة؟

اجلواب :هذه الرشكة بسمى رشكة مضاربة عقراض  ,لك َّنا قامت
عىل أساس َّ
أن املال من طرف والعم من طرف آخر ,وه من الرشكات
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اةائَّ لك منوام ,والاربح بيانوام بحساب االبفااق مان قليا أو كثاِّي,
مناصف ًة أو غِّيها.
وبناء عليه:
بغض النظر عان كا ن املما ِّ ل صااحب رأس املاال يف رشكاة
فإنه ِّ
فإن له أن يبيع م ا َّ ه ألي لوة كانت ,وحياث َّ
املضاربة هذهَّ ,
إن الرشاكة
الت

ت بينوام هلا صفة اعتبارية مستق َّلة لك وببيع وبشرتي بنفسواَّ ,
فإن

له أن يبيع ما يملك من سلع هلذه الرشكة االعتبارية كام يبيع لغِّيهاا ,ولاه
أن يربح عىل امل ا والسلع الت يبيعوا قلي ً
ال أو كثِّي ًا ,أو ال ياربح ,لك ناه
حر الترصف بامله ,وال يقال بأنه قد باا لنفساه؛ َّ
ألن الرشاكة االعتبارياة
َّ
كأَّنا شخص ألنب ...
َّ

وس اء كانت هذه امل ا من صنعه ,أو رشائه حملي ًا أو خارليا ًا ,فلاه أن

يتم الرتايض عليه .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
يبيعوا للرشكة بربح أو غِّيه بام م

السـ ـ ا  :41ـ ــريف مضـ ــاوب ا َّفـ ــق مـ ــع صـ ــاحب وأس املـ ــا أ
يتحمَّـ ـ اخلس ــاوة ذا وقع ــت كم ــا ي خ ــذ ال ــربح ذا وج ــد,
فه عقـد املضـاوبة صـحيح؟ وهـ علـى الشـريف املضـاوب
أ يتحمَّ يؤاً من اخلساوة وقعت؟

بم االبفاق يف رشكة املضاربة عىل ْ
ُ
الرشايك
يتحما
أن
َّ
اجلواب :إذا َّ
إن وقعت من غِّي بقصِّي منه وال بفريطَّ ,
املضارب لَّء ًا من امخسار ْ
فإن

هذه املضاربة فاسد ٌ .
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ويرت َّبب عىل عقد املضاربة الفاسد ما ييل
0ا الربح وامخسار إن وقعت بك ن لصاحب املال وعلياه ,فاالربح
له وامخسار عليه.
7ا املضارب له ألر املث خرسا املاال أو رباحَّ ,
ألن عملاه كاان يف
بصح التسمية ولب عليه ر م عملاه علياه ,وذلاك
مقابلة املسمى ,فإذا مل
َّ
َّ
ِّ
وألن املضااربة الفاساد يف معناى اإللاار
متعذر ,ف لب له ألر املث ,
يساتحق
يستحق املسمى يف اإللار الفاسد  ,وإناام
الفاسد  ,واأللِّي ال
م
م
ألر املث .
وبناء عليه:
فعقد املضاربة هاذا فاساد ,فاإذا ات الرشاكة فاالربح وامخساار
لصاحب املال ,واملضارب له ألر املث  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :45امرتهنت بيتاً بل مؤة وسسني ألف لـرية مـووية
مع أجرة هي سسة آالف منوياً ,فما حكم ذلف؟
اجلواب :إذا كانت ألر البيت ألر حقيقية عألر املثا

وليسات

رمَّية ,فال حرج يف ذلك إن شاء اهلل بعايف ,أما إذا كانت ألر البيت أكثار
من مخسة آالف لاِّي سا رية لا ال املبلا املادف  ,فاال جيا ز ,للقاعاد
لر نفع ًا فو ربا.
الفقوية ك م قرض َّ
يعن

إذا كانت ألر البيات عاىل سابي املثاال عرشا آالف لاِّي
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س رية ,ولك َّن صااحب البيات خ َّفاض األلار إيف مخساة آالف مقابا
القرض الذي فعته له ,فوذا ال جي ز.
أما إذا كانت ألربه مخسة آالف لِّي س رية ,س اء كان القرض أم مل
يكن ,فالعقد صحيح؛ مع العلم َّ
بأن هذا املبل املدف

جتب فيه الَّكا ك َّ

عام عليك .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :40ــخص لديــه ن ـ وقــد أعطــاه وهنيــة مقاب ـ /123/
ألف لرية مووية ,وأواد أ يسرتدَّ اة  ,فطلب مـين هـذا املبلـ
كــي أدخـ معــه ــريكاً يف عملــه يف هــذا اةـ (العمـ عبــاوة
عــن قــديم املشــروباف الس ــاخنة كالشــا وريريهــا ,علم ـاً أ َّ
العـدة مـن عنـده ,بينمـا املـواد املسـتهلكة يف حتضـري املشـروباف
خــذ مــن الــربح) علــى أ يكــو الــربح مناصــفة ,ويف الوقــت
الذ أويد أمرتد هذا املبل  ,فه هذه العمليَّة رعيَّة؟
اجلووابَّ :
إن صاحب املح ما ام أخذ املال ليسدِّ

يناه عالرهنياة

ولن جيعله رأسامل يف الرشكة ,فوذا ال جي ز ,أل َّنك أصبحت بمنَّلة الدائن
له وه مدين لك ,وبعد ذلك يعطيك شايئ ًا مان املاال لقااء هاذا الادين,
لر نفع ًا فو رب ًا.
والقاعد بق ل ك م قرض َّ
وبناء عليه:
لر نفع ًا ,وليس عقد رشكاة,
فوذا العقد ال جي ز رشع ًا؛ ألنه قرض َّ
رأساملك بعد الت بة واالستغفار .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
ولك فقط ُ
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الس ا  :44قوع جلنة جبمع الترعـاف لبنـاء املسـاجد ,وأحيانـًا
يس ــافر أعض ــاء اللجن ــة بل ــد آخ ــر ويس ــت جرو م ــياوة
لــذلف ,فهـ مــو دفــع أجــرة الســياوة مــن مــا الترعــاف
الذ جُمع؟ وه مو أ يشرت أعضاء اللجنـة مـن هـذا
املا طعاماً لي كلوا يف السفر أيضاً؟
رصف
اجلواب :املال الذي ُجيمع لبنااء املساالد ال جيا ز
ُ

ء مناه

لغِّي بناء املسجد ,وال جي ز ل َّلجنة أن بأخذ مناه شايئ ًا؛ َّ
ألن عما اللجناة
ِ
رب برصف ء من مالاه مان ألا
حسب ٌة ل له اهلل بعايف ,إال إذا أذن املت ِّ
طعام اللجنة وألر السيار .
وبناء عىل ذلك:
فال جي ز أخذ

ء من املال الذي جيمع لبناء املساجد ل َّلجناة إال إذا

ربع ن بذلك ,وأن يك ن القدر معل م ًا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
أذن املت ِّ

الس ا  :42يف أحد األياع احتاج مين بعـع مبئـي جـراء بعـع
األمــوو املتعل,قــة بشــراء حاجــاف وأريــراض للدوامــة ,ونتيجــة
لــعف ميــاني يف لــف الفــرتة أخــذف مبلغ ـاً لــافياً علــى
مثن احلاجاف ,ول أخرهم بذلف ,وأنـا اآل أويـد أ أ ـوب
اىل عا  ,ولكنين ال أويد أ أظهر أمـاع أصـدقائي بـ نين
ريــري أمــني ,فه ـ مــو عــادة املبــال ــم عــن طريــق قــديم
ه ــدايا ــم نام ــباف خمتلف ــة ,حت ــى أعيــد ــم أم ــوا م
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وأح ,ل ـ مــالي؟ مــع العلــم ب ـ نين م ـ قدِّع ــم ا ــدايا دو أ
أطلب منهم أ يسانوني ,ولـن أخـرهم حبقيقـة ا ـدايا,
أع أنفــق هــذه األمــوا علــى الفقــراء وأجع ـ ثوابهــا ــم يف
حا عدع وجود منامبة للهدية؟

اجلواب :ال بدَّ من إعاا احلقا ق ألصاحاهبا ,وال جيا ز أن برصافوا
بأي طريق كاان
للفقراء ما ام أصحاهبا معروفني ,وبإمكانك إعا هذا املال ِّ
بمناسبة فرح أو بمناسبة عَّاء ,أو أن بدخ بي هتم أو حمالهتم وبضع املال يف
مكان ثم بشِّي إليه ملاذا هذا املال م ل هنا ,فإذا قبضه برئت ذ َّمتك إن شاء
اهلل بعايف ,وبعد فرت من الَّمن جتلس معوم وبطلاب مانوم املسااحمة بشاك
عام ,وبذلك بكم ب بتك إن شاء اهلل بعايف .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :48يف بعــع األحيــا آخــذ مــن والــد بعــع األمــوا
حبجــة حــاجا لــبعع الكتــب واملراجــع لدوامــا ,ولكــنين
أنف ــق ه ــذه األم ــوا عل ــى مص ــاويفي اخلاص ــة ,كتن ــاو
وجباف ريداء يف اجلامعـة ,أو ـرب كـوب مـن الشـا وريـري
ذل ــف م ــن املصــاويف اإلل ــافية ,فهــ ه ــذه األم ــوا ال ــا
آخذها عد ماالً حراماً مب عاد ه؟

بدرب نفسك عىل الصدق ,وإ َّياك والكاذب,
اجلواب :جيب عليك أن ِّ

وذلك لق ل النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «عليكم بالصدق,
ربَّ ,
َّ
رب هيدي إيف اةنة ,وما يَّال الرل يصادق
وإن ال َّ
فإن الصدق هيدي إيف ال ِّ
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ويتحرى الصدق حتى ُيكتب عند اهلل صدِّ يق ًا .وإ َّياكم والكذبَّ ,
فإن الكذب
َّ
هيدي إيف الفج رَّ ,
وإن الفج ر هيادي إيف الناار ,وماا ياَّال الرلا يكاذب
ويتحرى الكذب حتى ُيكتب عند اهلل كذاب ًا» رواه مسلم.
َّ
فرصح
ف الدك يعطيك املال عىل أساس الصدق املتبا ل بينك وبينهِّ ,

له بأ َّنك بحالة إيف مرصوف خاص من أل الطعام والرشاب .وأنا عاىل
يقني أنه بربكة صدقك سايمنحك والادك الكثاِّي ,والت فياق بعاد ذلاك
حليفك إن شاء اهلل بعايف ,واطلب من والدك السامح عىل ما مىضا .هاذا,
واهلل بعايف أعلم.

مصرويف الشخصي بعـع املـا احلـراع منـذ
الس ا  :42دخ
مــدَّة ,وأنــا اآل ال أمتلــف املــا الكــايف إلعــادة النقــود الــا
حصلت عليها من أملوب ريري مشروع ,فه مو أ أكتـب
وصية مـرية ألـعها يف مببسـي ,أذكـر فيهـا مقـداو النقـود
وصــاحبها حتــى ُعــاد ليــه يف حــا وفــا ي قب ـ عاد هــا لــه,
ويف حــا ملكــت النقــود فه ـ مــو عاد هــا لــه عــن طريــق
ا ــدايا ,أع نفاقه ــا يف م ــبي اىل وجعـ ـ ثوابه ــا يف مي ــزا
حسنا ه ,دو ببريه حبقيقة هذه املبال ؟
أي مبل
اجلواب :م

خ إليك بطريق غِّي مرشو جيب عليك إعا به

إيف أصحابه مع طلب املساحمة منوم ,ويف حاال إعساارك اآلن فإناه جياب
عليك أن بكتب يف وص َّيتك املال الذي خ عليك بطريق غاِّي مرشاو ,
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مع التعريف بأصحابه بعريف ًا واضح ًا ال غم ض فيه ,ليتمكَّن ورثتك من
معرفتوم ومعرفة عناوينوم ,وال جي ز أن برصف هذه األم ال عىل الفقراء
احلق معروفني عندك بعناوينوم؛ أما إذا مل بعرف أصحاب
ما ام أصحاب م
احلق ,أو مل بتم َّكن من معرفة عناوينوم ,فا فع بلك األم ال للفقراء ّت ملصا ًا
ِّ
من املال احلرام ,وأكثر من االستغفار .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :46زوَّجــت مــن امــرأة موظفــة ,ــا وا ــب ــهر  ,ودواع
خ ــاوج املن ــز ح ــوالي  8م ــاعاف ...وكان ــت عط ــي وا به ــا
ألبيهــا عنــدما كانــت بنتـاً ,وحينمــا طلبــت وا بهــا لصــرفه
عل ــى البي ــت وفض ــت ,ونش ــبت مبم ــنة كبميَّ ـة ,وم ــن ث ــمَّ
أخــذف أريرالــها وذهبــت بيــت أهلــها ,علم ـاً أ َّ عائلتهــا
ليســت حباجــة ـذا املــا  .الس ـ ا  :وا ــب الزوجــة العاملــة
ه هو من حقِّ األبوين ,أع من حقِّ أمر ها؟ مع العلم أنَّهـا
خذ وقتاً على حساب حقوق الزوج واألمرة.
حاق
حاق ال الادين ,ولايس مان ِّ
اجلواب :رابب الَّولة ليس من ِّ

بترصف يف ماهلا كيفام شاءت عىل
الَّوج وال لد ,ب ه م
حق املرأ  ,وهلا أن َّ
أن يك ن يف طريق مرشو  ,فلوا أن بعط منه لَّولوا وأوال ها ,وهلاا أن

بعط منه ألب هيا أو إخ هتا أو من بشااء ,ولكان مان األخاالق وحسان
التعام أن يك ن هذا بابفاق ك من الَّولني ,وال جي ز للَّوج أن يمنعوا
الترصف بامهلا.
من ح ِّقوا الرشع يف
م
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شك فيه َّ
ومما ال َّ
أن عملوا يأخذ لَّء ًا من وقتوا عىل حساب الاَّوج
واألرس  ,ولكن أنا أسأل الَّوج أما كان يعرف هذا قبا الاَّواج منواا؟
بغِّي بعد الَّواج؟أ
فلامذا َّ
وبناء عىل ذلك:
الترصف يف ماهلا كيفام بشاء ,بعط ملان بشااء مناه,
فللَّولة حر َّية
م

برصفوا يف ماهلاا ,ماا امات عاقلاة راشاد ,
وليس ألحد والية عليوا يف م
واألويف أن يك ن األمر بالتفاهم بني الَّولني لدوام األلفاة بيانوام .هاذا,

واهلل بعايف أعلم.

السـ ـ ا  :49ام ــت جرف نـ ـبً جتاويـ ـاً م ــن ــخص ,عل ــى مبلـ ـ
متَّفـق عليــه ,فهـ مــو لــي أ أؤجــر هــذا اةـ لرجـ آخــر
لمن الفرتة املتَّفق عليها مع امل جر؟ مع العلم ب َّ األجـرة
الا م خذها أكثر بكثري من األجرة الا دفعتها؟

اجلواب :ذهب السا املالكياة والشاافعية إيف لا از باألِّي العاني

املؤلر ,س اء أكانت األلر الثانية مسااوية لأللار األويف,
املؤلر لغِّي ِّ
َّ
أم زائد  ,أم ناقصة.
أما عند السا احلنفية فيج ز إذا كانت األلار الثانياة مان غاِّي
فأل ره
لنس األلر األويف ,كمن استألر حمالً بألر بالعملة الس ريةَّ ,
بالعملة األلنبيَّة.
أما إذا كانت األلر من لنس واحد َّ
فإن الَّيا ال جت ز ,وعليه أن
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يتخ َّلص من الَّيا برصفوا للفقراءَّ ,
ألن فيوا شبوة الربا.
أما إذا أحدث املستألر زيا ً يف العني املستألر  ,فيج ز له أن يأخذ
زيا عن األلر الت

فعوا ,ول كانت من لنس واحد.

وبناء عىل ذلك:
فأنا أنصحك أن ُحتدث زيا يف املح ِّ املستألر ,ب ضع باب ماثالً,
بؤلر املح َّ آلخار ولا بَّياا  ,وباذلك
أو طاولة أو ما شاك ذلك ,ثم ِّ
بطيب لك الَّيا عند مجو ر الفقواء .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :23امت جرف مياوة من بعع املكا ـب ملـدة مـنة ,ودفعـت
ـ ــم األجـ ــرة املتَّفـ ــق عليهـ ــا كاملـ ــة ,ثـ ــم أجـ ــرف السـ ــياوة
ألصحاب املكتب ماواً هرياً بل ا َّفقنا عليـه ,فمـا هـو
احلكم الشرعي يف ذلف؟

للماؤلر
ياؤلر العاني املساتألر
ِّ
اجلواب :ال جي ز للمساتألر أن ِّ
ِ
نفسه بالعملة نفسوا ,ل ل شبوة الربا يف هذا العقدَّ ,
املستألر فاع
ألن
األلر عن سنة كاملة ,ثم عا بتألِّي العاني لانفس املاؤلر بمبلا أكارب
بأقساط شورية ,فوذه حيلة ألك الربا بطريق غِّي مباارش ,وهاذا ماذهب
احلنفية وه الرالح يف نظري ألنه حتاي عىل الربا.
فال جي ز لك أن بؤلر السيار له ل ل شبوة الربا يف ذلاك .هاذا,
واهلل بعايف أعلم.
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الس ا  :21يعمـ أحـدهم مـديراً ملعهـد لتحفـيظ القـرآ الكـريم ,ومعـه
ما الترعاف ,فيضطر أحياناً االمتدانة من هـذا املـا الـذ
حبو ه ,ثم يعيده بعد فرتة وجيزة دو نقص منها ,مع العلم بـ َّ
هــذا املــا هــو فــائع عــن حاجــة املعهــد ...الس ـ ا الثــاني :ـ ي
واملاديـة هــذا املعهـد بكثــرة ,واملعاهــد الثانيــة
العينيـة َّ
َّ
الترعـاف
فقــرية جــداً ,فه ـ يســتطيع مــدير املعهــد أ يعطــي الفــائع يف
معهده ملعهد آخر بدو م ا املترِّع ألنه لهو ؟

اجلواب :املال امل ل يف يد مدير املعود ه مال أمانة ,وال جي ز أن

برصف فيه انقلبت يده من ياد أماناة
يترصف فيه ملصاحله الشخصية ,فإذا َّ
َّ

برصف يف مال الغِّي بغِّي إذنه.
إيف يد ضامن ,ويك ن آث ًام ألنه َّ

ربعني ابتداء بأنه قد يضطر لالساتدانة مان هاذا
وأما إذا استأذن املت ِّ

املال ,وأذن ا له ,فال حرج عندها إن شاء اهلل بعاايف ,ويكا ن ضاامن ًا هلاذا
املال للمعود عند اللَّوم مبارش .

أما بالنسبة إلعطاء لَّء من املال ملعود آخر فال جيا ز إال باإذن مان
ربعني ,ألنه قد ال بك ن هلم ثقة يف القائمني عىل املعواد اآلخار ,إال إذا
املت ِّ
الترصاف يف هاذا املاال .هاذا,
ربع ن قد أعط ا مدير املعود حر َّية
كان املت ِّ
م
واهلل بعايف أعلم.

الســ ا  :25هــ م ــو لانس ــا أ يته ــرَّب م ــن الض ــرائب ال ــا
فرلها الدولة على املواطنني؟
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اجلواب :لاء يف صحيح البخاري ومسلم عان ابان مساع ريض اهلل

عنهَّ ,
أن رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال «إَّنا ساتك ن
بعدي أثر وأم ر بنكروَّنا» قال ا ياا رسا ل اهلل كياف باأمر مان أ رك مناا
احلق الذي عليكم ,وبسأل ن اهلل الذي لكم».
ذلك؟ قال «بؤ م ون َّ
فق ل النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم «باؤ م ون احلاق
عاَّ ولا َّ  ,وها
الذي عليكم» ي لب علينا الطاعاة يف غاِّي معصاية هلل َّ
اخ حتات ق لاه بعاايف ﴿ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ﴾ [النساء .]59
مباح والب ٌة عىل األمة ,والرضاائب بشاك
فطاعة و ِّ ,األمر فيام ه
ٌ
التوارب
عام إذا كانت عا لة يف فرضوا ولبايتوا وإنفاقوا فال جي ز رشع ًا
م
منوا ,ألنه معصية ل ِّ ,األمر الذي ُأمرنا بطاعته يف غِّي معصية.
و َّ
ألن عم الدولاة مت ِّقاف عاىل كثاِّي مان األما ر ,ومان مجلتواا
الرضائب ,فكيف بق م الدولة بال الب الذي عليوا بدون ذلك؟
وبناء عليه:
فام امت الرضائب عا لة ,وبنفق يف حم ِّلوا املرشو  ,وه رضورياة
التوارب منواا .هاذا,
للقيام بال البات امللقا عىل عابق الدولة ,فال جي ز
م
واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :20امتقرض وج كيس مساد وكا مـعره  023لـرية,
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ول يعد الكيس الذ امتقرله حتى أصـبح مـعر الكـيس
اليوع 633لرية ,فه يعطيه مثن الكيس بالسعر احلالي ,أع
مب أ يعيد الكيس باملواصفاف نفسها؟

اجلواب :ما ام استقرض أكياسا ًا مان الساام املعلا م وامل صا ف
وصف ًا صحيح ًا ,فإنه جيب عليه أن ير َّ له أكياس ًا من الساام بامل اصافات
الت أخذها نفسوا ,أو بقيمة السام يف ي م ال فاء ال يف ي م االساتقراض.
هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :24طلب مين صديق لي مبلغاً من املا قرلًا أجـ ,
فا ــرتطت علي ــه أ يعط ــيين داواً ل ــه أم ــكنها خ ــب ف ــرتة
القرض ,فه هذا جائز رعاً؟

اجلواب :الدار مقاب الدين بعدم رهن ًا ,والرهن عقاد ب ثياق للادين
وضامن الستيفائه ,والدار بك ن أمانة عند املرهتِن عالادائن  ,فاإذا طلاب

الدائن من املدين االستفا مان الادار فوا غاِّي لاائَّ وحارام ,وذلاك
لألسباب التالية
األول :أنه رشط فاسد ,ألنه خيالف مقتىض العقدَّ ,
ألن الرهن عقاد
ب ثيق ,ال عقد استثامر وانتفا .
الثاين :ألَّنام عقدان يف عقد واحد ,عقد قرض وانتفا .
لر نفع ًا فو ربا .
الثالث :للقاعد الفقوية الت بق ل عك م قرض َّ
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وبناء عىل ذلك:
فال جي ز االنتفا من الدار بدون ألر أو بألر رمَّي ,ولكان باألر

املث  ,وإال وقعت يف شبوة الربا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :22وج كسبه من حراع ,وكا ي د
وهـو اآل يريـد أ يتـوب

كاة هذا املـا ,

اىل عــا  ,فمـاذا يرت َّـب عليــه

حنــو هــذا املــا املوجــود عنــده ,وهــو ال يعــرف أصــحاب املــا
حتى ي د املا ليهم؟

اجلواب :إذا مل يكن له مال حالل آخر جتاب الَّكاا فياه ,فعلياه أن
حيسب زكابه الت

فعوا عىل املال احلرام ,وحيسب مقدار املال احلرام ,فإن

كان قد فع للفقراء بمقداره فقد برئت ذ َّمتاه مناه ,ومل يباق علياه

ء إن

شاء اهلل بعايف .وإن بق عليه ء رصف الباق للفقاراء واملسااكنيَّ ,
ألن
َّ
ال الب عليه أص ً
وبعذر عليه ذلك ا كام
ال إعا املال احلرام إيف أصحابه,
بأي ن َّياة كانات ,فلاام
لاء يف السؤال ا فينتق ال ل ب إيف رصفه للفقراء ِّ
رصفه إليوم بن َّية الَّكا  ,خرج عن العود بمقدار ما رصف ,فإن بق عليه
ء من املال احلرام بعد ذلك ,أخرج ما بق و فعه للفقاراء واملسااكني,
وإن كان عنده مال حالل جتب فيه الَّكا س ى املال احلرام املذك ر ,لع
ِ
مرصفه من الَّكا عن املال احلالل ,وولب عليه إخراج املال احلارام مان
ذ َّمته بالرصف للفقراء .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
**

**

**

كتاب
احلظر واإلباحة
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الس ا  :1هناك مسلس يُعرض علـى حـدى الفضـائياف حيكـي
ميثـ فيـه
ِّ
قصة ميدنا يومف عليه السبع ,وهذا املسلسـ
أحــدهم خصــيَّة مــيدنا يومــف عليــه الســبع ,فمــا حكــم
التمثي لشخصياف األنبياء والصحابة الكراع ولـوا اىل
عليهم؟ وما حكم النظر مث هذا املسلس ؟

اجلواب :إ َّن ثي األنبياء والصحابة ال جيا ز رشعا ًا  ,وال جيا ز

مشاهد هذه األفالم ,أل َّن الناظر س ف بنطبع ص ر النب ِّ املُمثَّا يف
ذهنه ,وه ن مان أنا ا الكاذب عاىل األنبيااء واملرسالني علايوم
الصال والسالم ,وكام ال جي ز الكذب عىل نبينا صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم ,وذلك لق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم
عايل متعماد ًا فليتبا َّ أ
عيل ليس ككذب عىل أحد ,من كذب َّ
«إ َّن كذب ًا َّ
مقعده من النار» رواه البخاري ومسلم ,كذلك ال جي ز الكاذب عاىل
سائر األنبياء واملرسلني.
وكذلك ال جي ز ثي الصحابة رض ان اهلل عليوم ,لكارامتوم عناد
املؤمنني ,ومن الذي يربق إيف مست ى أصحاب سيدنا رس ل اهلل صىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم حتى يم ِّثلوم؟ وخاصة نحن نعلام َّ
أن أكثار
عاَّ ولا َّ  ,والصاالح
املم ِّثلني من أه الفسق والفج ر إال من رحم ريب َّ
من املم ِّثلني ال يفع هذا.
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وقد لاء قرار املجمع الفقو اإلسالم عرابطة العاامل اإلساالم

كام ييل
َّ
إن املجمع الفقو اإلساالم برابطاة العاامل اإلساالم  ,يف ورباه
العرشين ,املنعقد بمكة املكرمة ,يف الفرت من  78-09حمارم 0487هاا,
الت ي افقوا  79-75يسمرب 7101م ,الحو استمرار بعض رشكاات
اإلنتاج السينامئ يف إعدا أفالم ومسلسالت فيوا ثي أشخاص األنبياء
والصحابة ,فأصدر البيان التا,
بأكيد ًا لقرار املجمع يف وربه الثامنة املنعقد عام 0415ها ,الصا ر
املتضمن حتريم بص ير النب حممد صىل اهلل عليه وعاىل آلاه
يف هذا الشأن,
ِّ
وصحبه وس َّلم ,وسائر الرس واألنبياء عليوم السالم ,والصاحابة ريض
اهلل عنوم ,وول ب منع ذلك.
ونظر ًا الستمرار بعض رشكات اإلنتاج السينامئ يف إخاراج أفاالم
ومسلسالت ِّث أشخاص األنبياء والصحابةَّ ,
فاإن املجماع يؤكِّاد عاىل
قااراره السااابق يف حتااريم إنتاااج هااذه األفااالم واملسلسااالت ,وبروجيوااا
والدعاية هلا ,واقتنائوا ,ومشاهدهتا ,واإلسوام فيوا ,وعرضوا يف القنا ات,
ِّ
َّ
واحلاط مان قادرهم وكارامتوم,
ألن ذلك قد يك ن مدْ عا إيف انتقاصوم
وذريعة إيف السخرية منوم ,واالستوَّاء هبم.
َّ
أن يف بلك املسلسالت التمثيلية واألفالم
ربر ملن يدع
وال م ِّ
التعرف عليوم وعىل سِّيهتم؛ َّ
ألن كتاب اهلل قد كفى وشفى يف
السينامئية م
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ذلك قال بعايف ﴿ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ﴾ [ي سف  ]8وقال بعايف ﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ [ي سف .]000
ويذ ِّكر املجمع بقارار هيئاة كباار العلاامء ,وفتا ى اللجناة الدائماة
للبح ث العلمية واإلفتاء يف اململكاة العربياة الساع ية ,وفتا ى سماع
البح ث اإلسالمية يف القاهر  ,وغِّيها من اهليئات واملجاامع اإلساالمية
يف أقطار العامل ,الت أمجعت عىل حتريم ثي أشاخاص األنبيااء والرسا
عليوم السالم ,مما ال يد ساالً لاللتوا ات الفر ية ,كام ياذ ِّكر باام صادر
عن الرابطة يف 0480/00/06ها.
ومن املعل م من الدين بالرضور َّ
فض األنبياء والرس
أن اهلل بعايف َّ
عىل غِّيهم من العاملني ,كام قال بعايف يف حمكم كتابه الكريم ﴿ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭤﭥﭦﭧﭩﭪﭫ
ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭳ ﭴ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮄ
ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾
[األنعام .]36-38
ففا ق لااه ﴿ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾ بفضااي األنبياااء عااىل
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سائر امخلق ,وحممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ه خِّي األنبياء
وأول من ينشق
وأفضلوم ,كام قال عن نفسه «أنا س ِّيد ولد آ م وال فخرَّ ,
وأول مش َّفع» رواه مسلم.
وأول شافعَّ ,
عنه القربَّ ,
وهذا التفضي اإلهل لألنبياء الكرام ا ويف مقدِّ متوم نبينا حممد صىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم ا يقت
أي ن
أحلق هبم َّ

ا با قِّيهم واحارتاموم ,فمان

من أنا ا األذى فقاد بااء بامخيباة وامخرساان يف الادنيا

حق نبيه حممد صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه
واآلخر  ,قال بعايف يف ِّ
وسلم ﴿ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ﴾ [األحَّاب .]52
فجع أذى الرس ل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم من أذى
اهلل بعايف ,وحكم عىل مؤذيه بالطر واإلبعا عن رمحته ,والعذاب املوني له.
وقد َّقرر أه العلم َّ
أن أذ َّية الرس ل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم حتص بك ما يؤذيه من األق ال واألفعال.
و ثي أنبياء اهلل يفتح أب اب التشكيك يف أح اهلم والكذب علايوم,
إذ ال يمكن أن يطابق ُ
وبرصفاهتم وما
حال املم ِّثلني حال األنبياء يف أح اهلم
م
كان ا عليه ا عليوم السالم ا من سمت وهيئة وهدي ,وقاد ياؤ ي هاؤالء
املم ِّثلا ن أ وار ًا غاِّي مناسابة ا ساابق ًا أو الحقا ًا ا ينطباع يف ذهان املتلقا
ا ِّبصاف ذلك النب بصفات بلك الشخصيات الت م َّثلوا ذلك املم ِّث .
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الذب عن األنبياء واملحافظة
فعىل األمة أن بق م ب البوا الرشع يف
ِّ
يتعرض هلم بيشء من األذى.
عىل مكانتوم ,وال ق ف ضدَّ من َّ
رشفوم اهلل بعايف بصحبة النب
والصحابة الكرام رض ان اهلل عليوم َّ
واختصوم هبا ون غِّيهم من
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم,
َّ
عَّ ول َّ عليوم بق له ﴿ﭑ
الناس ,ولكرامتوم عند اهلل بعايف أثنى اهلل َّ
ﭒﭓﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭭﭮﭯ
ﭰﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [الفتح .]79
وال يمكن للمم ِّثلني مطابقاة ماا كاان علياه الصاحابة رضا ان اهلل
عليوم من سمت وهادي .والاذين يق ما ن بإعادا السايناري يف ثيا
الصحابة رض ان اهلل عليوم ينقل ن َّ
الغث والسمني ,وحيرص ن عىل نقا
ما يساعدهم يف حبكة املسلسا أو الفايلم وإثاار ا ُملشااهد ,ورباام زا وا
عليوا أشياء يتخ َّيل َّنا وأحداث ًا يستنتج َّنا ,وال اقع بخالف ذلك.
يتضمن ذلك أن يم ِّث بعض املمثلني ور الكفاار ممان حاارب
وقد
َّ
الصحابة أو َّ
عذب ضعفاءهم ,ويتك َّلم ن بكلامت كفرية كاحللف بالالت
والعَّى ,أو ذ ِّم النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم وما لااء باه,
مما ال جي ز التل مفو به وال إقراره.
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وما يقال من َّ
أن ثي األنبياء عليوم السالم والصحابة الكارام فياه

مصلحة للدع إيف اإلسالم ,وإظوار ملكارم األخالق وحماسان اآل اب,
غِّي صحيح.
ُ
ول ُفرض َّ
أن فيه مصلح ًة فإَّنا ال بعترب أيض ًا ,ألنه يعارضوا مفسد
أعظم منوا ,وه ما سبق ذكره مماا قاد يكا ن ذريعاة النتقااص األنبيااء
ِّ
واحلط من قدرهم.
والصحابة
املقرر يف الرشيعة اإلساالمية َّ
أن املصالحة املت َّ اة ال
ومن الق اعد َّ
بعترب ,ومن ق اعدها أيض ًا َّ
أن املصلحة إذا عارضتوا مفسد مساوية هلاا ال
بعترب؛ َّ
ألن رء املفاسد مقدَّ م عىل للب املصالح  ,فكيف إذا كانت املفسد ُ
أعظم من املصلحة وأرلح ,كام ه الشأن يف ثي األنبياء والصحابة.
ثم َّ
إن الدع إيف اإلسالم وإظوار مكارم األخالق بك ن بال ساائ
املرشوعة الت أثبتت نجاحوا عىل مدار باريخ األمة اإلسالمية.
ووسائ اإلعالم مدع َّ إيف اإلسوام يف نرش سِّي األنبيااء والرسا
عليوم السالم ,والصحابة الكرام ريض اهلل عنوم ,ون ثي شخص َّياهتم,
وه مدع َّ إيف امتثال الت ليوات اإلهل َّية والنب َّية يف القيام باملساؤوليات
بتمسك بدينوا وحترتم سلفوا.
املتضمنة ب عية اةامهِّي؛ لك
َّ
ِّ
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصاحابته أمجعاني .هاذا,
واهلل بعايف أعلم.
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الس ا  :5ه مو السبع على أه الكتاب بتحية اإلمبع؟

اجلوابَّ :
إن مما خص اهلل به أمة سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله

وصحبه وسلم سالم أه اةنة ,فجعله حتية فيام بينوم ,قال بعايف ﴿ﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾ [النساء  .]36والتحية ه ق ل
عالسالم عليكم  ,وهذا ه سالم املالئكة أله اةنة ,قال بعايف ﴿ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾
[الرعد 78ا .]74اللوم العلنا من أه اةنة.
ولع حتي ًة فايام بيانوم,
وقد اختِّي هذا اللفو ون غِّيه للمسلمني ُ
وه بمنَّلة العود فيام بينوم عىل صيانة مائوم وأعراضوم وأم اهلم.
وأما السالم عىل أه الكتاب فمكروه ابتدا ًء ,ملا فيه من التعظايم هلام,
وال بأس به ا يعن خالف األويف ا إن كانت لاه عناده حالاةَّ ,
ألن الساالم
حينئذ ألل احلالة ال من أل التعظيم ,وهذا عند السا احلنفية واملالكية.
أما عند الشافعية واحلنابلة فيحرم ,وذلاك للحاديث الرشايف عان
أيب هرير ريض اهلل عنهَّ ,
أن رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه
وسلم قال «ال ببدؤوا اليو وال النصارى بالسالم ,فإذا لقياتم أحادهم
يف طريق فاضطروه إيف أضيقه» رواه مسلم.
وبناء عليه:
فاألويف عدم السالم عليوم بتحياة املسالمني ,وذلاك خرولا ًا مان
امخالف بني الفقواء ,ويستبدل بتحية غِّي حتية املسلمني ,وذلك كأن يق ل
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هلم أنعم اهلل صباحك ,أساعد اهلل أوقاباك؛ وينا ي باذلك الادعاء هلام
باهلداية .وعىل ك ِّ حال جيب عىل املسلم أن يتذ َّكر ق ل النب صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم «وخالق الناس ُ
بخ ُلق حسن» رواه أمحد .فيك ن
صاحب خلق حسن مع االحتفاظ بخص صايات املسالمني فايام بيانوم.
هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :0أحــد املــوظفني املتــديِّنني يطيـ صــب ه أثنــاء العمـ ,
وأنا ال أجادله ألنين أعتقد أنـه علـى حـق ,ولكنـه بعـد كـ ِّ
صبة ُيخرج املسبحة بشك ظاهر ويبـدأ التسـبيح بهـا ملـدة
قــد تجــاو الســاعة أحيان ـاً ,ه ـ مــو لــي منعــه مــن هــذا
خصوصـاً ,أنــه ال يقــوع أثنــاء ســبيحه بـ داء أ عمـ  ,وهــو
أمر يزعجين ألني مديره املس و عن عمله؟
اجلواب :اإلسالم ين نظام ال ين فا ىض ,ولكا ِّ وقات وظيفتاه

ومومتهَّ ,
عَّ ول َّ م َّطلع عىل ما يف القل ب ,ومن العبا االلتاَّام
وإن اهلل َّ
بالعم وأوقابه مع اإلبقان ,وذلك لق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه
عَّ ولا َّ
وسلم « َّ
حياب إذا عما أحادكم عما ً
ال أن ُي ْت ِقنا ُه» رواه
إن اهلل َّ
م
الطرباين والبيوق .
أما أن جيع اإلنسان عبا التسبيح والاذكر وباالو القارآن مكاان
عبا العم وااللتَّام ب قته املحدَّ  ,فوذا من الف ىض الت ما أنَّل اهلل هبا
من سلطان.
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لذلك أق ل لك جيب عليك أن ب ِ
ُلَّم هذا العام بعمله امل ك إليه,
وأن ينضبط بام ُك ِّلف به ,وأن جيع ذكره وبسبيحه يف بيته ,حتى ال يكا ن
بيتُه قرب ًا ال طاعة فيه ,وألَّمه بالصال مع اةامعاة يف مكاان العما  ,وأن
يك ن خ له املسجد وخروله مع سائر امل ظفني ون مياَّ علايوم ,وإال
وأعلمه بأناه جياب علياه أن يعطا
فأنت مسؤول عن بقصِّيه يف العم ,
ْ

لك ِّ وقت ح َّقه مما ُخ ِّصص له .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :4أنــا موظــف يف بعــع دوائــر الدولــة ,وأطلــع أحيانـاً علــى
بعع املوظفني حي يسـتغ بعـع املـراجعني وال يسـه لـه
أمــره ال بــدفع و ــوة ليــه ,فه ـ مــو أ أبل ـ مــدير الــدائرة
بذلف؟ مع العلم بـ ني أخـاف مـن لـف الكلمـة الـا ـرتدد
على األلسن كثرياً :قطع األعناق وال قطع األو اق.
اجلواب :الرش كبِّي من الكبائر ,وه حرام بإمجا العلامء ,وقد

علعن رس ُل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم الارا

واملربيشا

والرائش ,يعن الذي يميش بينوام رواه أمحد.
والنب م صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يق ل «من رأى منكم
فليغِّيه بيده ,فإن مل يستطع فبلسانه ,فإن مل يساتطع فبقلباه ,وذلاك
منكر ًا
ِّ ْ
أضعف اإليامن» رواه مسلم.
وبناء عىل ذلك:
فإنه جيب عليك أن بنصح الرا

واملربيشا رس ًا ,وبلطاف ,وبادون
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عاَّ ولا َّ واليا م اآلخار ,فاإن اربادعا فبواا
استعالء ,وأن بذكِّرهم باهلل َّ
أرص ومل
ونعمت ,وإال فأنذره بأنك ساتبل عناه و َّ ,األمار يف ذلاك ,فاإن َّ
يربد فال حرج عليك يف إبالغ و ,األمر بذلك إذا كنت بأمن الرضر عاىل
نفسك ,وإال فأنكر بقلبك بعد النصح والتذكِّي باهلل بعايف والي م اآلخر.
اللوم أغننا بحاللك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك
عمن س اك .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
َّ

السـ ـ ا  :2هـ ـ ص ــحيح أ َّ م ــن ــرب اخلم ــر ال قبـ ـ ص ــب ه
ـي
أوبعني يوماً ولو اب؟ وهـ ذا مـاف بعـد التوبـة قبـ مض ِّ
األوبعني ال يدخ اجلنة؟
اجلواب :لاء يف سنن الرتمذي عن ابن عمار ريض اهلل عانوام قاال

قال رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «من رشب امخمر مل
يقب اهلل له صال أربعني صباح ًا ,فإن باب باب اهلل عليه ,فإن عا مل يقبا
اهلل له صال أربعني صباح ًا ,فإن باب باب اهلل عليه ,فإن عا مل يقب اهلل له
صال أربعني صباح ًا ,فإن باب باب اهلل عليه ,فإن عا الرابعة مل يقبا اهلل
له صال أربعني صباح ًا ,فإن باب مل يتب اهلل عليه ,وسقاه من َّنر امخبال»,
قي

ِ
الرمحن وما َّنر امخبال؟ قال َّنر من صديد أه النار.
يا أبا عبد

هذا احلديث الرشيف برهيب للمؤمن من رشب امخمرَّ ,
ألن امخمار
أ مم امخبائث ,وه من ِحبال الشيطان إليقا نار ال ُفرقة باني األحباة ,قاال
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بعايف ﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ [املائد .]90
فمن رشب امخمر ع قب َّ
بأن صالبه الت يص ِّليوا خالل أربعني ي م ًا
من ُرشبِه ال يؤلر عليواا ,ولكان باربأ ذ َّمتاه إذا َّ
صاالها ,وال ُيفوام مان
احلديث الرشيف َّ
أن الصال ال بسقط عنه.
يق ل اإلماام النا وي رمحاه اهلل بعاايف َّ
إن لكا ِّ طاعاة اعتباارين
أحد ا سق ط القضاء عن املؤ ي ,وثاانيوام بربياب حصا ل الثا اب,
فعرب عن عدم بربيب الث اب بعدم قب ل الصال  .اها.
وق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «فإن باب مل يتاب اهلل
عليه» هذا مبالغة يف ال عيد والَّلر الشديد ,أو أنه لن ُي َّفق للت باة ,فاإن
ُو ِّفق للت بة بعد املر الرابعة وح َّقق رشوط الت بة ,فاهلل يقب ب بته ,ملا لاء
يف احلديث الرشيف «إن اهلل يقب ب بة العبد ما مل يغرغر» رواه الرتمذي.
وإذا مات ضمن األربعني ي م ًا ,وقد باب إيف اهلل بعايف ب بة صاا قة,
حيث أقلع عن رشب امخمر ,وندم عىل ما فع  ,ولَّم عاىل أن ال يعا ,
وهجر قرناء الس ء من أه امخمر وغِّيهم ,فاهلل بعايف يقب ب بته إن شااء
اهلل بعايف ,وه

اخ حتت البشار القرآنية ﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [الفرقان .]21
نسأل اهلل بعايف ب ب ًة صا قة لنا وةميع العصا من أمة سايدنا حمماد
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم .آمني .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الســ ا  :8م ــا حك ــم فخ ــيم قب ــوو الص ــاحلني ,وكتاب ــة اآلي ــاف
القرآنية عليها ,والترك بها؟

اجلواب :ا َّبفق الفقواء عىل كراهة جتصيص القارب والبنااء علياه ,ملاا

روى لابر ريض اهلل عنه قال عَّنى رس ل اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم أن ُجي َّصص القرب ,وأن ُيقعد علياه ,وأن ُيبناى علياه رواه
مسلم .هذا يف اةملة.

ِ
وسانِّم بااللبن
وقال ا حيرم للَّينة واملفاخر  .أما إذا ُبن عاىل القارب ُ

صيانة للقرب عن النبش فال بأس به إن شاء اهلل بعايف .وهاذا احلكام سا اء
لك ِّ القب ر.
أما بالنسبة للكتابة عليوا للتعريف بأصاحاهبا فاال باأس باه ,يقا ل
العالمة ابن عابدين رمحه اهلل بعايف َّ
صح ,فقاد ُولاد
ألن النو عنوا وإن َّ
اإلمجا العميل هبا ,فقد أخرج احلاكم النو عنوا من طرق ,ثم قال هاذه
األسانيد صحيحة وليس العم عليواَّ ,
فإن أئمة املسلمني من املرشاق إيف
املغرب مكت ب عىل قب رهم ,وه عم أخاذ باه امخلاف عان السالف,
ويتق َّ ى بام ور َّ
أن رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم محا
حجر ًا ف ضعوا عند رأس عثامن بن مظع ن ريض اهلل عنه وقاال «أبع َّلام
هبا قرب أخ وأ فن إليه من مات مان أهايل» رواه أبا او َّ ,
فاإن الكتاباة
بعرف القرب هبا.
طريق إيف م
أما كتابة القرآن عاىل القبا ر فاال جتا ز ,ألَّناا باؤ ي إيف امتواناه,
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وخاصة عىل ل انب القرب ,حيث بداس باألقدام أحيان ًا من بعض اةولاة
يف األحكام الرشعية.
ربك بأصحاب القب ر من األولياء والصااحلني فجاائَّ رشعا ًا,
أما الت م
نص عليه احلافو الَّرقاين ,عن بالل
فقد روى ابن عساكر بسند ليد ,كام َّ
ريض اهلل عنه أنه ملا نَّل بداريا رأى يف منامه النب َّ صىل اهلل عليه وعىل آلاه
وصحبه وسلم وه يق ل له «ما هذه اةفا ياا باالل؟ أماا آن لاك أن
بَّورين يا بالل»؟ فانتبه حَّين ًا و ِل ً
ال خائف ًا ,فركب راحلته وقصاد املديناة
فأبى قرب النب ِّ صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فجع يبكا عناده
يضموام
ويمرغ ولوه عليه ,وأقب احلسن واحلسني ريض اهلل عنوام فجع
م
ِّ
ويق ِّبلوام ,فقاال له يا بالل نشتو نسمع أذانك الذي كنت بؤ ِّذنه لرسا ل
السحر ,ففع  ,فعاال ساطح
اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف َّ
املسجد ف قف م قفه الذي كان يقف فيه ,فلام أن قال اهلل أكارب اهلل أكارب,
ار َّجتت املدينة ,فلام أن قال أشود أن ال إله إال اهلل ,زا بعاليجوا ,فلام أن
قال أشود أن حممد ًا رس ل اهلل ,خرج الع اباق مان خادوره َّن ,فقاال ا
أ ُبعث رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,فام رئ ي م أكثار
باكي ًا وال باكية بعد رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم مان
ذلك الي م .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :2يوجــد يف بلــد نا قــر يــزعم أه ـ البلــدة ب نــه قــر عبــد
صــا  ,وال يُعــرف عنــه ــيء ,وبعــع النــاس يــذحبو بعــع

834

الفتاوى الرشعية

كـد
الذبائح عند قره ,والس ا  1 :ـ ه مو نب القـر للت ُّ
من وجود ميت فيه؟ 5ـ ه يعد الذبح عند قره ركاً؟
اجلواب :أوالً :ا َّبفق الفقواء عىل َّ
أن حرمة املؤمن ميت ًا كحرمته حيا ًا,

لذلك يق ل النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم «كرسا عظام
امليت ككرسه وه ح » رواه أمحد.
ومن أل ذلك ح ُرم نبش قرب امليت إال يف حاالت االضاطرار ,ويف
مسائ معدو وحمدو ذكرها الفقواء.
فالقرب منَّل امليت ,وه حمرتم الحرتام من ح َّ فيه ,فال جيا ز نبشاه
بدون رضور .
يتذر بعض الناس َّ
باأن هاذا القارب خاال ويريادون أن
وال جي ز أن َّ
يتأكدوا من ول ميت فيه ,ليجعل ا ذلك ذريعة لنبش القب ر ,ولقاد كاان
املرشك ن يف رشكوم يتحاش ن مثا هاذا ,وحيرتما ن املا بى ماع ولا
البغض يف قل هبم للنب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,فعندما عا
املرشك ن ي م بدر وح َّ هبم ما ح َّ  ,مروا بقرب السيد آمناة بنات وهاب أم
رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ومل يفعل ا به شيئ ًا ,فكيف
باملسلم املؤمن بك ن عنده اةرأ لفتح قرب للتأ مكد من ول ميت فيه؟
وأما زياربه فذلك من السنة ,وذلك ألمر النب صىل اهلل عليه وعاىل
آله وصحبه وسلم حني قال «إين كنت َّنيتكم عن زيار القب ر فَّوروها,
فإَّنا بذ ِّكركم اآلخر » رواه أمحد.
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وكان النب صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم ياَّور القبا ر
ويس ِّلم عىل امل بى ويدع هلم ,وهذا من سنَّة النب صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم باالبفاق.
ثاني ًا :جيب علينا أن نك ن عىل يقني َّ
بأن املسلم املؤمن ال يذبح لغاِّي اهلل
بعايف ,وعلينا أن ُنحسن الظن باملؤمنني ,وألن خيطئ اإلنسان بحسن ظنه خاِّي
له من أن يصيب بس ء ظنه ,واألص يف ك ِّ مؤمن أن يعلام قا ل اهلل بعاايف
﴿ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ [األنعام .]067
وال الب علينا أن نع ِّلم الناس بأسال ب حكايم ,وحيارم عليناا أن
ننسبوم إيف الرشك بدون التأ مكد من قصدهم ,فالذين يذبح ن عند القرب يف
احلقيقة ال يذبح ن للقرب إنام يذبح ن صدقة عاىل صااحب القارب ,حياث
ي َّز حلم الذبيحة عىل الفقراء وزائريه.
وأنا عىل يقني ب َّ
أن هذه الظاهر بكا أن ال يبقى هلا ول  ,وإن بقا
هلا ول فننصح املسلم ونرشده بالت ه أحسن ,ون أن نرميه بالرشك
والتكفااِّي ,وليتااذكَّر ك ا م واحااد منااا ق ل اه بعااايف ﴿ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ﴾ [النح  .]075هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ـ ا  :6مـ ــا حكـ ــم ولـ ــع اإلعبنـ ــاف التجاويـ ــة عل ـ ـى أبـ ــواب
املساجد أو يف الداخ قرب اةراب؟

اجلووواب :ال حاارج ماان وضااع اإلعالنااات التجاريااة عااىل أبا اب
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ّتصص ل حة عىل باب املساجد ل ضاع
املسالد من امخارج ,واألويف أن َّ
هذه اإلعالنات ,وأن ال بلصق عىل اةدران بشك عش ائ .
أما اخ املسجد فال جي ز وضع اإلعالنات التجارياة ,وخاصاة يف
قبلة املصلني ,ألَّنا بش ِّ ر عىل املصيل .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الســ ا  :9هــ م ــو للم ــدوِّس الغي ــاب ع ــن املدوم ــة ذا انقط ــع
الطبب عن املدومة امتعداداً لبمتحاناف؟

اق
اجلووواب :إذا كااان النظااام الااداخيل يف وزار الرتبيااة يماانح احلا َّ

للمدرس أن يغيب عن املدرسة يف حاال انقطاا الطاالب فاال حارج يف
ِّ
املادرس يف هاذه احلالاة ال لا يف املدرساة
ذلك ,وإال فال ,وجيب عىل
ِّ
خالل الساعات املحدَّ له ول مل يكن هنااك طاالب ,وإال فااأللر عان
ربر يأخذه بطريق غِّي مرشو  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
فرت غيابه غِّي امل َّ

السـ ـ ا  :13هـ ـ مـ ــو االمـ ــتعانة بـ ـبعع اآليـ ــاف القرآنيـ ــة يف
ا ــا ف اةمـ ــو للتنبيـ ــه ,حيـ ـ يسـ ــتمع املتصـ ـ لـ ــف
اآلياف عولاً عن صوف املوميقى اةرمة؟

ربر ال سيلةَّ ,
وإن االساتعانة باآلياات الكريماة
اجلواب :الغاية ال ب ِّ

هبذا األسل ب يتناىف مع ما جيب من بعظيم القارآن العظايم ,قاال بعاايف
﴿ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [احلج .]87
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فأرباااب التقا ى يع ِّظما ن هااذا القاارآن العظاايم مجلااة وبفصاايالً,
ويع ِّظم ن ك َّ آية منه ,ب ك َّ كلمة ,فو متع َّبد بتالوبه ,وه ست ر حيا
األمة ,لذلك جيب أن ُيصان عن مث هذه األم ر.
وبإمكان صاحب اهلابف املحم ل أن جيع ص ت الرنني يف اهلابف
بعيد ًا ك َّ البعد عن امل سيقى املحرمة ,مث ص ت خرير املاء مثالً ,أو....
هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ـ ا  :11م ــا حك ــم التص ــفيق بالنس ــبة للرج ــا والنس ــاء يف
األفرا أو بعد انتهاء نالرة؟

اجلواب :لقد ذكر الفقواء كراهية التصفيق من غِّي حالة ,حتى ال

يك ن يف ذلك بشبه بالكفارَّ ,
حق املرشكني ﴿ﭨ
ألن اهلل بعايف يق ل يف ِّ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭱﭲﭳ

ﭴ ﭵ﴾ [األنفال .]85
ويق ل ابن عباس ريض اهلل عنوام كانت قريش بط ف بالبيات عارا ,
يص ِّفق ن ويص ِّفرون ,فكان ذلك عبا يف ظنوم .وا ُملكاء الصفِّي .اها.
العَّ بن عبد السالم سالطان العلاامء الاذي
وها أنا أنق إليك كالم ِّ
حارم
ذكره يف كتابه ق اعد األحكام يف مصالح األنام حيث يقا ل عوقاد َّ
بعض العلامء التصفيق لق له عليه السالم «إنام التصفيق للنساء» ,و«لعان
رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم املتشا ِّبوني مان الرلاال
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بالنساء ,واملتش ِّبوات من النساء بالرلال» روا اا البخااري ,ومان هااب
اإلله وأ رك شيئ ًا من بعظيمه مل ُيتص َّ ر منه رقص وال بصفيق ,وال يصدر
التصفيق والرقص إال من غب لاه  ,وال يصادران مان عاقا فاضا ,
ويدل عىل لوالة فاعلوام َّ
أن الرشيعة مل بار هباام يف كتااب وال سانة  ,ومل
ِ
األنبياء وال معترب مان أبباا األنبيااء ,وإناام يفعا ذلاك
يفع ذلك أحد
اةولة السفواء الذين التبست عليوم احلقائق باأله اء ,وقاد قاال بعاايف
﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ [النحااا  ,]39وقاااد مىضااا
السلف وأفاض امخلف ومل يالبس ا شيئ ًا من ذلاك ,ومان فعا ذلاك أو
اعتقد أنه غرض من أغراض نفسه وليس بقرباة إيف رباه ,فاإن كاان ممان
ُيقتدى به و ُيعتقد أنه ما فع ذلك إال لك نه ُقربة ,فبئس ما صنع ,إلهياماه
َّ
أن هذا من الطاعات ,وإنام ه من أقبح الرع نات اها.
وأق ل لك يا أخ
اإلنسان املسلم متم ِّيَّ يف سل كه عن سائر األمام األخارىَّ ,
ألن اهلل
عَّ ول َّ أكرمه برش قاال فياه م الناا لا َّ وعاال ﴿ﭻ ﭼ ﭽ
َّ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [املائد .]8
ويق ل صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم «ال بك نا ا إ َّمعاة
الناس أحسنَّاْ ,
بق ل ن ْ
وإن ظلم ا ظلمنا ,ولك ْن و ِّطن ا أنفسكم,
إن أحسن ُ
الناس أن ُحتسن اْ ,
ْ
وإن أساؤوا فال بظلم ا» ر واه الرتمذي.
إن أحسن ُ
فاملسلم إمام لغِّيه ,وليس غِّيه إمام ًا له ,فاملسلم متب

وليس بتاابع
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لغِّيهَّ ,
أرشف امخلق وسيدهم سيدنا حممد صىل اهلل علياه
ألن قدو املسلم
ُ
وعىل آله وصحبه وسلم ,وبرشيعه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
يتعِّي منه املسلم يف عرص من العصا ر ,ولاتكن
ليس برشيع ًا وضعي ًا حتى َّ
َّ
بأن هذه األمة لن ُيصلِحوا إال ما صلح به أوهلا .هذا ,واهلل
عىل ثقة يا أخ
بعايف أعلم.

السـ ا  :15مــا حكــم امــتعما صــائد احلشــراف (املســمى بالســفا )
الذ يقت الذباب والبعـوض عـن طريـق التمـاس الكهربـائي؟
هــ يعــد م ــن ب ــاب التع ــذيب بالن ــاو ال ــذ ال م ــو ؟ علمــاً أ
البع ــوض كم ــا علم ــو م ــن احلش ــراف الض ــاوة ال ــا ـ ـ ذ
كــثرياً مــن النــاس ,والــا قــد كــو مــبباً يف نق ـ كــثري مــن
األمراض الضاوة واخلطرية ,فه مو ملث هذه العلة؟
اجلوابَّ :
إن قت احلرشات باةواز املاذك ر ال حارج فياه رشعا ًا إن

شاء اهلل بعايف ,ما ام أنه ال وسيلة لدفع هذه احلرشات إال هباذه الطريقاة,
وال يعترب هذا القت من باب التعذيب بالنار الذي ه ُحم َّرم رشعا ًا .هاذا,
واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :10طال ــب يف اجلامع ــة ام ــت جر ص ــديقه ليق ــدِّع عن ــه بع ــع
املواد ,فه مو هذا الفع ؟ وماذا يرت َّب عليه يف هذه احلالة؟

اجلواب :يق ل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم «مان َّ
غاش

891

الفتاوى الرشعية

ِّ
الغاش ,وها كباِّي مان
فليس منا» رواه مسالم والرتماذي .وهاذا مان
الكبائر ,وكال الطالب ْني آثم ,واملال املدف

ه مال حرام ال يطيب لآلخذ.

وبناء عىل ذلك:
ِ
املساتألر,
فيجب عىل الطالب املستألر أن يار َّ املاال إيف الطالاب
وإذا مل بكن املا من امل ا األساسية واهلامة يف الفر الذي يادرس فياه
الطالب ,فعليوام بالت بة واالستغفار والعَّم الصا ق عىل عدم ال ق

إيف

مثله يف املستقب .
وأما إذا كانت املا مان املا ا األساساية واهلاماة يف الفار الاذي
يدرس فيه الطالب ,ومل يكن أها ً
ال لنيا هاذه الشاوا  ,فاإن جياب عاىل
الطالب أن يرفع أمره إيف إ ار اةامعاة إللغااء هاذه املاا  ,والساامح لاه
بإعا هتا بنفسه ,وإال فو نال شوا زور ,وال جيا ز لاه أن يعما بتلاك
الشوا ما ام أنه ليس أه ً
ال هلا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :14مـا حكـم مـكن اإلمـاع يف قريـة أوالـيها صـب ؟ ومـا
حكم عمله يف لف القرية ماماً؟ ومـا حكـم الرا ـب الـذ
يتقالاه من أصحاب األوالي؟

اجلواب :إن ثبت َّ
أن الدولة أخذت األرايض بغِّي حق من أصاحاهبا

فتعدم بلك األرايض مغص بة ,وغصب األرض من أشدِّ األشاياء حتاري ًام,
وال عيد فيه شديد ,لق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم «مان
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ظلم قيد شرب من األرض ُط ِّ قه من سبع أرضني» رواه البخاري ومسالم,
ويف رواية «من أخذ شرب ًا من األرض ظل ًام فإنه ُيط َّ قاه يا م القياماة مان
ونص الفقواء عىل أنه يشرتط يف بناء
سبع أرضني» رواه البخاري ومسلمَّ .
املسجد أن ال يقام يف أرض مغص بة.
وبناء عىل ذلك:
فإذا ثبت َّ
بأن املسجد ُش ِّيد عىل أرض مغصا بة أخاذهتا الدولاة مان
أصحاهبا بغِّي حقَّ ,
فإن الصال يف ذلاك املساجد صاحيح ٌة عناد مجوا ر
الفقواء مع اإلثم ,خالفا ًا للحنابلاة الاذين قاال ا ببطالَّناا ,واإلثام عاىل
الغاصب وعىل ك ِّ مص عامل بذلك.
وأما بالنسبة لسكن اإلمام يف املسجد يف أرض مغص بة فإنه ال جي ز
رشع ًا ,ويك ن آث ًام إذا كان يعلم بذلك.
وأما بالنسابة لرابباه الاذي يأخاذه مان النااس الاذين يعملا ن يف
األرايض املغص بة فال خيل من شبوة حرام .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :12ه مو لانسا أ يفجِّر جسده حبزاع نامف مـن
أج القضاء على العدو؟

اجلواب :إن مل يمكن القضاء عىل العدو إال هبذه الطريقة ,يف حرب

مست فية لرشوطوا الرشعية ,وكان املسلم ضامن ًا يف الغالب عىل ظنِّه أنه
سين ِّك بالعدو و ُيق ِّت منه ,فال حرج يف ذلك إن شاء اهلل بعايف ,ونرل من اهلل
عَّ ول َّ ﴿ﯗ ﯘ ﯙ
بعايف أن يك ن هذا العبد ممن انطبق عليه ق ل اهلل َّ
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ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯱﯲﯳﯴﯵﯷﯸﯹﯺ

ﯻ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾ [الت بة .]000
وأما إذا كان باإلمكان القضاء عىل العدو بغِّي هذه الطريق ,أو كاان
الغالب عىل ظنِّه أنه لن ين ِّك بالعدو ولان يقتا أحاد ًا مانوم ,فاال جيا ز
اإلقدام عىل مث هذا األمر ,ألنه إزهاق روح بدون مقاب .
وعىل ك ِّ حال فاألم ر بمقاصدها ,وإنام األعامل بالنيات ,واهلل ينظر
الرس وأخفى.
إيف القل ب وه يعلم َّ

وجتدر املالحظة َّ
بأن هذا احلكم ال ينطبق عىل ما يق م به البعض من

قت املسلمني أو املستأمنني يف بال املسلمني هبذه الطريقة عىل َّأَّنم أعا ان

للظلمة ,أل َّن هذا ليس من ح ِّقه ,ويعدم قااب ً
ال للمسالمني أو للمساتأمنني.
هذا أوالً.

ثاني ًا :أن يك ن بنا ًء عىل ل َّطط حريب يعدم ه أمِّي مان أماراء املسالمني
العدول.
ثالث ًا :ال جي ز هذا الفع بناء عىل التواا ات شخصاية .هاذا ,واهلل
بعايف أعلم.

الس ـ ا  :18ه ـ مــو ــراء آنيــة مــن الفض ـة وجعلــها يف البيــت
بقصد الزينة ال بقصد االمتعما ؟
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اجلواب :اختلاف الفقوااء يف حكام اقتنااء آنياة الاذهب والفضاة,
فمذهب احلنفية أنه جي ز اقتناء آنية الذهب والفضة بادون اساتعامل هلاا,
َّ
ألن استعامهلا حرام عند األئمة األربعة ,وذلك لق له صىل اهلل عليه وعاىل
آله وصحبه وسلم «ال برشب ا يف آنية الذهب والفضة ,وال بلبس ا احلرير
والديباج ,فإَّنا هلم يف الدنيا ولكام يف اآلخار » رواه البخااري ومسالم.
ولق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «من رشب فيوا يف الدنيا مل
يرشب فيوا يف اآلخر » رواه مسلم.
ومذهب احلنابلة ,ويف ق ل للاملكية ,واألصاح عناد الشاافعية ,أناه
حيرم اّتاذ آنية الذهب والفضةَّ ,
ألن ما ح ُرم استعامله مطلقا ًا حا ُرم اّتااذه
عىل هيئة االستعامل.
وبناء عليه:
فال حرج يف اّتاذ آنية الفضة بدون استعامل عند احلنفية ,وحيرم اّتاذها
واألصح عند الشافعية.
ول بدون استعامل عند احلنابلة ويف ق ل للاملكية
ِّ
وأنا أنصح بعدم اّتاذها خرول ًا من امخالف باني الفقوااء ,ولعادم
الرضور يف اّتاذها زينة .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ـ ا  :12انتشـ ــر عنـ ــدنا لبـ ــاس جديـ ــد للنسـ ــاء يسـ ــمونه اللبـ ــاس
الباكستاني ,وهو أ لبس الفتاة بنطاالً وفوقـه قمـيص طويـ
حتى الركبة ,فما حكم هذا اللباس؟ وه هو رعي؟

اجلواب :إذا كان هذا اللباس من لباس الَّيناة فيجاب سارته لق لاه
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بعايف ﴿ﮗ ﮘ ﮙ﴾ [الن ر  .]80أما إذا مل يكن من لباس الَّينة,
ومل يلفت النظر ,ومل يكن فيه فتنة للرلال ,وال يرفع البرص إليه ,ومل يكان
اللباس له فتحة لانبية حيث يظوار الفخاذ ,وكاان البنطاال واساع ًا مان
الركبة إيف الكعبني ,والقميص سميك ًا وعريضا ًا ,والارأس مسات ر ًا ,فوا
لائَّ رشع ًا إن شاء اهلل بعايف.
واألويف أن برت َّفع املسلمة عن هذا اللباس ألنه ال خيل من زينة ,وأن
بقترص عىل لبس اةلباب الذي يسرت لباس املرأ  ,وأن ال بس َّن هذه السانة
بني نساء بلدهتا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :16من املعلوع عند يع الناس ب َّ الذهب حـب للنسـاء,
ولكن مسعت من بعع طبب العلم ب َّ لبس الـذهب للنسـاء
ح ــراع ,مل ــا وود ع ــن ال ــنيب ص ــلى اىل علي ــه وعل ــى آل ــه وص ــحبه
وملم( :يا معشر النساء أما لكُنَّ يف الفضة ما حتليْن ,أمـا نـه
م ــا م ــنكنَّ م ــن ام ــرأة ل ــبس ذهبـ ـاً ظه ــره ال عُـ ـذِّبت ب ــه ي ــوع
القيامة) وواه أدمد .ولقوله صلى اىل عليه وعلى آله وصحبه
وملم( :مـن أحـبَّ أ يُحل,ـق حبيبـه حلقـة مـن نـاو فليجعـ لـه
حلقــة مــن ذهــب ,ومــن أحــب أ يُطــوِّق حبيبــه طوق ـاً مــن نــاو
فليطوِّقه طوقاً من ذهب ,ومن أحب أ يُسوِّو حبيبه مواواً مـن
ناو فليسوِّوْه مواواً من ذهب ,ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها)
وواه أبو داود وأدمد ,فما هو احلكم الشرعي يف ذلف؟
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اجلواب :إ َّنه مان الاالزم عاىل طالاب العلام بعاد أن ياذكر احلاديثني
الرشيفني أن ينظر يف أق ال العلامء واملحدِّ ثني والفقوااء وماا قاال ه يف هاذين
احلديثني ,ألنه ور كذلك عن سايدنا رسا ل اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم ق له « ُح ِّرم لباس احلرير والذهب عاىل ذكا ر أمتا وأحا َّ
إلناثوم» رواه الرتمذي وقال هذا حديث حسن صاحيح .وق لاه صاىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم « ُأ ِحا َّ الاذهب واحلريار لإلنااث مان أمتا
وح ِّرم عىل ذك رها» رواه اإلمام أمحد .ويف رواية عند أمحد وابن ماله عأخذ
ُ
رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم حرير ًا بشامله وذهب ًا بيميناه
ثم رفع هبام يديه فقال « َّ
إن هذين حرام عىل ذك ر أمت ح إلناثوم» .
وال جي ز لطالب العلم أن يش ِّ ر عىل املسلمني أمر ينوم .هذا أوالً.
ثاني ًا :ذكر اإلمام الن وي رمحه اهلل بعايف يف رشحاه لصاحيح مسالم
ق له أمجع املسلم ن عىل إباحة خابم الذهب للنساء ,وأمجع ا عىل حتريمه
عىل الرلال.
وقال السي ط يف حاشيته هذا منس خ بحديث « َّ
أن هذين حارام
عىل ذك ر أمت ِح إلناثوا» .قال ابن شاهني يف ناسخه كان يف أول األمر
بلبس الرلال خ ابيم الذهب وغِّي ذلك ,وكان احلظر قد وقع عىل الناس
ك ِّلوم ,ثم أباحه رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم للنسااء
ون الرلال ,فصار ما كان عىل النساء من احلظار مباحا ًا هلا َّن ,فنساخت
اإلباح ُة احلظر.
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وبناء عىل ذلك:
فلاابس الااذهب للنساااء ماان غااِّي إرساف وال مبالغااة حااالل بابفاااق

الفقواء ,واألحا يث املحظر منس خة بحديث النب صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم « ُح ِّرم لباس احلرير والذهب عىل ذك ر أمت وأح َّ إلناثوم».
وال جي ز لطالب العلم أن يش ِّ ر عىل الناس أمر ينوم بذكر األحا يث
الرشيفة املنس خة إال إذا ذكر أق ال العلامء فيوا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :19ه ـ مــو ص ــب الشــعر ب ــاللو الــبين؟ وه ـ م ــو
صبغه باللو األمود يف ريري احلرب؟

يساتحب
اجلواب :صب الشعر بغِّي الس ا لائَّ بابفاق األئمة ,ب
م

لصاحب الشيب من الرلال والنساء ,وذلك لق ل النبا صاىل اهلل علياه
غاِّيوا الشايب وال بشا َّبو ا بااليو » رواه
وعىل آلاه وصاحبه وسالم « ِّ
الرتمذي وقال حديث حسن صحيح .ولق له صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسالم « َّ
إن أحسان ماا ُغ ِّاِّي باه الشايب احلنَّاا ُء والكات ُم» رواه
الرتمذي وقال حديث حسن صحيح.
أما صب الشعر بالس ا فمكروه كراهة حتريم عند مجوا ر الفقوااء,
وعند الشافعية حرام ,إال يف احلرب فالصب بالس ا لائَّ باالبِّفاق.
وقد أضاف أستاذنا الفاض الدكت ر الشيخ أمحاد احلجا الكار ي
حفظه اهلل بعايف عىل اة اب ما ييل
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[أجاز بعض الفقهاء االختضاب باألسود ,ومنه عدد من الصحابة
الكرام منه عثامن بن عفوان ريض اهلل عنوه ...انظور :املوسووعة الفقهيوة,
مصطل اختضاب] .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ـ ا  :53أكـ ــرمين اىل ع ــا بـ ــاحل واحلم ــد ىل ,وحلقـ ــت
وأمي باملوس طبيقاً لسنة النيب صلى اىل عليه وعلـى آلـه
وصحبه وملم ,فه من مانع رعي باالمتمراو علـى هـذه
احلبقة بسبب خفة الشعر املتوفر؟

اجلواب :أوالً :أسأل اهلل بعايف أن يتق َّب حجكم وجيعله ماربور ًا ,وأن
خيلف عليكم نفقتكم ,وأرل كم ع صاحلة بظور الغيب.
للحااج أو املعتمار فوا مان
ثاني ًا :أما بالنسبة حللق الرأس بامل سى
ِّ
السنَّة النب َّية الطاهر  ,وذلاك لق لاه بعاايف ﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [الفااااااتح .]73
وأخرج البخاري ومسلم ا واللفو له ا عن أيب هرير ريض اهلل عنه قاال
قال رس ل اهلل صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم «اللوام اغفار
وللمقرصااين ,قااال «اللواام اغفاار
للمح ِّلقااني» ,قااال ا يااا رس ا ل اهلل
ِّ
وللمقرصااين ,قااال «اللواام اغفاار
للمح ِّلقااني» ,قااال ا يااا رس ا ل اهلل
ِّ
وللمقرصين».
وللمقرصين ,قال «
للمح ِّلقني» ,قال ا يا رس ل اهلل
ِّ
ِّ
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احلج والعمر  ,فقد اختلف
ثالث ًا :أما حلق الرأس بشك عام يف غِّي ِّ

الفقواء يف ذلك
فعند احلنفية السنة يف شعر الرأس بالنسبة للرل  ,إما الفرق ,وإماا
احللق ,وذكر الطحاوي َّ
أن احللق سنة.
حمرمة؛ ألن النب صىل اهلل
وعند املالكية حلق شعر الرأس بدعة غِّي َّ
عليه وعىل آله وصحبه وسلم مل حيلق رأسه إال يف التح مل من احلج ,وقاال
ابن العريب من املالكية َّ
بأن الشعر عىل الرأس زينة ,وحلقه بدعة.
وعند الشافعية ال بأس بحلق مجيع الرأس ملن أرا التنظيف.
وعند احلنابلة يف حلق شعر الرأس روايتان بالكراهة وعدموا.
وبناء عىل ذلك:
أي ق ل
متَّول ًا ,ثم ّتتار َّ
فإين أرى أن بأخذ رأي زولتك إن كنت ِّ
من أق ال األئمة ريض اهلل عنوم ,وال بنس َّ
باأن مان املعاارش بااملعروف
للَّولة أن يتَّ َّين الرل لَّولته .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :51ه هناك وقتٌ ندَّد مب فيه قليم األظفاو؟

أي وقت
اجلواب :بقليم األظفار ليس له وقت معني جيب فيه ,فف ِّ

حيتاج فيه اإلنسان لتقليم أظفاره فذلك وقتاه ,ولكان ال ينبغا أن ُيارتك
التقليم مد ً بَّيد عىل أربعني ي م ًا ,لق ل أناس بان مالاك ريض اهلل عناه
قص الشارب وبقليم األظفار ونتف اإلبط وحلق العاناة أن
عو ِّقت لنا يف ِّ
ُ
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ال نرتك أكثر من أربعني ليلة رواه مسلم.

يستحب أن يق ِّلم أظفاره ي م اةمعةَّ ,
ألن النب صىل اهلل عليه
ولكن
م
وعىل آله وصحبه وسلم كان يفع ذلك.
ولاء يف الفتاوى اهلندية عاألفض أن ُيق ِّلم أظفااره وحيفا شااربه
وحيلق عانته وينظف بدنه باالغتسال يف ك ِّ أسب

مر  ,فإن مل يفع ففا

ك ِّ مخسة عرش ي م ًا ,وال يعذر يف بركه وراء األربعني ي م ًا .
لَّ شعره ,فينبغ أن ُيدفن ذلك الظفار والشاعر
فإذا ق َّلم أظفاره أو َّ
املجَّوز ,فإن رمى باه فاال باأس ,وإن ألقااه يف الكنياف عاملرحااض أو
املغتس يكره .اهاا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :55ه طالة األظفاو للنساء جائزة رعاً؟
اجلواب :بقليم األظفار سنة عند الفقواء للرلاال والنسااء لليادين
والرللني ,ملا لاء يف احلديث «الفطار مخاس ا أو مخاس مان الفطار ا
ِ
امختان واالستحدا وبقليم األظفار ونتف اإلباط وقاص الشاارب» رواه
مسلم .واملرا بتقليم األظفار إزالة ما زا عىل ما يالماس رأس األصابع,
ويستحب بقليم األظفار ك َّ مجعة ,ويكره حتري ًام أن يَّيد عن أربعني ليلة.
م
وبناء عىل ذلك:
ب بقليموا يف ك ِّ أسب  ,ويكاره
فال جي ز إطالة األظفار ,ب يستح م
حتري ًام أن بتجاوز أربعني ليلة .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ا  :50بنت عزباء ليس ا عر ـ أ صـلعاء ـ ـ هـ مـو أ
ضع باووكة من عر طبيعي أو صناعي؟

اجلواب :لاء يف صحيح البخاري عن السيد عائشة ريض اهلل عنواا

َّ
شاعرها ,فاأرا وا
بَّولت ,وأَّنا مرضت فتم َّعط
عأن لاري ًة من األنصار َّ
ُ
أن ي ِصل ها ,فسأل ا النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم فقاال
«لعن اهلل ال اصلة واملست صلة» .
ويف رواية عند اإلمام مسلم َّ
زولت ابنة هلاا
عأن امرأ من األنصار َّ
فاشتكت فتساقط شعرها ,فأبت النب َّ صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه
وسلم فقالت َّ
إن زولوا يريدها أفأص شعرها؟ فقال رسا ل اهلل صاىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم « ُلعن ال اصاالت»  .وعان لاابر بان
عبد اهلل ريض اهلل عنوام قال عزلر النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه
وسلم أن بص املرأ برأسوا شيئ ًا رواه مسلم.
وبناء عليه:
فعند مجو ر الفقواء حيرم وص شعر املرأ بشعر آ م  ,سا اء كاان
الشعر امل ص ل به شعرها أم شعر حمْر ِموا ,أم شعر زولوا ,أم شعر ألنب
عنوا ,أم شعر امرأ أخرى.
أما إذا كان الشعر امل ص ل به شاعر غاِّي آ ما  ,كشاعر املااعَّ ,أو
الص ف أو ال بر ,أو االصطناع  ,وال ُيشبه الشعر الطبيع بحيث يادرك
الناظر إليه ألول مر أنه ليس طبيعي ًا ,فإنه مباح ,وإال فال جي ز.
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وإذا كانت البنت بِكر ًا ,وأرا ت أن جتع باروكة بالرشوط املذك ر
خاطاب فيجاب عاىل و ِّ ,أمرهاا أن
سابق ًا فال حرج ,ولكن إذا بقدَّ م منوا
ٌ
ُيعلِم امخاطب بحقيقة األمر حتى ال يك ن غش ًا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :54ما حكم كبري الرج ثديَه بالعقاقري أو اجلراحة؟

اجلواب :ال جي ز رشع ًا القيام بعملية بكبِّي الثدي للرل َّ ,
ألن هذا

ن

عَّ ول َّ  ,وه من إغ اء الشيطان وبَّيينه,
من أن ا بغيِّي خلق اهلل َّ

قال بعايف ﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [النساء 002ا .]009وه ن
من أن ا التش مبه بالنساء ,ولاء اللعن من رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل
آله وصحبه وسلم لفاع ذلك ,فعن ابن عباس ريض اهلل عنوام قال علعن
رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم املخنَّثني من الرلال,
واملرتلالت من النساء رواه البخاري .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
ِّ

السـ ا  :52امــرأة متزوِّجــة يرريــب وجهــا بالقيــاع بعمليــة كــبري
صدوها ,فه مو هذا ا أع ال؟

اجلواب :إذا كان صدر املرأ طبيعي ًا ومقبا الً ,وال يعادم عيبا ًا كباِّي ًا
ُحم ِرل ًا ُل ِج ً
ال ,فال جي ز إلراء عمل َّية جتميل َّية هلا ,أما إذا كان صدرها غاِّي
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طبيع وغِّي مقب ل ,و ُي مع عيب ًا كبِّي ًا ُحم ِرل ًا ,فال حارج مان إلاراء عملياة
لراح َّية جتميل َّية هلا برشطني
بصحة املرأ بشك عام.
برض العملية
َّ
0ا أن ال َّ
7ا أن يق م بإلراء هذه العملية طبيبة مسالمة ,وإال فطبيباة كتابياة,
فإن َّ
بعذر ول ها ,فال حرج إن شاء اهلل بعايف من طبيب مسلم.
وبناء عىل ذلك:
فإذا كانت املرأ بستطيع بغطية هذا النقص ببعض املالبس ,أو كاان
العيب مقب الً ,فال جي ز إلراء العمل َّية التجميل َّية هلا ,ألَّنا قد بدخ حتت
بغيِّي خلق اهلل بعايف ,وإال فيج ز إلراء العملية هلا.
اض البرص ا وحفااو الفاارج
وأسااأل اهلل بعااايف أن ي ِّفقنااا مجيع ا ًا لغا ِّ
واللسان ,وأن ال يفتننا يف يننا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :58ما حكم افتتا ن لتجمي العـرائس ,علمـاً أ َّ ذلـف
يش ــم عل ــى ول ــيب حواجبه ــا و ينته ــا واختياوه ــا للثي ــاب؟
وما حكم جري ن جتاو ملن عم يف هذا العم ؟
اجلوابَّ :
لائَّ رشع ًا برشوط أ وا
إن فتح حم لتلبيس العرائس ٌ
ِ
ُ
الرلال األلانب.
النساء
0ا أن ال يطلع عىل

7ا أن ال يك ن هناك كشف ع رات النساء أمام بعضو َّن البعض,
رسهتا إيف ركبتوا ,أما أمام املرأ غِّي
وع ر املرأ املسلمة للمرأ املسلمة من َّ
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املسلمة فك ملوا ع ر ما عدا ال له والكفني عىل ق ل بعض الفقواء ,وعىل
ق ل اآلخرين املرأ املسلمة أمام املرأ غِّي املسلمة ك ملوا ع ر بام يف ذلك
ال له والكفان إذا كان ال يؤمن لانب املرأ الكافر  ,ويف ق ل املرأ ه
املرأ  ,فيست ي يف النظر إليوا املسلمة وغِّيها .وأنا أق ل بأن املرأ املسلمة
أمام املرأ الكافر ك ملوا ع ر  ,لق له ببارك وبعايف ﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾
[الن ر  .]80وخاصة يف هذا العرص الذي كثرت فيه الفتن.
8ا أن ال يك ن هناك نمص للحالبني إال اليشء النافر الَّائد املن ِّفار
من حالبيوا.
ربلة.
4ا أن ال يك ن التجمي للمرأ السافر املت ِّ
املؤلر لتلبايس العارائس فتاألِّيه لاائَّ رشعا ًا
أما بالنسبة للمح
َّ
بالرشوط املذك ر أعاله ,فإن خالف املستألر هذه الرشوط فعىل املاؤلر
أن يلغ عقد اإلجيار مع املستألر مبارش  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :52مــا حكــم نتــف ــعر الوجــه (علــى اخلــدود واألنــف)
ألج التجم بالنسبة للنساء؟

اجلواب :ذهب مجو ر الفقواء إيف َّ
أن نتف شعر احلالبني وما عداه مان
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شعر ال له ك ِّله مشم ٌل يف النَّ ْمص املنو عنه رشعا ًا بق لاه صاىل اهلل علياه
وعىل آله وصحبه وسلم «لعن اهلل ال اشاامت واملست شاامت ,والنامصاات
املغِّيات خلق اهلل» رواه مسلم.
واملاتنمصات ,واملتف ِّلجات ُ
للح ْسنِّ ,
ِّ
وذهب املالكية يف املعتمد عندهم إيف َّ
أن نتف ال له ليس اخا ً
ال يف
النَّ ْمص املنو عنه.
وبناء عىل ذلك:
املتَّولاة
فال جي ز نتف شعر ال له الذي عىل امخاد أو األناف لغاِّي ِّ
عند مجو ر الفقواء ما عدا املالكية ,إال أن يك ن مشين ًا فِّيفع املشني منه ,أما
املتَّولة فاألكثرون عىل ل از ذلك هلا إذا طلب منوا زولوا ذلك ,واألخذ
ِّ
برأي اةمو ر ه األح ط لدين اإلنسان ,وال مانع من نتف الشاعر الاذي
يك ن عىل األنف أخذ ًا برأي السا املالكية .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ـ ا  :56م ـ ــا حك ـ ــم ال ـ ــة الش ـ ــعر م ـ ــن ال ـ ــوجنتني للرج ـ ــا
بامتخداع اخليط؟

اجلوابَّ :
إن إزالة شعر ال لنتني باحللق ال حرج فيه إن شاء اهلل بعايف,

أما بالنمص عالنتف بامخيط أو امللقاط فإناه ال جيا زَّ ,
ألن النبا صاىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسالم قاال «لعان اهلل ال اشاامت واملست شاامت,
واملتنمصات» رواه مسلم .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
والنامصات
ِّ

السـ ا  :59مـا هـو حكـم الـة الـبعع مـن ـعر احلواجـب؟ ومـا
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هــو مــند احلــدي لعــن اىل النامصــة واملتنمصــة؟ مــاذا لــو
أ َّ الــزوج بك الــة ال ـبعع منهــا ألنهــا كــثرية؟ ه ـ يكــو
املوقف ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق؟

اجلواب :ا َّبفق الفقواء عىل أن نتف شعر احلالبني اخ يف الانمص
املنو ِّ عنه يف احلديث الصحيح الذي رواه اإلمام مسلم عان عباد اهلل بان
مسع ريض اهلل عنه ,عن النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أنه
واملتنمصااات,
قااال «لعاان اهلل ال اشااامت واملست شااامت ,والنامصااات
ِّ
املغِّيات خلق اهلل».
واملتف ِّلجات ُ
للح ْسنِّ ,
أما إذا كان شعر احلالبني من ِّفر ًا فيج ز أخذ الَّائد املن ِّفر فقط ,وزينة
املرأ لَّولوا مطل بة رشع ًا ,ب قد بدخ يف ال ل ب إذا كانت عىل طلب
الَّوج ,ولكن برشط أن ال خيالف طل ُبه حمظ ر ًا رشعي ًا ,ويف مساألة نتاف
شعر احلالبني حديث صحيح رصيح « لعن اهلل ال اشامت واملست شامت,
املغِّيات خلق اهلل ».
والنامصات
واملتنمصات ,واملتف ِّلجات ُ
للح ْسنِّ ,
ِّ
وكذلك لاء يف صحيح البخاري عن السيد عائشة ريض اهلل عنوا,
َّ
شعر رأسوا ,فجاءت إيف النب
أن امرأ من األنصار َّ
زولت ابنتوا ,فتم َّعط ُ
صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم فاذكرت ذلاك لاه ,فقالات إن
زولوا أمرين أن أص يف شعرها ,فقال «ال ,إنه قد ُلعن امل صالت».
وق هلا عفتم َّعط شعر رأسوا أي خرج من أصله ,و ُيطلق عاىل مان
سقط شعره.
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وهذا احلديث رصيح يف املنع ول كان بأمر الَّوج.
قال احلافو ابن حجر رمحه اهلل يف فتح الباري نق ً
ال عن الطاربي عال
ء من خلقتوا الت خلقوا اهلل عليوا بَّياا أو نقاص

بغيِّي
جي ز للمرأ
ُ
التامس احلسن ,ال للَّوج وال لغِّيه ,كمن بك ن مقرونة احلالبني فتَّيا

ما بينوام ب هم البلج ,أو عكسه ,ومن بك ن هلاا سان زائاد فتقلعواا ,أو
ط يلة فتقطع منوا ,أو حلياة أو شاارب أو عنفقاة فتَّيلواا باالنتف ,ومان
يك ن شعرها قصِّي ًا أو حقِّي ًا فتط ِّ له أو ب ِ
ُغَّره بشعر غِّيها ,فكا م ذلاك
اخ يف النو  ,وه من بغيِّي خلق اهلل بعايف اها.
وبناء عىل ذلك:
فال جي ز نتف شعر احلالب ول بنااء عاىل طلاب الاَّوج ,ألناه ال
طاعة ملخل ق يف معصية امخالق ,وال مانع من أخاذ الشاعر الَّائاد املن ِّفار
ا فقط ا من احلالبني .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :03قرأف فتوى لبعع السادة العلماء يف مس لة كشـف
وجــه املــرأة مفادهــا :أ َّ الوجــه والكفــني ليســا بعــووة با فــاق
املذاهب األوبعة .فه هذا صحيح؟

أن الفعر والنحر ومجيع أجزاء بودن
اجلواب :أوالً :أمجع العلامء عىل َّ

املرأة و غَّي الوجه والكفني و عورة جيب سرتها وعدم إبداء يشء منها لغَّي
الزوج واملحارم عىل التأبيد من الرجال ,وكام أنه جيب سرت ل َّنا ,فإنه جيب
سرت حجموا ,فال جي ز جتسايد اةلبااب أو امخاامر حلجام عناق املارأ أو
أكتافوا أو عضدهيا وما شابه ذلك.
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أن املرأة إن ُخفيت الفتنة ح اقهوا ,أو
ثاني ًا :أمجع العلامء كذلك عىل َّ
حق من يراها ,فإنه جيب عليها سرت وجهها ولو مل يكن فيه زينة.
ا
أن األصول املسوألة هوو
إن دعوى اتفوا مجهوور العلوامء عوىل َّ
ث َّ
كف

الوجه باطلة؛ ألَّناا ّتاالف ماذاهب العلاامء ,وبعاارض ماا قالاه

اةمو ر ,وال لي عليوا.
وهذه بعض األدلة الدالة عىل خالف دعواه هذه ,وبعارض ذلاك
ب ل ب سرت ال له
أوالً :قال بعايف ﴿ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ﴾ [األحَّاب  ]59قال ابن عباس ريض اهلل عنوام عأمر اهلل
نساء املؤمنني إذا خرلن من بي هتن يف حالة أن ُيغطني ول هو َّن من
ف ق رؤوسون باةالبيب ,ويبدين عين ًا واحد  .وبفسِّي الصحايب ُحجة,
ب قال بعض العلامء إنه يف حكم املرف

إيف النب صىل اهلل عليه وعىل آله

وصحبه وسلم ,وق له ريض اهلل عنه عويبدين عين ًا واحد إنام ُر ِّخص يف
ذلك ألل الرضور واحلالة إيف نظر الطريق ,فأما إذا مل يكن حالة فال
م لب لكشف العني.
ثاني ًا :قالت أم سلمة ريض اهلل عنوا عملا نَّلت هذه اآلية خرج نساء
األنصار كأ َّن عىل رؤوسون ِ
الغ ْربان من األكسية رواه أب او .
يمارون بناا
ثالث ًا :وعن عائشة ريض اهلل عنوا قالت عكاان الركباان م
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ونحن مع رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ُحم ِرمات ,فإذا
حاذ ْوا بنا أسدلت إحدانا للباهبا من رأساوا عاىل ولوواا ,فاإذا لاوزناا
كشفناه رواه أمحد .فف ق هلاا عفاإذا حااذ ْوا بعنا الركباان عأسادلت
إحدانا للباهبا من رأسوا عىل ولووا لي ٌ عىل ول ب سرت ال لهَّ ,
ألن
املرشو يف اإلحرام كشفه ,فل ال ول مانع ق ي مان كشاف ال لاه يف
اإلحرام ,الذي ه والب عىل النساء عناد األكثار مان أها العلام ,وال
املحرم إال ب الب ,فيحرم عىل املرأ بغطية ولووا حال اإلحرام,
ُيستباح َّ
فل ال ول ب االحتجاب وبغطية ال له عناد األلاناب ,ماا سااغ بارك
ال الب من كشفه حال اإلحرام.

وقد ثبت يف الصحيحني وغِّي ا عان عب ِ
اد اهلل ْب ِ
ان ُعمار ر ِيض اهلل
ْ

عنوام قال قال رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم «ال
ُ
بنتقب املرأ ا ُمل ْح ِرمة وال بلبس ال ُق َّفازين» .وهذا مما م
يادل عاىل َّ
أن النِّقااب
وال ُق َّفازين كانا معروفني يف النساء الال مل حيارمن ,وذلاك يقتىضا سارت
ول هون وأيدهين ,فل كان كشف ال له لاائَّ ًا ,فاام حالاة النسااء إيف
النقاب؟ وهذا خطاب م َّله لعم م املؤمناات ولايس خاصا ًا بأصاحاب
النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم.
رابع ًا :عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنوام قال قال رس ل اهلل صاىل
لر ث به ُخيالء مل ينظر اهلل إلياه يا م
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «من َّ
القيامة» فقالت أم سلمة ريض اهلل عنوا عفكيف بصنع النسااء باذي هل َّن ؟
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قال « ُي ْرخني شرب ًا» .قالت عإذن بنكشف أقدامون أ قال «فِّيخينه ذراع ًا
ال يَّ ن» رواه أب او  .فف هذا احلديث لي عىل ول ب سرت قدم املرأ ,
وأنه أمر معل م عند نساء الصحابة ريض اهلل عنون ,والقادم أقا م فتنا ًة مان
ال له والكفني بال ريب ,فالتنبيه باأل نى بنبيه عىل ما ف قه وما ه أويف منه
باحلكم ,وحكم ُة الرش بأبى أن جيب سرت ما ها أقا م فتناة ,و ُيا َّ
رخص يف
كشف ما ه أعظم منه فتنةَّ ,
فإن هذا من التناقض املستحي عىل حكمة اهلل
َ
واألصول الثابوت عنود
املسوتقر
أن احلكو
ألن املتفق عليوه بيونه َّ
ورشعه؛ َّ
َّ
املذاهب هو سرت الوجه ,ولكن اخلالف وقع ع َّلة السرت فقط.
وقد انقس فيها العلامء إىل أربعة مذاهب:
األول :مذهب احلنفية :قال ا َّ
عإن وله املرأ ليس ع ر  ,وإنام جيب
سرته مخ ف الفتنة خاص ًة يف زماننا هذا ,فال جيا ز كشاف ال لاه بحاال؛
َّ
غِّي مأم نة ر املحتار عىل الدر املختار .416/0
ألن الفتنة فيه ُ
وقال ا عو ُ نع املرأ الشا َّبة من كشف ال له باني الرلاال ,ال ألناه
ع ر  ,ب مخ ف الفتنة [ .ر املحتار  ,782/5حاشاية أيب الساع عاىل
رشح الكنَّ  ,05/0الدر املنتقى عىل هامش سمع األَّنر  ,541/7البناية
رشح اهلداية .]67/7
وقي يف البحر الرائق عقال مشاخينا ُ نع املرأ من كشاف ولوواا
بني الرلال يف زمننا للفتنة [البحر الرائق .]67/7
الثاين :مذهب املالكية :قال ا ال جيب سرت وله املرأ عن الرلال
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إال إذا خيفت الفتنة ,فإن كانت الفتنة مأم نا ًة لااز هلاا كشاف ال لاه
بخمسة رشوط
رشطان البد من ب افر ا يف الذي بكشف ال له أمامه و ا
0ا أن يك ن مسل ًام ,فإن كان كافر ًا كتابيا ًا كاان أو غاِّيه ,فاال جيا ز
بأي حال.
مطلق ًا ِّ
7ا أن يك ن املسلم ال ينظر بشو أو إعجاب أو م
بلذذ.
وثالثة رشوط ال بد من ب افرها يف املرأ الت بكشف ولووا
0ا أن ال بك ن مجيلة.
7ا أن ال بك ن متَّ ِّينة.
8ا أن ال يظور من ال له إال امخدان.

وهاه بعض أق اهلم قال ا عواعلم أناه إن ُخ ِشايت الفتناة جياب

عليوا سرت ال له والكفني [متن م اهب اةلي .]499/0
وقال ا عع ر األلنبية مع األلنب املسالم غاِّي ال لاه والكفاني,
فيج ز كشفوام لأللنبا ا أي املسالم ا ولاه نظر اا إن مل ُّتاش الفتناة
[الرشح الصغِّي  ,005/0وبلغة السالك .]015/0
ِ
وحمرك للشو ,
الثالث :مذهب الفافعية :قال ا عالنظر مظنَّة للفتنة ِّ
فالالئق بمحاسن الرشيعة سدم الباب ,واإلعراض عن بفاصي األحا ال
كامخل  ,ومع ك نه ا أي ال له ا غِّي ع ر  ,فنظره مظِنَّة للفتنة أو الشاو ,
ففطم الناس عنه احتياط ًا [مغن املحتاج  ,073/8اإلقنا .]003/7
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وقال ا يف َّناية املحتاج عوحيث قي بالتحريم وه الق ل الرالح,
حرم النظر إيف املنتقبة الت ال يبني منواا غاِّي العيناني وحمالر اا [َّناياة
املحتاج .]096/6
وقال ا عوحيرم نظر فح بال إيف ع ر حر كبِّي ألنبياة ,وكاذا
ولووا وكفيوا عند خ ف فتنة ,وكذا عند األمن عىل الصحيح املنوااج
يف هامش مغن املحتاج علياه  ,079-073/8وعلَّا ق علياه الرشابين
عولوه اإلماام بابفااق املسالمني عاىل مناع النسااء مان امخاروج
فقال
َّ
سافرات ال ل هَّ ,
وحمار ك الشاو  ,وأضااف
وبأن النظر مظِنَّة الفتناة
ِّ
عإن األقرب إيف صنع األصحاب َّ
السبك ق له َّ
أن ولووا وكفيوا ع ر
يف النظر ال يف الصال .
عإن علة سرت ال له ألنه عا ر ؛ َّ
الرابع :مذهب احلنابلوة :قال ا َّ
ألن
وحيرم النظار إلياه أو كشافه إال
بدن املرأ ك َّله ع ر  ,فيجب عليوا سرتهُ ,
بسبب ,كإباحة رشعية مث ِ
امخطبة واإلحارام وأماام املحاارم ,أو رضور
التداوي والتقايض والشوا  ,وما إيف ذلك ,والنظر يك ن بقدر الرضور
[املبد رشح املقنع  ,859/0اإلنصاف  ,457/0ني املآرب برشح لي
الطالب ص.]89
حمارم إيف
وقال ا عفأما نظر الرل إيف األلنبية من غِّي سابب فإناه َّ
مجيعوا يف ظاهر كالم أمحد ,قال أمحد ال يأك مع مط َّلقتاه ها ألنبا ال
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حي م له أن ينظر إليوا ,كيف يأك معوا ينظر إيف كفيوا؟ ال حيا م لاه ذلاك
املغن .78-77/2
واخلالصة :أ َّن الوجه والكفني قال مجاعة مون األئموة إ وام عوورة
جيب سرتمها ,وهذا أكثر األقوال احتياطاً ,واستدلوا عليوه بجملوة مون
األدلة من أظهرها
أوالً :ق لاه بعااايف ﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

حيب طوار
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾ [األحَّاب  .]58واهلل بعايف م
القل ب لك ِّ مسلم ومسلمة ,ال لنسااء النبا خاصاة ,وإن كانات اآلياة
ور ت خطاب ًا لنساء النب صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم فواذا
السبب ا أي العلة ا عام جيع احلكم عام ًا كام قال العلامء حيرم عىل املارأ إذا
ك َّلمت الرلال أن ّتضع بالق ل حتى ال يطمع فيوا الذي يف قلبه مرض.
ثاني ًا :وبق له بعايف﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [األحاااَّاب  .]87ماااع َّ
أن
هذه اآلية م َّلوة لنساء النب صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم,
وذلك َّ
ألن اهلل بعايف ال يرىض المرأ مسلمة أيا ًا كانات أن بك ِّلام الرلا
بطريقة بطمعه فيوا ,فالسبب عام ,فينتج عنه حكم عام هل َّن ولغِّيه َّن.
وقد ذهب مجاعة من األئمة إيف ول ب سارت ال لاه والكفاني مان
املرأ الشابة ,أو اةميلة وإن مل بكن شاابة ,فعا ًا للفتناة ,ماع قا هلم َّ
باأن
ال له والكفني ليسا بع ر َّ ,
ألن فع الفتنة والب ,واملرا ب ل الفتناة
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حيرك الشو عند الرلا الطبيعا ,
فيوام أن يك ن النظر إليوام يمكن أن ِّ
حمرك ًا للغريَّ بالفع  ,كام أنه حيارم عاىل
وليس كام يظ من بعضوم أن يك ن ِّ
الرل أن خيل باملرأ غِّي امل ْحرم ,ألنه يمكن أن يقع بينوام احلارام ,حتاى
َّ
وألن ولا ب
ول كان ذلك مستبعد ًا منوام لك َّنام يف غاية الصالح مثالً,
سرت ال له والكفني عند هؤالء سببه وعلته فع الفتنة .قال ا ال جيب عىل
من ال يفتتن هبا سرت ا ,وب َّين ا مرا هم بمان ال يفتاتن هباا ,فقاال ا ها
القبيحة الش هاء والعج ز الشمطاء.
ثالث ًا :وق له بعايف ﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾ قااال ا إذا كااان الصا ت ساابب ًا وعلا ًة
أحق ب ل ب احلجااب
ل ل ب السؤال من وراء حجاب ,فجامل ال له م
فع ًا لطمع الاذي يف قلباه مارض ,وذلاك َّ
ألن الفتناة باالنظر إيف ال لاه
والكفني أشدم  .ثم قال ا وإذا كان هذا الكالم اإلهل م َّلو ًا إيف أطور نساء
وأحق.
الدنيا ورلاهلا وهم الصحابة فغِّيهم أويف
م
رابعوو ًا :وق لااه بعااايف ﴿ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ﴾ [الن ر  ]80قال ا إذا َّنى اهلل بعايف عن إبداء صا ت الَّيناة ا أي
احليل ا من امخالخي ف ق األقدام ,ملا فياه مان إمكاان حترياك الشاو ,
فال له والكفان أويف بالنو عن إظوار اَّ ,
ألن الفتنة فيوام أشد.
وهؤالء العلامء هم األكثرون فإذا أضافنا إيف هاؤالء العلاامء أولئاك
الذين ُذكروا أوالً ا أي الذين يق ل ن ب ل ب سرت ال لاه والكفاني حتاى
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عىل ك من املرأ القبيحة والعج ز الشمطاء ا ببني َّ
أن القائلني بج از كشف
ال له والكفني مطلق ًا بدون قي إنام هم ق َّلة نا ر  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :01ما هي حدود العـووة بالنسـبة للصـغري والصـغرية ,وهـ
ُيســمح ل ـ ع أ ــرى عــووة ولــدها أو بنتهــا الــا بلغــت أكثــر
من أوبع منواف أو مبع أثناء نظيفهم واالعتناء بهم؟

اجلواب :ال ع ر للصغِّي والصغِّي ماا ام عماره أقا َّ مان أرباع

سن ات ,وبعد الرابعة إيف العارش ا وعند ابن عابدين إيف السابعة ا ع ربه
القب والدبر ,وبعد العارش ا وعند ابان عابادين بعاد الساابعة ا ع رباه
الرس إيف الركبة.
ع ر البالغني ,وه من َّ
وبناء عىل ذلك:
فإذا بل الصغِّي أو الصغِّي أربع سن ات وما فا ق ,فاالع ر ها
القب والدبر ,فال جي ز النظر إليوا فض ً
مسوا.
ال عن ِّ
بادريب األطفاال عاىل بنظياف القبا
خاصة
ُ
وجيب عىل األموات َّ
والدبر ل حد ا بعد س ِّن الرابعة .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :05ه مـو للمـر أة أ سـاعد ابنتهـا يف الـة الشـعر
من جسدها؟

اجلواب :األص أن يق م اإلنسان بنفساه ا رلا ً
ال كاان أو امارأ اا

بحلق عانته ونتف إبطه ,ولكن جي ز للرلا أن يقا م بنتاف إباط رلا
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آخر ,كام جي ز للمرأ أن بفع ذلك لَّولوا أو المرأ أخرى.
حق الَّولني.
أما حلق العانة فيحرم القيام به للغِّي إال يف ِّ
وبناء عىل ذلك:
فيج ز للمرأ أن بعني ابنتوا يف إزالة الشعر مان لسادها ,ماا عادا
الرس إيف الركبة.
مكان الع ر  ,والع ر بالنسبة للمرأ أمام املرأ ه من َّ
وال جي ز نتف شعر احلالبني ,س اء فعلات ذلاك املارأ بنفساوا أو
بغِّيها ,حلديث النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم «لعان اهلل
للح ْسن,
ال اشامت واملست شامت ,والنامصات
واملتنمصات ,واملتف ِّلجات ُ
ِّ
املغِّيات خلق اهلل» رواه مسلم .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
ِّ

الس ا  :00امرأة حام أوادف عند ولـع دملـها أ يكـو ولـعه
عن طريق عم جراحي خشية من آالع الطلـق ,فهـ مـو
أ يقوع بهذه العملية طبيب (وج )؟

اجلواب :كشاف العا ر ال جيا ز إال لرضاور  ,والرضاور بقادَّ ر

بقدْ رهاَّ ,
وإن إلراء عملية لراحية عند طبيب ,مخشية آالم الطلق ,ال يعدم
رضور ُببيح كشف الع ر أمام الطبيب ,ما ام ي لد طبيبة مسلمة.
وبعرساات وال املاارأ ,
لراحااة,
َّ
فااإذا مل ب لااد طبيبااة مساالمة َّ
واحتالت إيف إلراء عملية لراحية إلخراج اةنني ,فإنه ُينظر ه ب لد
طبيبة غِّي مسلمة عند فقد املسلمة؟ فإن ولدت فو الت جتري العملية,
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وإن ُفقدت كذلك فعندها يبااح للطبياب املسالم أن يقا م هباذه العملياة
اإلسعافية ,وإال فال جي ز .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :04هـ مــو للمــرأة أ ختــرج يف املظــاهراف ,وأ هتــف
بصوف عا ٍ مع الرجا ؟
عَّ ول َّ ﴿ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
اجلواب :يق ل اهلل َّ

بقر يف بيتوا لتقا م
ﭼ ﭽ﴾ [األحَّاب  ,]88فاألص يف املرأ أن َّ

بام ُك ِّلفت به رشع ًا ,من حضانة األوال وبربيتوم وهتيئة الساكن للاَّوج,
وأن ال ّترج من بيتوا إال لرضور .
وال الب عىل املرأ أن بتاذ َّكر بناات سايدنا شاعيب علياه الساالم
عندما سأهلام سيدنا م سى علياه الساالم ﴿ﭮ ﭯ﴾؟ فألابتاا عاىل

استحياء من حديثوام ماع الرلا األلنبا

﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ﴾ إشار إيف عدم اختالطوام بالرلال من أل سالمة الدين ﴿ﭸ

ﭹ ﭺ﴾ [القصااص  ]78إشااار إيف َّ
أن خاارولوام للرضااور  ,ول ا
ولدبا من يق م برعايتوام ملا خرلتا.
فاختالط الرلال بالنساء مفسد للدين ومضيعة حلياء املارأ  ,وألن
بعرض نفسوا للفتنة.
املرأ ِّ
وبناء عىل ذلك:
فال جي ز للمارأ أن ّتارج للمشااركة يف املظااهرات ماع الرلاال,
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فض ً
ال عن أن برفع ص هتا باالستنكار وما شاك ذلك ,ولل سوا يف بيتوا
سابب مان أساباب
عَّ ول َّ وعدم اختالطوا مع الرلال
و عاؤها لرهبا َّ
ٌ
رفع البالء عن األمة إن شاء اهلل بعايف .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :02نســمع بعــع األحيــا امــرأة سـ عاملـًا علــى ا ــة
التلفا  ,و قـو لـه :يـا مـيد أحببتـف يف اىل ,ثـم سـ له,
فهـ ـ يص ــح ه ــذا اعتق ــادًا منهـ ـا بـ ـ َّ العلم ــاء ال يفتن ــو ,
وخاصة ذا قدع بهم العمر؟

اجلواب :جيب علينا أن نعلم َّ
أن العصمة ال بك ن إال لألنبياء عليوم

الصال والسالم ,وما عداهم جيري عليوم امخطأ ,وذلك لق ل النب صىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «ك م بن آ م خ َّطااء ,وخاِّي امخ َّطاائني
الت اب ن» رواه ابن ماله.
وأما ق ل بعض األخ ات لبعض العلامء إين أحبك يف اهلل ,وساك ت
الشيخ والعامل عن ذلك ,ال م
يدل عىل ل از صحة هذا الق لَّ ,
ألن العامل قد ال
يتنبه إيف ذلك ,وإن بن َّبه فإين أرى من ال الب عليه أن ين ِّبه إيف ذلاك ,ويَّلار
عنه بأسل ب لطيفَّ ,
ألن الشيطان جيري من ابن آ م سرى الدم ,كام لااء يف
احلديث الرشيف عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال قال رس ل اهلل صاىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم « َّ
إن الشايطان جياري مان ابان آ م سارى
الدم» رواه أب او  .وما منا إال وله شيطان ,كام لاء يف احلديث الرشايف َّ
أن
رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال «ما منكم من أحد إال
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وقد ُو ِّك به قرينه من اة ِّن» ,قال ا وإياك يا رسا ل اهلل؟ قاال «وإيااي ,إال
َّ
أن اهلل أعانن عليه فأسلم ,فال يأمرين إال بخِّي» رواه مسلم.
وال يأمن اإلنسان من الفتنة ما امت روحه يف لسده ,وال فرق بني
كبِّي وال صغِّي يف ذلك ,واحليطة يف الدين مطل بة .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

عرفــت علــى
الس ـ ا  :08أنــا فتــاة مــن فلســطني أعم ـ معل,مــةَّ ,
اب عن طريق اإلنرتنت ,وهو طالب يف اجلامعة ,وأنا وهو
من اةافظني علـى ديننـا ,وأصـبحنا نـتكلم عـر اإلنرتنـت
فيمــا يقــرِّب اىل عـ َّـز وج ـ َّ ,وصــاو يشــجعين علــى ــبوة
الق ــرآ وقي ــاع الليــ  ,واعتر ــه ثاب ــة أخ يف اإلم ــبع ,وال
حيــدث بيننــا أ كــبع ريــز ومــا ــابهه ,ثــم عرَّفــت علــى
عائلته وأخوا ه وقدَّمت م هدية ومزية ,ويف يـوع قـا لـي:
نه خائف مـن مثـ هـذه العبقـة ,هـ يوجـد حقـًا أخـوة يف
اإلمبع؟ ه حنن على صواب يف هذا التعام ؟ وأنا خفـت
أيضاً ,مع أننا واىل ال نـتكلم بغـري الـدين ,حتـى و نـه يقـو
لــي :ميانــه بــاىل ا داد مــن معرفتــه بــي ,وأنــه يبتعــد عــن
الوقــوع بــالفواح  ,و اد أدبــه ,ويقــو  :نــين أ ــجعه علــى
أعما اخلري ,فما حكم الشرع يف مث هذه العبقة؟

اجلواب :يق ل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «ما منكم من

أحد إال وله شيطان» رواه ابن حباان .ويقا ل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
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وصحبه وسلم « َّ
إن الشيطان جيري من اإلنسان سرى الدم» رواه مسلم.
وهذا الشيطان باملرصا أله الطاعة واالستقامة ,لذلك يقعد عىل
عَّ ول َّ بق له عندما أقسم لربنا
الرصاط املستقيم كام أخربنا م النا َّ
عَّ ول َّ ﴿ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ
َّ
ﰟ﴾ [ص 37ا .]38وبق له بعايف ﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ﴾ [األعراف 06ا.]02
وأحيان ًا يفتح الشيطان للعبد سبعني باب ًا من امخِّي لي قعه يف باب واحاد
الرش ,وذلك عندما يعجَّ عن إيقا العبد يف املعصية مبارش .
من أب اب ِّ

وإين أرى الذي وقع بينكام ه من بَّيني الشيطان ,فعندما عجَّ عن

إيقاعكام يف املعصية مبارش  ,ز َّين لكام الصلة عان طرياق الكتاباة ,وهاذه
بداية الغ اية ال قدَّ ر اهللَّ ,
ألن فطر اهلل ال ببدي هلا ,ولقد فطر اهلل الرلا
ولعله يمي إيف املرأ  ,واملرأ ي إيف الرل  ,حلكمة ظاهر معل مة.
ف باملخااطر,
واحلديث من املرأ األلنبية إيف الرل األلنب حمفا ٌ
عااَّ ولاا َّ يقاا ل ﴿ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [األحااَّاب .]87
واهلل َّ
ور َّب كلمة بكتب بتم َّكن من قلب فارغ ال يستطيع صاحبه نَّعواا ,وكام
ُ
ز َّين الشيطان لبعض املسلمني أعامالً
استجرهم من خالهلاا إيف امل بقاات,
َّ

يقرب من هذه الفاحشة جيب علينا أن ال نقربه,
ومن ذلك الَّنىأ فك م ما ِّ
وأول امخط ات كلامت.

471

الفتاوى الرشعية
ِ
أنصحك وأنصح هاذا األخ الكاريم ا حفاظا ًا عاىل يانكام ا
لذلك

باالبتعا عن هذه املراسالت امخط َّية ,وليستغن ك م واحد مانكام بجنساه,
فعليك ِ
ِ
أنت بصحبة الصاحلاتَّ ,
فإن فيو َّن الكفاية بإذن اهلل بعاايف ,وعلياه
بصحبة الصاحلني َّ
فإن فيوم الكفاية بإذن اهلل بعايف.
وأع ذ باهلل بعايف من ساعة غفلة يغرق فيوا اإلنساان مان حياث ال
يدري ,وليتذ َّكر ك م واحد منا ق ل النب صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه
وسلم «فمن ابقى الشبوات استربأ لدينه وعرضه ,ومن وقع يف الشبوات
وقع يف احلرام ,كالراع يرعى ح ل احلمى ي شك أن يرباع فياه ,أال َّ
وإن
وإن محاى اهلل حمارماه ,أال َّ
لك ِّ ملك محاى ,أال َّ
وإن يف اةساد مضاغة إذا
صلحت صالح اةساد ك ملاه ,وإذا فسادت فساد اةساد ك ملاه ,أال وها
القلب» رواه مسلم.

ِ
وإين أعتقد َّ
أهلك لا علما ا هباذه العالقاة ,وكاان ا مان أها
بأن

وه ْم كذلك إن شاء اهلل بعايف ا ما رض ا بذلك ,وربام أن ُحترل
االلتَّام ا ُ
أحق أن نساتح مناه .أساأل اهلل لناا ولكام
أنت يف ذلك إن علم ا ,فاهلل م
الثبات عىل احلق ,وأن حيفظنا وإياكم من مجيع الفاتن ماا ظوار منواا وماا
بطن ,وأن حييينا عىل االستقامة .آمني.
وقد أضاف أستاذنا الفاض الدكت ر الشيخ أمحاد احلجا الكار ي
حفظه اهلل بعايف عىل اة اب ما ييل
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وخ ُلق] .هذا,
[أرى أن ينصحا بالزواج من بعضهام إذا كانا عىل دين ُ
واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :02أنا اب خطبت فتاة ول يتم عقـد الـزواج ,وأنـا مسـافر
ـاء اىل عـا  ,فهـ
خاوج القطر م عود بعد مبعة أ هر
مو لي التحدث مع خطيبا عـر ا ـا ف؟ وهـ مـو لـي
اللقــاء بهــا ك ـ َّ أمــبوعني أو ثبثــة عــر االنرتن ـت ,علم ـاً أ
ذلف يتم عرفة أهلها وموافقتهم؟

اجلوابِ :
امخطبة بدون عقاد وعادٌ باالَّواج ,وليسات عقاد ًا مساتق ً
ال
بنفسه ,فو ال ُ ِ
حت م احلرام الذي يك ن بني الرل األلنب واملرأ األلنبية.
التعرف عىل األخالق فيك ن بالساؤال عنواا وعناه عان طرياق
أما م

األصدقاء واةِّيان وال ُقرناء والبيئة الت يعيشان فيوا ,واأله الذين ها
منوم وه منوم ,فاإلنسان ابن بيئته وقرين قرنائه.

التعرف عىل الصفات امخلقياة فواذا يكا ن بإرساال املحاارم,
وأما م

واإلسالم أباح للخاطب أن يرى وله وك َّف لط بته فقط.
وبناء عىل ذلك:

فال جي ز احلاديث ماع املخط باة عارب اهلاابف ,وأقصاد باحلاديث
مخ َّطاب املعروفة يف هذا الَّمن ,هذا فض ً
ال عن اللقاء بيانوام عارب
أحا يث ا ُ
اإلنرتنت ,ألَّنام ألنبيان عن بعضوام البعض.
وقد أضاف أستاذنا الفاض الدكت ر الشيخ أمحاد احلجا الكار ي

477

الفتاوى الرشعية

حفظه اهلل بعايف عىل اة اب ما ييل
[ث إن كنت تغار عليها من حديث غَّيك معها ,ألنه أحن وي عنهوا,
فعليك أن تغار عليها من حديثك معها أيض ًا ,ألنك أجن وي عنهوا مثلوه].
هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ـ ا  :06وج ــ مقـ ــيم يف اخللـ ــي  ,وعنـ ــده بنـ ــت متزوِّجـ ــة يف
موويا ,وعندها طفلة صغرية ,دخـ وج ابنتـه السـجن ملـدة
طويلة ,ول يبق ا أحد من ناومها ,ف واد حضـاو ابنتـه
اخللـ ــي  ,ولكـ ــن ال ميكنـ ــه حضـ ــاو بنـ ــت ابنتـ ــه حتـ ــى
يسجِّلها على امسـه علـى أنهـا بنتـه ,أل َّ القـانو ال يسـمح
لــه أ يطلــب يــاوة ال ألوالده أو وجتــه ,فالــطر لتســجي
الطفلة (بنت ابنته) على امسه ,فما حكم هذا العم ؟

بنص القرآن العظيم ,وه كباِّي مان الكباائر ال
اجلواب :التبنِّ حرام ِّ

خالف فيوا ,وإذا بعارض الدين مع الدنيا ولب برليح الدين عىل الدنيا.
وبناء عىل ذلك:
فال جي ز للرل أن يتبنَّى بنت ابنتهَّ ,
ألن التبن حرام ,وألنه لالفاة
ألمر و ِّ ,األمر يف بلك الدولة.

فإذا َّ
بعذر عليه إحضار ابنته وبنتوا إيف الدولة الت ها مقايم فيواا,

فأنصحه أن يرلع إيف س ريا ليقيم ماع ابنتاه إذا مل يكان معواا أحاد مان
املحارم يف س ريا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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طلـب
الس ا  :09أنا مدوِّس لغة عربية ,متزوج وعمـر  56مـنةُ ,
مين دووة خاصة لطالبة بكالوويا يف بيت أهلها ,فهـ مـو
لي دويسها لوحدها أو حبضوو أحد من أهلها مث أخيهـا
أو أمِّها أو أبيها؟ و ذا كانت لوحدها فه يعـد مـن اخللـوة
اةرَّمة؟ و ذا كا كذلف أال يبا لغرض التعلـيم؟ و ذا
ك ــا حبض ــوو أح ــد أقربائه ــا هـ ـ يعـ ـد النظ ــر ــا أثن ــاء
الت ــدويس حرامـ ـاً أع يب ــا لغاي ــة الت ــدويس؟ وهـ ـ ينطب ــق
احلكم على التدويس يف املداوس؟
اجلواب :ال جي ز للرل املسلم أن خيل بامرأ بقصد التعلايم ,ولا

كان لتالو القرآن العظيم أو احلديث الرشيف أو العل م الرشعية ,ألنه ما
خال رل بامرأ إال كان الشيطان ثالثوام.
أما إذا ُولد أحاد مان حمارمواا ,وكاان العلام أمار ًا رضوريا ًا ,وال
مدرسة ,فإنه جي ز بعليموا ماع ولا ب
بستطيع أن بتلقى هذه العل م من ِّ
غض البرص ,وال جي ز له أن ينظر إيف ولوواَّ ,
ألن ال له ع ر عند كثاِّي
ِّ
من الفقواء.
وأنا ال أبص َّ ر َّ
أن هذه الادور رضورياة ,وإن قلناا بأَّناا رضورياة
يقمن هبذا ال الب.
فوناك مع ِّلامت ْ
وأخِّي ًا أنصحك أن ال بع ِّرض نفسك للفتنة ,وال بقم بتدريس البنات,
واقترص عىل بدريس الشباب فإنه أسلم لدينك .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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السـ ا  :43أنــا فتــاة عمــر  52عامـاً ,ول يتقــدَّع أحــد خلطــبا
مـ ــع أنـ ــين يلـ ــة ومتعل,مـ ــة ,وأنـ ــا اآل أعم ـ ـ يف مكتـ ــب
نامــبة ,وأعلــم أ اىل حــرَّع العبقــة بــني الرج ـ واملــرأة,
لك ــن م ــاذا أفعـ ـ ذا كن ــت أ ــعر بزي ــادة الش ــهوة ,وأ ــعر
حباجـة وجـ  ,فهـ الصــداقة بــني الرجـ واملــرأة حــراع؟
مع أنين أمتعفف حتى ييسِّر اىل لي احلب  ,لكن ال يوجـد
أ باوقة أم  ,فماذا أفع ؟

عَّ ول َّ أن جيع لك فرل ًا ولرل ًا عال ً
ال غاِّي
اجلواب :أسأل اهلل َّ

آل  ,كام أسأله بعايف أن حيفظك من مجيع الفتن ما ظور منوا وما بطن.
وبذ َّكري ق ل اهلل بعايف ﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

عَّ ول َّ
ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [الن ر  ,]88ف عدُ اهلل بعايف ال ُخيلف ,ولكن ر َّبنا َّ
يعط يف ال قت الذي يريد ,ال يف ال قت الذي يريده العبد.
َّ
بأن هذه احليا الدنيا ابتالء ,وليكن أس بك يف ذلك سايدنا
واعلم
ي سااف عليااه السااالم ,الااذي لع ا شااعاره ﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾
[ي سف .]78
وإن كان امخطاب من رل فو يشم كذلك األنثاى ,ولكان أ ب
القرآن العظيم جيع حال املرأ ائ ًام وأبد ًا مست ر ًا ,وعنادما يقا ل النبا
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «سبعة ُيظلوم اهلل بعايف يف ظ ِّله ي م
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عته امرأ ذات منصب ومجال فقاال

إين أخاف اهلل» رواه البخاري ومسلم ,كذلك املارأ مشام لة باحلاديث,
عَّ ول َّ .
ويظ ملوا اهلل بعايف يف ظ ِّ العرر إذا خافت رهبا َّ
َّ
بأن وعد اهلل بعايف ال ُخيلف ,فالفرج آت ال حمالة ,وانتظاار
واعلم
الفرج عبا  ,وإذا مل بكن هناك ب ارق للفرج يف ظاهر األمار فاإين أقا ل
ب ارق الفرج ظاهر من خالل ق له بعاايف ﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [الطالق 7ا.]8
ولكن لتكن ع َّفتك خالصة ل له اهلل بعايف ,وبذ َّكري حديث الثالثة
الذي آواهم املبيت إيف غار ,وكان واحد مانوم أرا أن يربكاب الفاحشاة
فعلات ابتغااء
كنات
مع بنت عمه ,فذكَّربه باهلل فتذكَّر ,فقال «اللوام إن
ُ
ُ
ولوك فافرج عنا ما نحن فيه» رواه البخاري.
عَّ ول َّ يف برك املعصية ,وبر َّقب بعد ذلك الفرج الذي
فأخليص هلل َّ
جيع من حيابك حيا ً طيبة كريمة يف الدنيا واآلخر  ,واحاذري املخالفاة
ألمر اهلل بعايف وأمر رس له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلمَّ ,
ألن اهلل
بعايف يق ل ﴿ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ﴾ [الن ر .]68
ليَّولاك مناه ,كاام
وال مانع أن يبحث و م ,أمرك عن شاب صالح ِّ
فع سيدنا عمر ريض اهلل عنه ,وسيدنا شعيب عليه السالم.
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أسأل اهلل بعايف لنا ولك احلفو والسالمة يف الدين والدنيا واآلخر .

آمني .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ـ ا  :41فتـ ــاة مينعهـ ــا والـ ــداها أ لـ ــبس احلجـ ــاب الشـ ــرعي,
ويدفعانها العم خـاوج املنـز  ,ويقـو ـا والـدها :عنـدما
تزوَّجني افعلي ما ؤت ,فصاوف رى احل يف الزواج ,فقامت
راملة أحد طلبة العلم ـ من خاوج بلد قامتهـا ـ ـ ليسـاعدها
يف ماد وج صا  ,وطلبت منه أ خيتـاو امـرأة مـن ناومـه
لتكــو وامــطة بينهمــا ,فه ـ مــا قامــت بــه مــن مرامــلة هــذا
الرجـ ـ ج ــائز؟ وهـ ـ ه ــذه االم ــتعانة به ــذا الرجـ ـ ع ــد م ــن
الش ــرك؟ وهـ ـ م ــو أ رمـ ـ بيانا ه ــا ـ ـ ـ امسه ــا وعنوانه ــا
ومس ــتواها التعليم ــي ـ ـ حت ــى يبحــ ــا؟ وهــ جعـ ـ ام ــرأة
وامطة بينها وبني طالب العلم من الواجب أع من الووع؟

اجلواب :أوالً :ال طاعة ملخل ق يف معصية امخالق ,فيجب عىل هاذه

الفتا أن بلتَّم بحجاهبا الكاما إذا أرا ت امخاروج مان بيتواا إيف مكاان
عملوا إذا مل يكن فيه االختالط بالرلال.
ثاني ًا :بعليق أمر الطاعة عىل أمر ني ي ال جيا زَّ ,
ألن املارأ مك َّلفاة
رشع ًا باحلجاب قب الَّواج وأثناءه وبعده ,وربط مسألة احلجاب بالَّواج
هذا ليس من شأن العقالء ,من الذي يضمن نفسه أن يبقى عىل قيد احلياا
حتى يتَّوج؟
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ثالث ًا :أما مراسلة الرلال األلانب من أل الَّواج فال أراه الئق ًا يف
حق املرأ املسلمة ,إال أن يك ن عن طريق ول ِّيوا ,وخاصة يف زمن ك ُثر فيه
ِّ
األ عياء ا أ عياء الصالح ا.
وليس من حرج يف أن يق م و م ,الفتاا بعارض طلاب الاَّواج مان
رل صالح كام فع سيدنا شعيب عليه السالم ,وكام فعا سايدنا عمار
ريض اهلل عنه ,وهذا ليس من باب الرشك معاذ اهلل بعايف.
وأنا أنصح هذه الفتا بااللتجاء إيف اهلل بعايف ,وأن بسأل اهلل بعايف أن
هييئ هلا الرل الصالح الذي يعينوا عىل أمر ينوا و نياها ,وقل ب العبا
بني أصبعني من أصابع الرمحن يق ِّلبوا كيف يشاء .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :45صديقا يتيمة األب واألع ,كفلتها أختها املتزوجة
يف بيته ـ ــا ,وه ـ ــي اآل بالغ ـ ــة ,فكي ـ ــف تص ـ ــرَّف جت ـ ــاه وج
أختها؟ وه هو من ناومها؟
عاَّ ولا َّ  ,ومان مجلاة
اجلواب :كفالة اليتيم هلا ألر عظيم عند اهلل َّ
ذلك املع َّية مع سيدنا رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم,
حيث قال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم «أناا وكافا اليتايم يف
اةنة هكذا ,وقال بإصبعيه السبابة وال سطى» رواه البخاري.
وال ُيتم ينتو بالبل غ ,فام امت هذه اليتيمة خلت س َّن النساء فإناه
ال أن يراها ,فض ً
حيرم عىل الكفي إن كان رل ً
ال عن امخل معواا ,أماا إذا
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كان الكفي امرأ فال حرج من بقائوا معوا بعد البل غ ,ولكان عاىل أن ال
يراها زولوا وال خيل هبا ,وال أوال هذه املرأ إن مل يك ن ا من حمارم هذه
الفتا الت كانت يتيمة.
وبناء عىل ذلك:
فَّوج األخت ال يك ن من حمارم هذه الفتا الت ه أخت زولته,
وإن كانت حرم ُتوا مؤقت ًة بسبب ول أختوا يف عصمته ,فال جيا ز لاه أن
يراها وال أوال ه ,إال إذا كانت أرضعتوا زولته ,فتصبح بنتا ًا هلاا ,وها
أختوا يف النسب ,ويك ن زولوا أب ًا هلا من الرضااعة ,وأوال ه إخا هلاا
من الرضاعة .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :40أن ــا ام ــرأة أك ــرمين اىل ع ــزَّ وج ـ َّ باإلم ــبع بع ــد أ
كن ــت نص ــرانيَّة ,وأهل ــي م ــا ال ــوا عل ــى النص ــرانيَّة ,فهـ ـ
مو لي رعاً االختب مـع خـو ي ووالـد أع ال بـدَّ مـن
احلجاب ,وه مب عليَّ صلتهم؟

عاَّ ولا َّ أن
اجلواب :احلمد هلل الذي هداك لإلسالم ,وأرلا اهلل َّ

يرشح صدر أهلك لإلسالم ,إنه عىل ما يشاء قدير.
أما بالنسبة لالختالط هبم فال حرج فيه رشع ًاَّ ,
يفرق
ألن اإلسالم ال ِّ
بينك وبني أرحامك ,فوم أرحامك عىل سائر األح ال ,ولقد ثبت أن أباا
سفيان أبى املدينة وه مرشك ,فدخ عىل ابنتاه أم حبيباة ريض اهلل عنواا
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زولة النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,فلم حتتجب مناه ,ومل
يأمرها رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم باذلك [روى
القصة البيوق م يف الئ النب ].
فيبقى والدك وإخ بك أرحام ًا لك ,فاال حارج مان كشاف ال لاه
والرأس واليدين والقدمني أماموم ,واحلشمة مطل باة يف ساائر األحا ال
أمام األرحام وإن كان ا مؤمنني ,فإن كان ا كافرين فمن باب أويف.
ولكن ليس لك سفر القرص مع واحد منوم؛ َّ
ألن الكافر ليس بمحرم
للمسلمة يف السفر ,كام لااء يف املغنا

عوكاذلك الكاافر لايس بمحارم

لقرابته املسلمة ,قال أمحد يف هي ي أو نرصاين أسلمت بنته ال يسافر هبا,
ليس ه حمرم ًا هلا ,والظاهر أنه أرا ليس حمرم ًا هلا يف السفر ,أما النظر فاال
جيب عليوا احلجاب منه؛ ألن أبا سفيان أبى املدينة وها مرشاك ,فادخ
عىل ابنته أم حبيبة ,فطا ت فارار رسا ل اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم لئال جيلس عليه ,ومل حتتجب منه ,وال أمرها باذلك النبا
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم اها.
أما بالنسبة لصلة األرحام مع اختالف الدين ,فال خالف يف َّ
أن صلة
االبن أو البنت املسالمة ألبا هيام الكاافرين مطل باة ,فقاد روى البخااري
عايل
ومسلم عن السيد أسامء بنت أيب بكر ريض اهلل عنوام قالات قادمت َّ
أم وه مرشكة يف عواد رسا ل اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه
فاستفتيت رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قلات
وسلم,
ُ
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إن أم قدمت وه راغبةِ ,
َّ
أفأص ُ أم ؟ قال «نعم ِصيل أمك».
أما لغِّي األب ين فليست ب البة عىل الرل املسلم أو املرأ املسلمة,
وذلك لق له بعايف ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭹﭺﭻ

ﭼ ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [املجا لة .]77
وهذا عند مجو ر الفقواء.
وبناء عىل ذلك:
فأهلك هم أرحامك ول كان ا غِّي مسلمني ,ويعدم ون مان املحاارم
لك من حيث النظر ون السفر.
وجيب عليك صلة األب ين ول كانا كافرين ,وال جيب علياك صالة
غِّي ا ,ولكن إن وصلتِوم طمع ًا يف إسالموم فلك يف ذلك ألر عظيم إن
بترضري بالصالة
شاء اهلل بعايف ,وهذا من أخالق املسلمني امللتَّمني إذا مل َّ
معوم .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :44ما حكم املداعبة الفموية لقضيب الـزوج؟ وهـ ـ ثم
املرأة بتذوق مائ وجها ,علماً ب هناك من الفقهـاء مـن
قا بطهاوة املين؟
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اجلوابَّ :
إن الالئق يف اإلنساان املاؤمن واملؤمناة أن يسالك طرياق
الكامل ,وأن يتحىل بأرقى األخالق ,وأن يرت َّفاع عان سفاساف األما ر,
وهذا ال يك ن إال بكامل االقتداء بسيدنا رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم ,حيث كان من سِّيبه صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه
وسلم أنه ما رأى من أهله وما رأى أهله منه ,بق ل السايد عائشاة ريض
اهلل عنوا عما نظرت أو ما رأيت فرج رس ل اهلل صىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم م
قط رواه ابن ماله وأمحد.
أما حكم املن فو ن جس عند كثِّي مان الفقوااء ,وهنااك الابعض
قال ا بطواربه إذا مل يكن مسب ق ًا باملذي ,فإذا كان مسب ق ًا باملاذي فيكا ن
نجس ًا باالبفاق.
لتذوقه ورشبه فال جي ز رشعا ًا ,وذلاك لقا ل مان قاال
أما بالنسبة م
بذوقه وال رشبه ,ألناه
بنجاسته ,ومن قال بطواربه كذلك عندهم ال جي ز م
َّ
وألن الطبا السليمة بأبااه و تناع
ماء موني ومستقذر وثبت رضره طبي ًا,
عنه ,وألنه يف الغالب األعم يك ن مسب ق ًا باملذي.
وبناء عليه:
بذوقه ورشبه ,وينبغ عىل املسلم أن يرت َّفع عن هذه األم ر
فال جي ز م
الت ا ور ت إيف بااال املساالمني ماان الغاارب الااذين حت َّلل ا ا ماان القاايم
واألخالق الفاضلة .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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السـ ـ ا  :42هـ ـ م ــو العبـ ـ ب ــالفرج دو الوص ــو
قضاء الشهوة الكاملة؟

دوج ــة

اجلواب :ال جي ز العباث باالفرج ,ألناه يثاِّي الشاو  ,وإذا ثاارت

الشو فإن صاحبوا حيتاج إيف قضائوا ,وربام أن يك ن قضاؤها عن طريق
العا الرسية ,وه معصية ال جي ز فعلوا.
ويق ل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «فمن ابقاى الشابوات
استربأ لدينه وعرضه ,ومن وقع يف الشبوات وقع يف احلرام ,كالراع يرعاى
ح ل احلماى ي شاك أن يرباع فياه» رواه مسالم .واهلل بعاايف يقا ل ﴿ﯬ

ﯭ ﯮ﴾ [األنعام  .]050ألن القرب من املعصية قد ي قع العبد فيوا.
أما بالنسبة للمذي فحكمه حكم الب ل ,وه نجس ناقض لل ضا ء,
وجيب غس الث ب إذا أصابه ,وكذلك البدن.
وبناء عليه:
فال جي ز العباث باالفرج ألناه يثاِّي الشاو  ,ويساتثنى مان ذلاك
الَّولان مع بعضوام البعض.
واملذي نجس حكمه حكم الب ل ,وه ناقض لل ض ء وال ي لب
الغس  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :48مــا حكــم العــادة الســرية؟ وه ـ مــو اللجــوء ليهــا
عند ريلبة الشهوة او كاباً ألخف الضروين؟
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اجلوابَّ :
إن ممارسة العا الرسية ال جت ز رشع ًا ال للرلال وال
عَّ ول َّ ﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
للنساء ,لق ل اهلل َّ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [املؤمن ن 5ا ,]6فالعا الرسية بدخ يف
ق له بعايف ﴿ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾ .قال الشافع رمحه اهلل فال حي م
َّ
بالذكر إال يف زولة أو ِملك يمني ,وال حي م االستمناء .ذكره
العم
البيوق  .ولثب ت رضرها عىل صحة اإلنسان.
ولكن إذا خيش اإلنسان عىل نفسه من ال ق

يف لريمة الَّنى بدون

إثار لشو به ,وكانت األسباب مت ِّفر له الربكاب هاذه اةريماة ,عناد
وأخف املعصيتني ,أال وه العا الرساية,
أخف الرضرين
ذلك يربكب
َّ
َّ
َّ
ألن لريمة الَّنى أكرب؛ ويف ذلك يق ل ابن عباس ريض اهلل عانوام عنادما
سأله شاب فقال إين غالم شاب ألد ُغلمة شديد  ,فأ ُلك ذكاري حتاى
أنَّل ,فقال ابن عباس خاِّي مان الَّناى ,ونكااح األماة خاِّي مناه .رواه
البيوق وابن أيب شيبة وعبد الرزاق.
وجيب عىل اإلنسان أن يبتعاد عان كا ِّ األساباب املثاِّي للشاو ,
ونسأل اهلل بعايف أن حيفظنا من مجيع الفتن ما ظور منوا وماا بطان .آماني.
هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :42أنــا ــاب نيــت واو كبــت مــن املعاصــي مــا ال يعلمــه ال
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اىل عــا  ,فه ـ لــي مــن وبــة؟ واملشــكلة األمامــية كمــن يف
املرأة الا نيت معها ,هي متزوِّجة ,وأنـا واىل أحـاو االبتعـاد
عنها ,ولكن يف بعع األوقاف ألعف ,أنـا ـاب أعـزب ,كيـف
ميكن االبتعاد عن ذلف؟ وأنا اآل أكتـب السـ ا صـادق يف
وبا ,ه لي من وبة؟ وكيف ابتعد عن هذا؟
اجلوابَّ :
إن اهلل بعايف ينا يك وينا ينا مجيع ًا بق له ﴿ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ [الن ر  ,]80ويق ل صىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم «هلل أشدم فرح ًا بت بة عبده حني يت ب إليه
من أحدكم كان عىل راحلته بأرض فال  ,فانفلتت منه وعليوا طعامه
ورشابه ,فأ ِيس منوا ,فأبى شجر فاضطجع يف ظِ ِّلوا قد أ ِيس من راحلته,

خ ِ
فبينا ه كذلك إذا ه هبا قائمة عنده ,فأخذ بِ ِ
طاموا ثم قال من شد

الفرح اللوم أنت عبدي وأنا ربك ,أخطأ من شد الفرح» رواه مسلم,
ويق ل بعايف ﴿ﭠ ﭡ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ﴾ [الفرقان 63ا.]21
عَّ ول َّ عساى
فيا أخ الكريم لقد سرتك اهلل بعايف ,وأمولك ر مبنا َّ
أن بت ب إليه ,فا ْقب سرت اهلل عليك ,وأقبِ عىل اهلل بائب ًا ,واحذر من غ اية
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الشيطان ,فإنه يريد أن بك ن من حَّبه لتك ن من أصحاب السعِّي.
وإذا ما ضعفت أمام نفسك فاستعن باهلل جتد اهلل معين ًا لك ,وب َّلاه
إيف اهلل بعايف بصدق أن يرصف اهلل عنك كيد النساء ,يق ل صاىل اهلل علياه
وعىل آله وصحبه وسلم «احفو اهلل حيفظك ,احفو اهلل جتده ُجتاهك ,إذا
سألت فاساأل اهلل ,وإذا اساتعنت فاساتعن بااهلل» رواه الرتماذي وقاال
حديث حسن صحيح .فاحفو يا أخ رش اهلل حيفظك اهلل بعاايف ,ومان
مجلة حفظك للرش
غض البرص عن النساء األلنبيات.
0ا م
7ا عدم احلديث عن النساء مع الشباب.
8ا برك قرناء الس ء.
بتَّوج إن كانات عنادك املقادر عاىل الاَّواج ,وإال فعلياك
4ا أن َّ
بالص م فإنه ِولاء لك ,ملا لاء يف احلديث الرشايف عان النبا صاىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم «يا معرش الشباب من استطا منكم البااء
أغض للبرص وأحصن للفرج ,ومن مل يستطع فعليه بالص م
فليتَّوج ,فإنه م
َّ
فإنه له ِولاء» رواه البخاري ومسلم.
5ا إياك واإلرصار عىل املعصيةَّ ,
فإن اإلرصار عليوا مولكة ,وربام أن
ُيفضح العايص بسبب إرصاره عليوا .نسأل اهلل لنا ولكم الت باة الصاا قة,
وأن حيفظنا من ك ِّ الفتن ما ظور منوا وما بطن .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ا  :46أنا فتاة عمر  52مـنة ,أقمـت عبقـة حـب مـع ـاب ,ثـم
أريوانا الشيطا وحصـ بيننـا خلـوة ومبمسـاف ,لكـين ال أ ا
عـ ــذواء ,ثـ ــم امـ ــتغفرف اىل عـ ــا و بـ ــت ,ثـ ــم حصـ ــلت معـ ــي
مشــاك نفســية فقــرَّوف أ ألتقــي معــه ليخفــف عــين دو أ
أعمـ ـ معص ــية ,ولك ــن ظـ ـ َّ حي ــاو مع ــي حت ــى امتس ــلمت,
وحص ما حص يف املرة املالية ,وأنـا اآل أ ـعر بالنـدع ألنـي
نقضت وبا ,وأنا خائفة من اىل ,وأنا ل أفع ذلف ال ألني
نســا حنــو  ,لكنــه كــا يريــد ــهو ه,
متنيــت أ أجل ـ
فماذا أفع مع أنه ل يتيسَّر لي الزواج بشك من األ كا ؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني القائ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ [طه  ,]37والقائ

﴿ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾
[الفرقان .]21
فمن ح َّقق رشوط الت بة باإلقال عن املعصية أوالً ,ثم بالندم عىل ماا
حص ثاني ًا ,ثم بالعَّم عىل أن ال يع إليوا ثالث ًا ,وبرتك قرناء الس ء رابعا ًا,
ولدَّ إيامنه وق َّ اه ا َّ
ألن العباد يضاعف إيامناه ثام يضاعف حتاى يادخ
صاحبه النار ,ويق ى إيامنه ثم يق ى حتى يدخ صااحبه اةناة؛ واإلياامن
يَّيد بالطاعة وينقص باملعصية ,فإذا وقع العبد يف املعصية ثام بااب ولادَّ
إيامنه ,وعم األعامل الصاحلة ا فإن اهلل بعايف يقب ب بته .هذا أوالً.
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ثاني ًا :أذكِّرك يا أختاه بق ل سيدنا رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آلاه
وصحبه وسلم «إياكم وامخل بالنساء ,والذي نفيس بيده ,ما خال رل
وامرأ إال خ الشيطان بينوام ,ولي َّْح ُم رل خنَّيار ًا ُمتل ِّطخا ًا بطاني أو
محأ  ,خِّي له من أن يَّحم منكبه منكب امرأ ال حتا م لاه» رواه الطارباين,
ْ
وهذا التحذير يشم الرلال والنساء.
فاحذري امخل مع رل ألنب  ,ول كان لتعليم القرآن الكريم,
واحذري شياطني اإلنس وما أكثرهم الي م ,هؤالء الذين ال يبحث ن إال
عن شو اهتم ,وس ف يلق ن غي ًا إذا مل يت ب ا إيف اهلل بعايف ,كام قال بعايف
﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮰ ﮱ ﯓ﴾
[مريم .]59
ثالث ًا :إذا كنت ببحثني عن احلنان فااعلم بأناك جتادين هاذا عناد
وبرضع إيف
م الك الرؤوف الرحيم ,قف عىل باب م الك يف األسحار,
َّ
يفرج عنك عال ً
ال ال آلالً ,وأن يذيقك حاالو اإلياامن,
اهلل َّ
عَّ ول َّ أن ِّ
َّ
ألن من ذاق حالو اإليامن صعبت عليه املعصية.
عليك بتالو القارآن العظايمَّ ,
ألن باالو القارآن العظايم بَّياد يف
إيامنك ,كام قال بعايف ﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ [األنفال .]7
َّ
عَّ ول َّ بأنه سيغ ي النااس
رابع ًا :اعلم
بأن الشيطان أقسم لربنا َّ
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مجيعاا ًا ,إال عبااا اهلل املخلصااني﴿ ,ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ

ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ﴾ [ص 37اا ,]38فك ين من املخلِصني حتى
بك ين من املخلصني ,فالشايطان باملرصاا لإلنساان املاؤمن ,فوا يرياد
غ ايتك ,وأن يك ن املصِّي إيف نار لونم ,فو يعجبك هذا؟
َّ
بأن اللذ باحلرام مدَّ هتا حلظات ,ولكن يعقبواا النادم إيف ماا
اعلم
شاء اهلل بعايف ,واملجاهد للنفس صعبة لد ًا ,ولك َّن هذه الصع بة حلظات
ّتريب مستقبلك يف اآلخار
ثم يعقبوا نش بدوم إيف ما شاء اهلل بعايف ,فال ِّ
بشو ساعة يف الدنيا.
وأخِّي ًا أق ل لك يا أختاه اقطع الصلة َّنائي ًا هبذا الشاب وبغاِّيه,
وبااذ َّكري قاا ل اهلل بعااايف ﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [الطالق 7اا ,]8وال بقنط من رمحة اهلل بعايف ,وح ِّققا
رشوط الت بة كام ذكرت سابق ًا.
أسأل اهلل بعايف أن يرزقنا مجيع ًا الت بة الصا قة النصا ح ,وأن جيعا
لك فرل ًا ولرل ًا عال ً
ال غِّي آل  ,وأن هييائ لاك أساباب الاَّواج مان
الشاب الصالح صاحب الدين وامخلق .آمني .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :49والد ي مريضة ,ويف أريلب األحيا ريائبة عن وعيهـا,
وهي مالكة للنصاب ,فه جتب عليها األلحية؟
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اجلواب :األضحية عند مجو ر الفقواء سنَّة مؤ َّك د  ,وعند احلنفياة
والبااة عااىل ماان ملااك النصاااب ,واختلااف الفقواااء يف رشط البلا غ
والعق  ,فعند احلنفية جتب األضحية من مال الصب وفاقد الا ع إذا
كان بالغ ًا النصاب.
وبس من التضحية كاذلك عان الصاب وفاقاد الا ع عناد املالكياة
واحلنابلة ,أما عند الشافعية فال جت ز التَّضحية عنوام من ماهلام ,وجتا ز إذا
ربع ًا من مال وليوام.
كان ب م
وبناء عليه:
فتجب التضحية عن والدبك من ماهلا ماا امات مالكاة للنصااب,
وخاصة إذا كانت واعية أيام النحر ,وبسا من عناد املالكياة واحلنابلاة ,وال
جت ز عند الشافعية.
رب أنات عان
وأنا ِّ
أرلح لك ول ب التَّضاحية مان ماهلاا إذا مل بتا َّ
والدبك .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ـ ا  :23هـ ـ م ــو عط ــاء اجل ــزَّاو م ــع أجر ــه اجللـ ـدَ م ــع
املصرا والكرش ,ذا ذبح لنا عقيقة؟

اجلواب :ال جي ز إعطاء اةاَّار بعاد ذباح األضاحية أو العقيقاة أو

املنذور اةلد مع املرصان والكارر ,واعتباار هاذا لاَّء ًا مان األلار ,
وذلك ملا روى البخاري ومسلم عن سيدنا عيل ريض اهلل عناه ,عأن النبا
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صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أمره أن يق م عىل ُبدْ نِه ,وأن يقسام
ُبدْ نه ك َّلوا حل موا ولل ها ِ
ولالهلا ,وال يعط يف ِلَّارهتا شيئ ًا .
أما إذا مل بدخ يف األلر فيج ز إعطاؤه هذه األشياء من األضحية
والعقيقة ,أما من املنذور فيج ز إن كان فقِّي ًا ,وإال فال جي ز .هاذا ,واهلل
بعايف أعلم.

الس ا  :21ه مب عرض احليوا على املاء قب الذبح؟
املرشفة
اجلواب :مل ير يف السنة َّ

ء من هذا ,ولكن رشب املاء قب

الذبح حسن إذا كانت البويمة حمتالاة إيف ذلاك ,ويكفا أن يكا ن املااء
م ل ًا أماموا أو أن َّر عليه .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :25مــا حكــم العــترية ,وهــي الذبيحــة يف وجــب؟ وهـ وود
ع ــن ال ــنيب ص ــلى اىل علي ــه وعل ــى آل ــه وص ــحبه وم ــلم يف
حكمها يء؟

اجلواب :ذهب مجو ر الفقواء من احلنفياة واملالكياة واحلنابلاة إيف َّ
أن

العتِّي منس خ حكموا ,وذلك لق لاه صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه
وسلم «ال فر وال عتِّي » رواه البخاري ومسلم ,والفار ها أول نتااج
ربك ن به.
اإلب والغنم ,وكان املرشك ن يف لاهليتوم يذبح نه آلهلتوم ويت َّ
والعتِّي كان يذبحوا الناس قب اإلسالم يف شاور رلاب ,وصاار
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معم الً هبا يف أول اإلسالم ,وذلك لق ل النب صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم «يا أهيا الناسأ عىل ك ِّ أها بيات يف كا ِّ عاام أضاحية
الرلب َّية» رواه أبا او
وعتِّي  ,ه بدرون ما العتِّي ؟ ه الت بسم َّنا َّ
والرتمذي وقال هذا حديث حسن .فكان الناس يذبح ن شا يف رلب.
ثم نُسخ حكموا باحلديث «ال فر وال عتِّي » ,وبام روي عن سيدنا
عيل ريض اهلل عنه أَّنا قال عنسخت الَّكا ُ ك َّ صدقة يف القارآن ,ونساخ
ص ُم رمضان كا َّ صا م ,ونساخ غسا ُ اةناباة كا َّ غسا  ,ونساخت
األضاح ك َّ ذبح رواه الدارقطن والبيوق يف السنن.
والظاهر أنه قال ذلك سامع ًا من رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه
وصحبه وسلمَّ ,
ألن نسخ احلكم ال يك ن بااللتوا .
وذهب الشافعية إيف عدم نسخ حكم العتِّي  ,وه مستح َّبة عندهم,
وقال ابن حجر يؤيد ذلك ما لاء يف سنن أيب او والنسائ عان نبيشاة
ِ
عارت عتاِّي يف
قال نا ى رل وه بمنى فقاال ياا رسا ل اهلل إناا كناا ن ُ
أي شاور ماا
اةاهلية يف رلب ,فام بأمرنا يا رس ل اهلل؟ قال «اذبح ا يف ِّ
عَّ ول َّ وأطعم ا» .قال إنا كنا نُفر فرعا ًا فاام بأمرناا؟
كان ,وب مروا اهلل َّ
قال «يف ك ِّ ساائمة فار ٌ بغاذوه ماشايتك ,حتاى إذا اساتحم ذبحتاه
وبصدَّ قت بلحمه».
قال ابن حجر فلم ُيبط رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
رب يف شور رلب.
وسلم العتِّي من أصلوا ,وإنام أبط خص ص الت م
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وبناء عىل ذلك:
فو عند مجو ر الفقواء مباحةَّ ,
ألن ول هباا أو سان َّيتوا منسا خة,

وعند الشافعية ه مستح َّبة .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  : 20مـا هـو احلكـم الشـرعي يف نـاو الـبرية اخلاليـة مـن
الكحــو  ,وخاصــة ذا كانــت لعــبج الكــبو حي ـ وصــف
بع ــع األطب ــاء األخص ــائيني للم ــريع ذل ــف ,وه ــي م ــن
صنيع اململكة العربية السعودية؟

عت عليه ,ال ب لد باِّي خالياة
اجلوواب :يف حدو ما أعلم وما اطل ُ

رت املسلم بكتاباة املصانع املناتج هلاا أَّناا خالياة مان
من الكح ل ,وال يغ م
الكح لَّ ,
ألن ل َّ املرشوبات غِّي خاضعة للمراقبة الصحية ,وخاصة يف
َّ
ويرخص هلا بالبيع والرشاء.
ُباح وبُبا ُ فيوا امخم ر عالنية,
بلدان ب ُ
ولقد رأينا مان كتاب عاىل علباة الرسا ين ُذبحات عاىل الطريقاة
اإلسالمية ,وأنا أرى هذا من االستخفاف بمشاعر املسلمني .هذا أوالً.
بأن البِّي خالية من الكح ل مئة باملئة فإنه ال حي م
ثاني ًا :ل قلنا لدالً َّ
رشهبا ما امت وضعت يف زلالة ال ّتتلف يف شاكلوا ولصاق األوراق
عليوا عن زلالة امخمر ,حيث الناظر إليواا ألول وهلاة ال يميَّهاا عان
زلالة امخمر ,وهذا سبب كاف لتحاريم رشهباا ,وخاصاة عنادما نارى
بعض شبابنا يتش َّبو ن بشاريب امخمر عند رشهباا ويفتخارون باذلك ,وال
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ح ل وال ق إال باهلل العيل العظيم.
ثالث ًا :لاء يف صحيح البخاري عن سيدنا رس ل اهلل صاىل اهلل علياه
وعىل آله وصحبه وسلم قال «إن اهلل مل جيع شفاءكم فيام ُحرم علايكم».
ولاء يف سنن أيب او عن أيب الدر اء ريض اهلل عنه قال قال رسا ل اهلل
صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم « َّ
إن اهلل أناَّل الاداء والادواء,
ولع لك ِّ اء وا ًء ,فتداووا وال بداووا بحرام».
بعني الدواء
وابفق الفقواء عىل عدم ل از التداوي با ُملح َّر ِم إال يف حال م
ا ُملح َّرم لعدم ول غِّيه ,وأن يك ن ب صفة من طبيب مسالم ملتاَّم غيا ر
عَّ ول َّ  ,والبِّي رشاب مسكر ل ل نسبة من الكحا ل فياه,
عىل ين اهلل َّ
وما أسكر كثِّيه فقليله حرام ,وذلك لق ل النبا صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم «ك م مسكر مخر ,وك م مخر حرام» رواه مسلم.
أن طبيبا ًا يف الادنيا حيكام َّ
وما أظن َّ
أي ماريض ا إن كاان
باأن واء ِّ
بالكالوي أو بغِّيها ا بالبِّي فقط ,واألمر العجيب أن نرى بناقضا ًا عناد
بعض األطباء ,فالبعض يرت َّفع عن وصف العاللات الشعبية باألعشااب
الطاهر املعروفة ,والت يستخرج منوا الدواء ,حفظا ًا لسامعتوم ورعاياة
املحارمَّ ,
ألمار
إن هاذا
ملكانتوم ,ثم بعد ذلك جيرتئ البعض عىل وصاف
ٌ
َّ
عجيب جيع يف الصدر حرل ًا نح هؤالء اإلخ األطباء.
رابعو ًا :وها إذا صادَّ رت ولااة ماان الادول رشاب البااِّي يصاابح
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حالالً؟ قطع ًا ال ,موام كانت هذه الدولة ,ألنه ال ب لد ولة معص مة من
املخالفات الرشعية ,وال اقع يصدِّ ق هذا.
وبناء عىل ذلك:
فال جي ز رشب البِّي إن كان بقصد العالج أو بدونه ,ماا امات يف
زلالة كَّلالة امخمر ,ول كانت خالية من الكح ل.
وأما إذا كانت فيوا نسبة من الكح ل ,وهذا الغالب عىل الظ ِّنَّ ,
ألن
كثِّي ًا من التحالي أثبتت ول نسبة من الكح ل فيوا ,منواا ماا كاان يف
املئة بسعة ,ومنوا يف املئة ستة ,ومنوا يف املئة ثالثة ,فال جي ز رشهباا ولا مل
بكن يف زلالة كَّلالة امخمر.
يغِّي احلكم فيوا ما امت هناك عقااقِّي ملعاةاة
ووصف الطبيب ال ِّ
مرىض الكالوي خاصة ,كام َّ
يغاِّي
أن بصنيعوا يف ِّ
أي ولة مان الادول ال ِّ
احلكم فيوا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :24ه أك حم اخلروف حراع؟ وما هـو احلكـم الشـرعي
يف أك الكبد والكليتني والطحا والقلب للخروف؟

اجلواب :بالنسبة لشحم امخروف ه حاالل بابفااق الفقوااء إذا

أي
كان ُم ذ ًّك ى بذكية رشعية ,وهذا س اء يف شحم امخروف أو شاحم ِّ
حي ان حالل.
وأما بالنسبة ألك الكبد والكليتني والطحال والقلب من امخاروف
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فإنه حالل األك كذلك ,حتى إنه ل ُطبِخ اللحم فظورت احلُمر يف املرق
مل ينجس ومل حيرم.
واملحرم عند احلنفية من ألَّاء احلي ان سبعة
َّ
الدم املسف حَّ ,
والذكر ,واألنثياان ,والقبا عفارج األنثاى  ,والغادَّ ,
واملثانة ,واملرار  ,واملرا بالتحريم الكراهة التحريمية .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :22ه مو

رب ل الفرس؟

اجلواب :لاء يف احلديث الصحيح عن سيدنا لابر بن عبد اهلل ريض

اهلل عنوام ,ع َّ
أن رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم َّنى يا م
خيرب عن حل م احلمر األهلية ,وأذن يف حل م امخي

رواه البخاري ومسلم

واللفو له.
وكذلك لاء يف حديث آخر عن السيد أسامء بنت أيب بكر ريض اهلل
عنوام قالت عنحرنا فرس ًا عىل ع ْو ِد رس ل اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم فأكلناه رواه البخاري ومسلم.
وبناء عىل ذلك:
فلبن الفرس طاهر حاالل عناد الشاافعية واحلنابلاة ,وأيب ي ساف
وحممد من احلنفيةَّ ,
ألن اللبن بابع للحم ,وروي عن اإلمام أنه مكروه ,ال
لنجاسته ,ب الحرتام الفرس ,ألنه آلة اةوا  ,واآلن مل يباق الفارس آلاة
اةوا  ,لذلك ه طاهر حالل ,وال حرج يف رشبه .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ا  :28ما هو احلكم الشرعي يف مقي املزووعاف باملاء النجس؟

اجلواب :املَّروعات الت بُسقى باملاء النجس ال بان ُْجس ,وال حيارم

رصح بذلك احلنفية واملالكية والشافعية.
أكلوا ,كام َّ
لاء يف حاشية ابن عابدين عالَّرو املسق َّية بالنجاسات ال حترم وال
بُكره عند أكثر الفقواء .
ولاء يف التاج واإلكلي رشح لترص خلي

عالقمح النجس ياَّر

فينبت ه طاهر ,وكذلك املاء النجس ُيساقى باه شاجر أو بقا فاالثمر
والبق طاهربان .
طااهر العاني,
ولاء يف مغن املحتاج عوالَّر النابت عىل نجاساة
ُ
ويطور ظاهره بالغس  ,وإذا سنب فح مبه طااهر باال غسا  ,وكاذا القثااء
ونح ها ,وأغصان شجر ُسقيت بامء نجس وثمرها  .ولااء فياه أيضا ًا
حب زر نبت يف نجاسة
عوال بكره الثامر الت سقيت باملياه النجسة ,وال م
ِ
كَّ ْب  ,كام يف املجم عن األصحاب ,إذ ال يظور يف ذلك أثرهاا  .هاذا,
واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :22ه ـ مــو اللعــب يف األلعــاب اإللكرتونيــة ملــدة ثــبث
ماعاف يف اليوع أو أوبع مواء لتطييب النفس أو للمتعة؟

اجلواب :حكام اللعاب باأللعااب اإللكرتونياة خيتلاف بااختالف

املحرم ومنوا املباح ,فِّيلى الت ضيح.
األلعاب ,فمنوا َّ
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ولكن أق ل
الذي يض ِّيع من وقته ك َّ ي م ثالث ساعات أو أكثر يف اللعاب ها
يستحرض وق فه بني يدي اهلل سبحانه وبعايف ي م القيامة ,حيث يق ل صىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «ال بَّول قدما عبد يا م القياماة حتاى
يسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم فع فيه؟ وعن مالاه مان أيان
اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعان لسامه فايم أبااله؟» رواه الرتماذي وقاال
حديث حسن صحيح.
ه يستحرض ق ل اهلل بعايف ﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾؟
[الذاريات .]56

ه يستحرض ق ل اهلل بعايف ﴿ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ﴾؟ [احلجر 97ا.]98

ه يستحرض ق ل النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «ما
للس ق م سلس ًا مل يذكروا اهلل بعايف فيه ,ومل يصل ا عىل نب ِّيوم فيه ,إال كان
عليوم بِر ٌ؛ فإن شاء َّ
عذهبم ,وإن شااء غفار هلام» رواه الرتماذي وقاال
حديث حسن صحيح؟
ه يستحرض ق ل النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «ما
عَّ ول َّ ويصل ن عىل النب صىل اهلل عليه
قعد ق م مقعد ًا ال يذكرون اهلل َّ
وعىل آله وصحبه وسلم ,إال كان عليوم حرس ي م القياماة ,وإن خلا ا
اةنة» رواه أمحد وابن حبان ورلاله رلال الصحيح؟
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ه يستحرض ق ل النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «ما

من ق م يق م ن من سلس ال يذكرون اهلل بعايف فياه ,إال قاام ا عان مثا
ليفة محار ,وكان هلم حرس » رواه أب او بإسنا صحيح؟
عَّ ول َّ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ه يستحرض ق ل اهلل َّ
ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ﴾؟ [األنبياء 0ا.]7

ه الذي يضا ِّيع السااعات يف اللعاب ال يادري مااذا جياري عاىل
املسلمني يف العامل عامة وفلسطني خاصة؟
عَّ ول َّ ي م القيامة؟ إنا هلل وإنا إليه رالع ن ,وال
ما ه قائ لربنا َّ
ح ل وال ق إال باهلل العيل العظيم .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الســ ا  :26م ــا ه ــو احلك ــم الش ــرعي يف بي ــع و ــراء احليوان ــاف
اةنَّطة؟ وه وجودها يف البيت مينع من دخو املبئكة؟

اجلواب :جيب عىل العبد أن يعلم أوالً بأنه س ُيسأل ي م القيامة عن مالاه

فيم أنفقه ,لق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم « ال بَّول قدما عباد
ي م القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم فع فيه؟ وعان
ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن لسمه فيم أباله؟» رواه الرتمذي.
ثاني ًا :أن يعلم بأ َّن احلي انات النجسة ال بطورهاا التذكياة ,فاام كاان
نجس ًا حي ًا فو نجس ميت ًا ,والتذكية ال بطوره.
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ثالث ًا :ال جي ز حتنيط احلي انات وه ح َّية ملا فيه من التعذيب.
رابع ًا :حيرم بيع امليتة ورشاؤها.
وبناء عىل ذلك:

وحنِّط بعد الذبح ,فإنه يبقى نجس ًا
فام كان من احلي انات نجس ًا حي ًاُ ,
وال جي ز بيعه ورشاؤه ,ألنه ميتة .أما حكم حتنيطه بعد الاذبح فرالاع إيف
ن َّية املحنِّط ,فإن كاان يف حتنيطاه مصالحة كاالتعليم أو

ء ُحيتااج إلياه,

فمباح ,وإال فو ببذير للامل بدون فائد .
ٌ
وأما حتنيطه وه ح فال جي ز ملا فيه من التعذيب وه حرام.
وحانِّط
أما ما كاان مان احلي اناات طااهر ًا ,وذكِّا ذكاا ً رشعياةُ ,
ملصلحة خاصة أو عامة ,فإنه جي ز بيعاه أو رشاؤه؛ وأماا إذا ُحانِّط بادون
بذكية ,بأن مات احلي ان الطاهر حتف أنفه ,وكان يف حتنيطه مصلحة ,فإنه
جي ز حتنيطه ,ولكن حيرم بيعه ورشاؤه.
وحانِّط مان ألا
وأما إذا كان احلي ان طاهر ًا ,و ُذ ِّك ذكا ً رشعيةُ ,
الَّينة فقط ,فال أرى ل از بيعه ورشائه ,ألنه إضاعة للاامل بادون فائاد ,
وخاصة يف زمن انتشار الفقر يف صف ف املسلمني.
وول احلي ان املحنَّط يف البيت ال يمنع مان خا ل املالئكاة ,إال
الكلب .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :29ه ـ مــب عنــد ــراء مــياوة أو بيــت أو مزوعــة أو مــا
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ابه ذلف أ يذبح له ,وهو ما يقا عنه (فجر دع)؟

اجلواب :ليس ب الب عىل من اشرتى بيتا ًا أو سايار أو مَّرعاة أن
يذبح عفجر م  ,ولكنه مباح ,ويؤلر عىل الاذبح بن َّيتاه ,هاذا إذا مل يكان
املشرتي قد نذر إن اشرتى بيت ًا أو ...أن يذبح ل له اهلل بعايف.
فإن كان قد نذر ولب عليه ال فاء بالنذر ,وي ز اللحم عىل الفقراء
من غِّي األص ل والفرو ورابطة الَّولية ,وال جي ز له أن يأك ه منوا.
وبناء عىل ذلك:
ففجر الدم عند رشاء البيت أو السيار أو املَّرعة لايس والبا ًا ,با
ه مباح ,فإن شاء ذبح وإن شاء مل يذبح ,إال إذا نذر أن يذبح فيجب عليه
ال فاء بالنذر بعد الرشاء .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ا  :83أنــا أقــوع بتــدويس مــاعاف اللغــة اإلنكليزيــة يف مــداوس
الدول ــة ,وأج ــر الس ــاعة للمتخ ــرِّج . /153/س ,وملـ ـن حيمـ ـ
الشهادة الثانوية . /83/س ,فقـد قـدمت أوواقـي علـى أمـاس
البكالوويــا ,علمـاً أنــين قــد خترَّجــت ول يصــدو قــراو التخــرج
حتــى اآل  ,ول أحضــر مصــدَّقة التخــرج ,فه ـ مــو لــي أ
أقبع أجر الساعة . 153س ألنين متخرِّج أع ال؟
التخرج مل يصدر بعد ,والنظاام املتباع يف وزار
اجلواب :ما ام قرار
م

التخرج ,فليس مان ح ِّقاك أن
متخرل ًا إال بصدور قرار
الرتبية ال يعتربك
م
ِّ
التخرج ,أما إذا كان نظام ال زار يسمح لك أن بأخاذ ألار
بتقاىض ألر
م
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التخرج إن شاء
التخرج ,فال حرج يف أخذ ألر
التخرج ول مل يصدر قرار
م
م
م
اهلل بعايف .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

كميـة
َّ
السـ ا  :81أعمـ مــع والــد يف مهنــة تطلـب امــتجراو
كبرية مـن الكهربـاء ,فقـاع والـد بتعـدي عـداد الكهربـاء
للتقليـ ـ م ــن كميَّـ ـة الكهرب ــاء املس ــحوبة ,ونص ــحته فل ــم
يسـ ــتجب ,و نـ ــين أخـ ــاف أ أبـ ــين بـ ــيا بعـ ــد واجـ ــي مـ ــن
احلراع ,فماذا أفع ؟
اجلواب :ما يفعله والدك حرام ,ويعدم رسقة من األم ال العامة,

وجيب عليك أن بدوم عىل نصحه وبذكِّيه باهلل بعايف ,وذلك لق له بعايف
﴿ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮢ ﮣ ﮤ﴾ [آل عمران  ,]014ولق له بعايف ﴿ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭪﭫﭬﭭ

ﭮ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾ [النساء .]085
وليكن أمرك باملعروف ل الدك بأسل ب لطيف ون بعنياف ,وماع
كام األ ب ,وأن يك ن بلطف ورس ًا ,والعا نصاحك لاه باني احلاني
بتحني أوقات صفائه وقربه من اهلل بعايف.
واآلخر ,وأنت َّ
ومال والدك يف هذه احلال ٌ
مال فيه شبوة ,جيا ز لاك أن بأكا مناه
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وبتَّوج منهَّ ,
ألن اإلثم عليه ال علياك ,وإن
وبرشب وبلبس وبأخذ منه,
َّ
كان ب سعك أن بعم مستق ً
ال عن والدك بدون سخط منه فافع  ,وهاذا
األويف ,وإال فال حرج عليك إن شاء اهلل بعايف.
وب سعك إن أخذت شيئ ًا من املال من عند والدك أن بتصدَّ ق بيشء
منه بن َّية بطوِّي هذا املال من الش ائب ,ولكن ال الب عىل والدك أن يربئ
ذ َّمته حرص ًا أمام رشكة الكورباء ,وإال فسايندم ال قادر اهلل بعاايف بسابب
رسقة الكورباء.
أسأل اهلل بعايف لنا ولكم اهلداياة ,وأن يغنيناا بحاللاه عان حراماه,
وبطاعته عن معصيته ,وبفضله عمن س اه .آمني .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
**

**

**

كتاب اآلداب
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الســ ا  :1م ــا ه ــو حك ــم التومــ واالم ــتغاثة ب ــالنيب ص ــلى اىل
عليه وعلى آله وصحبه وملم وباألولياء والصاحلني؟

اجلواب :قب اإللابة عن السؤال ال بدَّ من معرفة أم ر ثالثة
أوالً :األص يف األفعاال التا بصادر مان املسالم أن ُحتما عاىل

األوله الت ال بتعارض ماع أصا الت حياد ,وال جيا ز أن نباا ر برمياه
بالكفر أو الرشكَّ ,
فإن إسالمه قرين ٌة ق ي ٌة ب لب علينا أال ن ْح ِما أفعالاه
عىل ما يقت

الكفر ,وبلك قاعد عامة ينبغ عىل املسلمني معرفتوا ,وقد

عرب اإلمام مالك إمام ار اهلجر رمحه اهلل بعاايف عان ذلاك بق لاه عمان
َّ
صدر عنه ما حيتم الكفر من بسعة وبسعني ولو ًا ,وحيتما اإلياامن مان
وله ,نحم أمره عىل اإليامن  ,ولنرضب لذلك مث ً
ال ق لي ًا وآخر فعلي ًا.
فاملسلم يعتقد َّ
أن املسيح عليه السالم حيي امل بى ولكان باإذن اهلل,
وه غِّي قا ر عىل ذلك بنفسه ,وإنام بق اهلل له ,والنرصاين يعتقد أنه حيي
امل بى ,ولكنه يعتقد أن ذلك بق َّ ذابية ,وأنه ه اهلل ,أو ابان اهلل ,أو أحاد
أقانيم كام يعتقدون ,وعىل هذا فإذا سمعنا مسل ًام م ِّحد ًا يق ل عأنا أعتقاد
َّ
أن املسيح حيي امل بى  ,ونفس بلك املقالة قاهلا آخر نرصاين ,فاال ينبغا
بنرص هباذه الكلماة ,با نحملواا عاىل املعناى الالئاق
أن نظ َّن أن املسلم َّ
بانتسابه لإلسالم ولعقيد الت حيد.
واملسلم يعتقد أيض ًا َّ
أن العبا ال جي ز رصفوا إال هلل وحده ,واملرشك
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يعتقد ل از رصفوا لغِّي اهلل بعايف ,فإذا رأينا مسل ًام يصدر مناه لغاِّي اهلل ماا
حيتم العبا وغِّيها ,ولب مح ُ فعله عىل ما يناساب اعتقاا ه كمسالم,
َّ
ألن من ثبت له عقد اإلسالم بيقني مل يَّل عنه بالشك واالحاتامل ,ولاذلك
ملا سجد معاذ بن لب ريض اهلل عنه للنب صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه
وصححه ابن حبان ا َّناه النبا صاىل اهلل علياه
وسلم ا فيام رواه ابن ماله
َّ
وعىل آله وصحبه وسلم عن ذلك ,ولكنه مل يصاف فعلاه هاذا بالرشاك أو
الكفر ,وبده أن معاذ ًا ريض اهلل عنه ا وه أعلم األمة باحلالل واحلارام ا
أن السج عبا َّ ,
مل يكن جيو َّ
وأن العبا ال جي ز رصفوا لغِّي اهلل بعاايف,
ولكن ملا كان السج حيتم ولوا ًا آخار غاِّي عباا املساج لاه ,وها
سج اإللالل والت قِّي ,مل جيَّ محله عىل العبا إذا صادر مان املسالم أو
بكفِّيه بحال ,ويف ذلك يق ل احلافو الذهب

عأال برى الصحابة من فارط

ح ِّبوم للنب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال ا أال نساجد لاك؟
فقال ال ,وذلك يف احلديث الذي يرويه اإلمام أمحاد عان معااذ بان لبا
ريض اهلل عنه أنه ملا رلع من اليمن قال يا رس ل اهلل رأيت رلااالً بااليمن
يسجد بعضوم لبعضوم ,أفال نسجد لك؟ قال «ل كنت آمر ًا برش ًا يساجد
لبرش ألمرت املرأ أن بسجد لَّولوا» .فل أذن هلام لساجدوا لاه ساج
إلالل وب قِّي ,ال سج عبا  ,كام قد سجد إخ ي ساف علياه الساالم
لي سف .وكذلك الق ل يف سج املسلم لقرب النب صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم عىل سبي التعظيم والتبجي ال يكفر به أصاالً ,با يكا ن
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عاصي ًا ,فليعرف َّ
أن هذا منو عنه ,وكذلك الصال إيف القرب .

واإلخالل هبذا األص األصي ه مسلك امخ ارج ,حياث وضاح
ابن عمر ريض اهلل عنوام َّ
أن هذا ه مدخ ضاللتوم فقال عإَّنم انطلقا ا
إيف آيات نَّلت يف الكفار فجعل ها عىل املؤمنني

[ع َّلقه البخاري يف صاحيحه,

ووصله ابن لرير الطربي يف هتذيب اآلثار بسند صحيح].
ثاني ًا :بعريف الرشك ه رصف ء من أن ا العبا لغِّي اهلل عىل
التقارب إيف
ال له الذي ال ينبغ إال هلل بعايف ,حتى ل كان ذلك بغارض
م
اهلل بعايف ,كام قال بعاايف ﴿ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ [الَّمر .]8
وإنام قلنا عىل ال له الذي ال ينبغ إال هلل بعايف إلخراج ك ِّ ما خالف
العبا يف مسامها ,وإن وافقوا يف ظاهر اسموا ,فالدعاء قد يك ن عبا ً
للمدع ِّ  ,قال بعايف ﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [النساء .]002
وقد ال يك ن ,قال بعايف ﴿ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ﴾ [الن ر .]68
والسؤال قد يك ن عبا ً للمسؤول ,قاال بعاايف ﴿ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ﴾ [النساااء  .]87وقااد ال يك ا ن ,قااال بعااايف ﴿ﮚ ﮛ﴾
[الذاريات .]09
واالستعانة قد بك ن عبا ً للمساتعان باه ,قاال بعاايف ﴿ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ﴾ [الفاحتة  .]5وقاال بعاايف ﴿ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
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ﮬ ﮭ﴾ [األعراف  .]073وقد ال بك ن ,قال بعاايف ﴿ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾ [البقر .]058
واحلب قد يك ن عبا للمحب ب ,وقد ال يك ن ,كام مجع النبا م صاىل
م
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ذلك يف ق له «أح مب ا اهلل ملاا يغاذوكم مان
بحب اهلل ,وأح مب ا أه بيت بح ِّب » رواه الرتمذي وصاححه
نعمه ,وأح مب ين ِّ
احلاكم ...وهكذا ,أي َّ
أن الرشك إنام يك ن يف التعظيم الذي ه كتعظايم اهلل
بعايف ,كام قال بعايف ﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [البقر .]77
وكااام قااال ساابحانه ﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [البقر .]065
بعظايم مان ون اهلل ,ولاذلك كاان
بعظيم مع اهلل ,أو
فالرشك ه
ٌ
ٌ
سج املالئكة آل م عليه السالم إيامن ًا وب حيد ًا ,وكان ساج املرشاكني
لألوثان كفر ًا ورشك ًا ,مع ك ن املسج له يف احلالتني لل ق ًا ,لكن ملا كان
سج املالئكة آل م عليه السالم بعظي ًام ملِا ع َّظمه اهلل ,كاام أمار اهلل ,كاان
يساتحق فاعلواا الثا اب ,وملاا كاان ساج املرشاكني
وسيل ًة مرشاوعة
م
يستحق فاعله العقاب.
لألصنام بعظي ًام كتعظيم اهلل ,كان رشك ًا مذم م ًا,
م
خالف بعد ذلك يف بعض أنا ا ال سايلة كالت مسا
فإذا ما حص
ٌ
بالصاحلني والدعاء عند قب رهم مثالً ,أو حصا خطاأ فيواا مان بعاض
املسلمني فيام مل يرش ك نه وسيلة ,كالسج للقرب أو الط اف به ,فإناه ال
جي ز أن ننق هذا امخطأ أو ذلاك امخاالف مان ائار ال سايلة إيف ائار
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الرشك والكفر ,ألننا نك ن بذلك قد خلطنا بني األم ر ,ولعلنا التعظايم
باهلل كالتعظيم مع اهلل ,واهلل بعاايف يقا ل ﴿ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ [القلم 85ا.]86
ثالث ًاَّ :
أن هناك فارق ًا أيض ًا ما بني ك ن اليشء سبب ًا ,وبني االعتقا بأنه
بنص القرآن العظيم والسانة
خالق ومؤ ِّثر يف نفسه ,وقد ثبت هذا التفريق ِّ
حق سيدنا رس ل اهلل صىل اهلل علياه
املطور  ,عىل سبي املثال قال بعايف يف ِّ
وعىل آله وصحبه وسلم ﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ [الش رى .]57
وقااال لااه يف مكااان آخاار ﴿ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [القصااص .]56
فاآلية األويف بثبت بأنه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ها  ,وهاذا
من حيث السبب ,واآلية الثانية بثبت بأن اهلل ه اهلا ي ,وهذا من حياث
االعتقا والتأثِّي.
املطور  ,يق ل صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم
ومن السنَّة َّ
«إذا سألت فاسأل اهلل ,وإذا استعنت فاستعن بااهلل ,واعلام َّ
أن األماة لا
التمعت عىل أن ينفع ك بيشء مل ينفع ك إال بيشء قد كتبه اهلل لاك ,ولا
يرضوك إال بيشء قاد كتباه اهلل علياك,
يرضوك بيشء مل م
التمع ا عىل أن م
رفعت األقالم ول َّفت الصحف» رواه الرتمذي.

ويق ل يف مكان آخر «من ن َّفس عن مؤمن ُك ْرب ًة من ُكر ِ
ب الدنيا ن َّفاس
اهللُ عنه ُك ْرب ًة من ُكر ِ
ب ي م القيامة ,ومن ي َّرسا عاىل ُم ْع ِرسا ي َّرسا اهللُ علياه يف
الدنيا واآلخر  ,ومن سرت مسل ًام سرته اهللُ يف الدنيا واآلخر » رواه مسلم.
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ويق ل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «واهلل يف ع ْ ِن العباد
ِ
يبني َّ
باأن امخاالق
ما كان العبدُ يف ع ْ ن أخيه» رواه مسلم .فاحلديث األول ِّ
يبني السبب.
واملؤ ِّثر ه اهلل بعايف ,ويف احلديث الثاين ِّ
َّ
باأن
بفرق باني االعتقاا
إيف ما هنالك من اآليات واألحا يث الت
ِّ
امخالق واملؤثر ه اهلل وحده ,وبني األسباب الت بؤخذ.
فإذا رأينا مسل ًام يطلب أو يسأل أو يستعني أو يرل نفع ًا أو فع رض
من غِّي اهلل ,فإنه جيب علينا قطعا ًا أن نحما ماا يصادر مناه عاىل ابتغااء
السبب َّية ,ال عىل التأثِّي وامخلق ,ملا نعلمه من اعتقاا كا ِّ مسالم َّ
أن النفاع
والرض الذاب َّي ْني إنام ا بيد اهلل وحدهَّ ,
وأن هناك من املخل قات ما ينفع أو
َّ
يرض بإذن اهلل ,فإذا عرفنا هذه األم ر الثالثة فإنه جيب علينا استحضاارها
م
يف الكالم عىل حكم الت مس واالستغاثة.
أما إقحام الرشك والكفر يف هذه املسألة فال وله له ,اللوام إال عاىل
افرتاض َّ
أن املت ِّس واملستغيث يعتقد يف املت َّس واملستغاث به أنه جيلاب
الرض أو النفع بذابه.
َّ
رابع ًاَّ :
إن أول من نق مسألة الت مس واالستغاثة من فرو الفقه إيف
أص ل العقائد ه ابن بيمية رمحه اهلل بعايف ,ومل يسبقه إيف ذلك أحد من

السلف وال امخلف ,فابتد ما مل يقله عامل قبله ,كام لاء يف ر ِّ املحتار البن
عابدين رمحه اهلل بعايف ,قال وقال السبك حي ُسن الت مس بالنب إيف ربه ,ومل
ينكره أحد من السلف وال امخلف إال ابن بيمية فابتد ما مل يقله عامل قبله .اها.
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فقد كانت مسألة الت مس واالستشفا واالستغاثة ملد ثامنياة قارون
مسألة فقوية ,وكان الفقواء يف املذاهب األربعاة يبحث َّناا يف بااب احلاج
والَّيار وغِّيها ,حتى لاء ابن بيمية رمحه اهلل فنقلواا إيف بااب العقياد ,
وحكم عىل املت ِّس واملستغيث واملستشافع باالكفر ,واساتح َّ مااءهم
وأعراضوم وأم اهلم.
األدلة عىل جواز التوسل واالستغاثة:
وبعد هذه املقدِّ مة أس ق لك األ َّلة عىل ل از الت مس واالستشافا
واالستغاثة ,يف حال حيا املت َّس به واملستشفع به واملستغاث به يف الدنيا
واآلخر والربزخ.
أوالً :احلياة الدنيا :روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن أنس بان
مالك ريض اهلل عنهَّ ,
عأن رل ً
ال خ ي م اةمعة من باب كان ولاه املنارب,
ورس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قائم خيطاب ,فاساتقب
رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قائ ًام فقال ياا رسا ل اهلل
هلكت امل ا

وانقطعت السب فا اهلل ُيغيثنا ,قال فرفع رس ل اهلل صىل

اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يديه فقال «اللوم اساقنا ,اللوام اساقنا,
اللوم اسقنا» ,قال أنس وال واهلل ما نرى يف السامء من ساحاب وال قَّعا ًة
وال شيئ ًا ,وما بيننا وبني سلع من بيات وال ار ,قاال فطلعات مان ورائاه
الرتس ,فلام ب َّسطت السامء انترشت ثم أمطرت ,قال واهلل ماا
سحابة مث ُ م ْ
رأينا الشمس ست ًا ,ثم خ رل من ذلك الباب يف اةمعة املقبلة ورس ل
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اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قائم خيطب ,فاستقبله قائ ًام فقال
يا رس ل اهلل هلكت األم ال وانقطعت الساب  ,فاا اهلل يمساكوا ,قاال
اللوم
فرفع رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يديه ثم قال « َّ
ح الينا وال علينا ,اللوم عىل اآلكام واةبال واآللام وال ِّظاراب واألو ياة
ومنابت الشجر» ,قال فانقطعت وخرلنا نميش يف الشمس .
هذا الرل لاء مستغيث ًا برس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم أن يدع اهلل يف أن يمطرهم ,فلم يق له النب صىل اهلل عليه وعىل
آله وصحبه وسلم «إذا سألت فاسأل اهلل» .ومل يق له ا ع ا اهلل القائ
﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾ [البقر  .]036والقائ
﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [غافر .]61
ولاء يف احلديث الصحيح ,عن عثامن بن ُحنيف ريض اهلل عنه َّ
عأن
رل ً
ال رضير البرص أبى النب َّ صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فقال
ا اهلل أن يعافين  ,قال «إن شئت ع ت ,وإن شئت صربت فوا خاِّي
لك» ,قال فا عه ,فاأمره أن يت ضاأ فيحسان وضا ءه ,فيصايل ركعتاني
حمماد نبا ِّ
ويدع هبذا الدعاء «اللوم إين أسألك وأب َّلاه إلياك بنب ِّياك َّ
حممد إين ب َّلوت بك إيف ريب يف حالت هذه ل ُتقىض  ,,اللوام
الرمحة ,يا َّ
فش ِّف ْع ُه َّيف» رواه أمحد والرتمذي وقال حديث حسن صحيح.
فالنب م صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم ع َّلماه الت مسا
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واالستغاثة بجاهه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,كام ها ظااهر
نص احلديث ,فو رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم
يف ِّ
يع ِّلم الناس الت حيد أم الرشك؟ وملاذا مل يق له النب م صىل اهلل عليه وعاىل
آله وصحبه وسلم «إذا سألت فاسأل اهلل ,وإذا اساتعنت فاساتعن بااهلل»
رواه الرتمذي؟
ثاني ًا :أما

اآلخرة فام رواه البخاري يف صحيحه مرف ع ًا « َّ
إن

الشمس بدن ي م القيامة حتى يبل العرق نصف األذن ,فبينا هم كذلك
استغاث ا بآ م ثم بم سى ثم بمحمد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم».
ملاااذا مل يت َّلاه الناااس يف أرض املحرشا إيف اهلل بعااايف مبااارش ً ,با
ب َّلو ا إيف األنبياء واملرسلني علايوم الصاال والساالم؟ والاذي خيربناا
بذلك الصا ق املصدوق صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,فو قال
عنوم كفروا وأرشك ا وسأل ا غِّي اهلل ,أم بقدَّ م رس ل اهلل صىل اهلل علياه
وعىل آله وصحبه وسلم الذي استغاث ا به ليشفع هلم؟
ثالث ًا :أما الربزخ فأوالً :أنق كالم ابان القايم يف كتااب الاروح
صح عن النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم َّ
أن األرض ال
قال
َّ
بأك ألسا األنبياء ,وأنه صىل اهلل عليه وآله وسلم التمع باألنبيااء ليلاة
اإلرساء يف بيت املقدس ,ويف السامء خص ص ًا بم سى ,وقد أخرب بأنه ما
من مسلم يس ِّلم عليه إال ر اهلل عليه روحه حتى ير علياه الساالم .روى
أب او بإسنا رلاله ثقات ا كام قال احلافو ابن حجر يف الفتح ا عن أيب
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هرير ريض اهلل عنهَّ ,
أن رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
عيل روح حتى أر َّ عليه الساالم»
عيل إال ر َّ اهلل َّ
قال «ما من أحد يس ِّلم َّ
إيف غِّي ذلك مما حيص من مجلته القطع َّ
بأن م ت األنبياء إنام ه رالع إيف
أن ُغ ِّيب ا عنا بحياث ال نادركوم ,وإن كاان ا م لا ين أحيااء ,وذلاك
كاحلال يف املالئكة ,فإَّنم أحياء م ل ون وال نراهم .اهاا.
ثاني ًا :قال احلافو ابان حجار يف فاتح البااري وروى ابان أيب شايبة
بإسنا صحيح من رواية أيب صالح السامن عن مالك الداري ا وكان خازن
ٌ
قحط يف زمن عمر ريض اهلل عنه ,فجاء رل إيف
عمر ا قال أصاب الناس
قرب النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فقال يا رس ل اهلل استسق
أل َّمتك فإَّنم قد هلك ا ,فأبى الرل يف املنام فقي لاه ائات عمار فأقرئاه
السالم ,وأخربه أنكم مسق ن ,وق له علياك الكايسأ علياك الكايسأ
فأبى عمر فأخربه فبكى عمر ثم قال يا رب ال آل إال ما عجَّت عنه.
فوذا احلديث ُي ْثبِت بال شك وال ريب إمجا من حرض من الصحابة
يف زمن سيدنا عمر ريض اهلل عنوم عىل ل از االساتغاثة باالنب صاىل اهلل
عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم بعاد انتقالاه إيف الرفياق األعاىل ,ونحان
مقتدون بالصحابة يف ذلك.

وقال اإلمام الدارم يف ساننه عان أيب اةا زاء قاال ع ُق ِحاط أها

املدينة قحط ًا شديد ًا ,فشك ا إيف عائشة ريض اهلل عنوا فقالت فانظروا قرب
النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,فالعل ا منه ك إيف الساامء
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حتى ال يك ن بينه وبني السامء سقف ,ففعل ا فمطروا ,حتى نبت العشب
وسمنت اإلب حتى بفتقت من الشحم ,فسمى عام الفتق .
ملاذا فعلت السيد عائشاة ريض اهلل عنواا هاذا؟ والصاحابة الاذين
فعل ا هذا ووافق ها ه أرشك ا؟ ه ابتدع ا؟ ه ضال ا؟ نساتغفر اهلل
بعايف من هذا.
وكان ابن حجر العسقالين يق ل يف ي انه
بجاهااك أبَّقاا فصاا القضاااء

نبااا َّ اهلل يااااا خاااِّي الرباياااا
عااام
كااريم العفاا
وأرلاا يااا
َّ
ُ
ب اةاا ال ياارىض فِاادا ًء
فك ْعاا ُ

رب احلبااااء
لن ْتااا ُه ياااداي ياااا َّ
رأس يف السااخاء
لنعلااك وهاا
ٌ

كعاب
وس َّن بمدحك ابن زهاِّي
ٌ
ف ُق ا ْ يااا أمحاادُ باان عاايل اذهااب

إيف ار النعاااايم بااااال شااااقاء

ْ
ْ
أحاَّن فمادحك  ,رسوري
فإن

ْ
ْ
أقاانط فحماادك  ,رلااائ
وإن

ج

و ي ان احلافو مطب

ملاااثيل مناااك لاااائَّ الثنااااء

قدي ًام يف اهلند ,وهنااك نساخة مناه يف مكتباة

اةامعة األر نية ,فمن انتقد بعض أبيات الب صِّيي رمحه اهلل بعايف فلينتقد
أبيات احلافو ابن حجر رمحه اهلل بعايف.
وقال اإلمام الن وي يف املجم

يستحب أن يق له مان ياَّور
مب ِّين ًا ما
م

النب َّ صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم إذا وقف أماام القارب الرشايف
نصه عثم يرلع
لاطب ًا رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ما م
إيف م قفه األول قبالة وله رسا ل اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه
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حق نفسه ,ويستشفع به إيف ربه سبحانه وبعايف ,ومن
وسلم ,ويت َّس به يف ِّ
أحسن ما يق ل ما حكاه املاور ي والقايض أب الطيب وسائر أصحابنا عن
العتب مستحسنني له قال عكنت لالس ًا عند قرب رس ل اهلل صاىل اهلل علياه
وعىل آله وصحبه وسلم فجاء أعرايب فقال السالم علياك ياا رسا ل اهلل,
سمعت اهلل يق ل ﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [النساء  ]64وقاد
لئتك مستغفر ًا من ذنب مستشفع ًا بك إيف ريب ,ثم أنشأ يق ل
يا خِّي م ْن ُ فِن ْت بالقاا ِ أ ْع ُظ ُما ُه فطاب ِم ْن طِ ِ
يبو َّن القاا ُ واألكا ُم
العفاف و ِ
ِ
فيه اةا ُ والكار ُم
فيه
نفيس الفدا ُء لقارب أناات سااكِنُ ُه
ُ
ثم انرصف ,فحملتن عيناي فرأيت النب َّ صىل اهلل عليه وعىل آلاه
فبرشه َّ
بأن اهلل بعايف
وصحبه وسلم يف الن م فقال يا عتب أ احلق األعرايب ِّ
قد غفر له .
والقصة ثابتة بناقلواا العلاامء ,وعاىل فارض أَّناا مكذوباة فاالعرب
باستحسان الن وي وسائر الشافعية هلذه الصيغة املذك ر يف قصة العتب ,
فو يستحسن ن الرشك ,وال يم ِّيَّون بني الرشك واإليامن؟
فانظر رمحك اهلل بعايف وهداك كيف استحسن العلامء هاذه الصايغة يف
نداء النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,وطلب العف وأن يساتغفر
نستحب إال هذا ,وال نَّيد عاىل ماا ور
اهلل له ,ونحن ال نفع إال ذلك ,وال
م
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يف األحا يث املتقدِّ مة أو ما لاء عن العلاامء الكباار يف العلام ,وال نعتقاد يف
املخل قني أَّنم يرزق ن بذاهتم أو حيي ن ويميت ن ,فاهلل بعايف َّبني لناا يف كتاباه
َّ
أن إسنا الفع لغِّيه عىل طريق املجاز ليس رشك ًا ,ولكن ما نصانع بمان ال
ُيدرك املجاز وينكره أشدَّ اإلنكار ,قاال بعاايف يف شاأن سايدنا عيساى علياه
الصااال والسااالم ﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [آل عمااران  .]51فل ا قااال
شخص َّ
أن سيدنا عيساى علياه الساالم كاان حييا املا بى وياربئ األكماه
واألبرص ,مل يكن كافر ًا ,مع َّ
أن اهلل بعايف ه حمي امل بى حقيقة ,وه الاذي
يربئ األكمه واألبرص ,وك ملنا يعتقد َّ
أن التأثِّي هلل ال لسيدنا عيسى ,وكاذلك
إذا استغاث رل برس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم راليا ًا
أن يدع اهلل له يف بفريج مصيبته أو كربه ,معتقد ًا أنه ح يف قربه يبلغه ساال ُم
جتار مان
أمته أينام كان ا ,و ُبعرض عليه أعامهلم ,مل يكن ذلك رشك ًا عند مان َّ
العصبية وابقى اهلل بعايف ,ب سيتح َّقق َّ
أن ذلاك سانة ور ت باه األحا ياث
ونص عليه علامء األمة الثقات من السلف واملحدثني.
الصحيحةَّ ,
وأخِّي ًا أق ل ال جي ز للمسالمني أن يشاغل ا أنفساوم بمثا هاذه
املسائ  ,وجيعل ها قضايا حيم بعضوم فيوا سيف الكالم عاىل صااحبه,
فيك ن لوا ًا يف غِّي وغى ,ويك ن ذلك سبب ًا يف بفريق الصف ف وبعثار
اةو  ,ويشغلنا عن بناء ستمعابنا ووحاد أمتناا ,فضا ً
ال عان أن يكفار
بعضوم بعض ًا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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السـ ـ ا  :5هـ ـ يوج ــد عري ــف للف ــظ (الص ــحابي) م ــن الق ــرآ
الكريم والسنة النبوية؟

اجلوابَّ :
إن الذي أسامهم صحابة ه النب م صىل اهلل عليه وعىل آلاه
وصحبه وسلم ,كام لاء يف احلديث الرشايف «أناتم أصاحايب وإخ انناا

عَّ ول َّ إيف ذلاك بق لاه ﴿ﯕ
الذين مل يأب ا بعد» رواه مسلم ,وأشار اهلل َّ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [الت بة .]41
وما ور فيام أعلم بعرياف كلماة الصاحايب يف القارآن أو يف السانة
املطور  ,ولكن ور بعريف الصحايب عىل لسان املحدِّ ثني لَّاهم اهلل بعايف
َّ
خِّي ًا ,حيث قال ا الصحايب ه من لق النب صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم مؤمن ًا به وماات عاىل اإلساالم ,فيادخ فياه مان طالات
سالسته له أو قرصت ,ومن روى عنه أو مل يرو ,ومن غَّا معاه أو مل يغاَّ,
ومن رآه رؤية ومل جيالسه ,ومن مل يره لعارض كالعمى.
قال اإلمام ابن حاَّم رمحاه اهلل بعاايف يف كتاباه اإلحكاام يف أصا ل
األحكام ,وه يتحدَّ ث عن فض الصاحابة وبعرياف الصاحايب عفأماا
الصحابة ريض اهلل عنوم ,فوم ك م من لالس النب صاىل اهلل علياه وعاىل
آله وصحبه وسلم ول ساعة ,وسمع منه ول كلمة فاام ف قواا ,أو شااهد
منه عليه السالم أمر ًا يعيه ,ومل يكان مان املناافقني الاذين ابصا نفااقوم
واشتور حتى ماب ا عىل ذلك.
وك ملوم ٌ
وبعظايموم,
قِّيهم
عدل إما ٌم فاض ٌ ِرض ًاٌ ,
ُ
فرض عليناا با ُ
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وأن نستغفر هلم ونُح َّبوم ,و ر ٌ يتصدَّ ق هباا أحادُ هم أفضا ُ مان صادقة
أحدنا هر ُه ك َّله ,ول ُع ِّمر أحدنا الدهر ك َّله يف طاعات متصالة ماا وازى
عم امرئ صحب النب صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم سااع ًة
واحد فام ف قوا ,قال رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم
«ال بس مب ا أصحايب ,فل َّ
أن أحدكم أنفق مث أحد ذهب ًا ما بل ُمدَّ أحادهم
وال ن ِصيف ُه» رواه البخاري اها.
ويق ل فضيلة الشيخ عبد الفتاح أب غد رمحه اهلل بعايف وإنام حكم
العلامء َّ
بأن سالسة ساعة لرس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
أو مشاهد حلظة أو سام كلمة فاام ف قواا مناه علياه الصاال والساالم,
ُبكسب صاحبوا اسم الصحايب؛ لرشف منَّلة النب صاىل اهلل علياه وعاىل
َّ
وألن لرؤية ن ر النب قا رسياان يف قلاب املاؤمن,
آله وصحبه وسلم,
آثارها عىل ل ارح الرائ يف الطاعة واالستقامة مدى احليا  ,بربكته
فتظور ُ
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم.
ويشود لذلك ما رواه الصحايب اةلي عبد اهلل بن برس عنه صىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم «ط بى ملن رآين ,وط بى ملن رأى من رآين,
وملن رأى من رأى من رآين وآمن يب» رواه احلاكم يف املستدرك .اها.
وقااال اإلمااام بق ا م الاادين الساابك يف اإلهباااج يف رشح املنواااج
عوالصحايب ك م من رأى النب صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم
مسل ًام ,وذلك لرشف الصحبةِ ,
وعظ ِم رؤية النب صىل اهلل عليه وعىل آلاه
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وصحبه وسلم ,وذلك َّ
أن رؤية الصاحلني هلا أثر عظيم ,فكيف رؤية سايد
الصاحلني؟أ فإذا رآه مسلم ول حلظ ًة انطباع قل ُباه عاىل االساتقامة ,ألناه
بإسالمه متو ِّي ٌئ للقب ل ,فإذا قاب ذلك الن ر العظيم ,أرشق علياه وظوار
أثره يف قلبه وعىل ل ارحه اها .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :0ما حكم احلضـرة الـا يقـوع بهـا أهـ التصـوف؟ وهـ
هي منة أع بدعة حسنة؟
أمر َّ
اجلوابَّ :
حث علياه النبا
إن االلتام عىل ذكر اهلل بعايف مجاع ًة ٌ

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم بأحا يث متعدِّ  ,من مجلتوا
عن أيب هرير وأيب سعيد امخدري ريض اهلل عنوام قاال قاال رسا ل
اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «ال يقعد ق م ياذكرون اهلل إال
ح َّفت ُْو ُم املالئكة ,وغشيتوم الرمحة ,ونَّلت عليوم الساكينة ,وذكارهم اهلل
فيمن عنده» رواه مسلم.
وعن أنس بن مالك ريض اهلل عنه َّ
أن رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل
آله وصحبه وسلم قال «إذا مرربم بريااض اةناة فااربع ا» قاال ا وماا
رياض اةنة؟ قال « ِحل ُق الذكر» رواه الرتمذي.
وعن أنس بن مالك ريض اهلل عنه َّ
أن رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل
آله وصحبه وسلم قال «ما من قا م التمعا ا ياذكرون اهلل ,ال يريادون
بذلك إال ولوه ,إال نا اهم ُمنا من السامء أن ق م ا مغفا ر ًا لكام ,قاد
ُبدِّ لت سيئا ُبكم حسنات» رواه أمحد.
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وعن أيب سعيد امخدري ريض اهلل عنه عن رس ل اهلل صاىل اهلل علياه
عاَّ ولا َّ سايعلم أها ُ
الار مب َّ
وعىل آله وصحبه وسلم أنه قال «يق ل َّ
اةمع الي م م ْن أه ُ الكرم» فقي
«أه ُ ِّ
الذك ِْر يف املسالد» رواه أمحد.

وم ْن أه ُ الكرم يا رسا ل اهلل؟ قاال

وهذا ما كان عليه أصحاب النب صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه
وسلم ,كام يروي اإلمام مسلم عن أيب سعيد امخدري ريض اهلل عناه قاال
عخرج ُمعاوية عىل حلقة يف املسجد فقال ماا أللساكم؟ قاال ا للسانا
نذكر اهلل ,قال آهلل ما أللسكم إال ذاك؟ قال ا واهلل ماا أللسانا إال ذاك,
قال أما إين مل أستحلفكم ُهتم ًة لكم ,وما كان أحدٌ بمنَّلت من رس ل اهلل
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أق َّ عنه حديث ًا منِّ َّ ,
وإن رس ل اهلل
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم خرج عىل حلقة من أصحابه فقال
«ما أللسكم»؟ قال ا للسنا نذكر اهلل ونحمده عاىل ماا هادانا لإلساالم
وم َّن به علينا ,قال «آهللِ ما أللسكم إال ذاك»؟ قال ا واهلل ما أللسانا إال
ذاك ,قال «أما إين مل أستحلفكم هتم ًة لكم ,ولكنه أباين لربيا فاأخربين
َّ
عَّ ول َّ ُيباه بكم املالئكة» إيف غِّي ذلك من األحا يث الكثِّي .
أن اهلل َّ
يساتحب اةلا س يف ِحلاق
ويق ل اإلمام الن وي رمحه اهلل بعاايف
م
الذكر .اها .من كتاب الفت حات الربانية.
وعن اإلمام أمحد ل التمع الق م لقراء القرآن و عاء وذكر ,فعناه
وأي
أنه قال
م

ء أحسن منه؟ من كتاب الفت حات الربانية.
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وك م ذلك مق َّيد بعدم ول املنكرات يف هذه املجاالس .هاذا ,واهلل

بعايف أعلم.

الس ا  :4ما هو احلكم الشرعي يف الرابطة أثناء الذكر ,حي
يتصوَّو الذاكر يخه أثناء الذكر؟

إن بذكمر الصاحلني نافع بإذن اهلل بعاايف ,كاام َّ
اجلوابَّ :
أن النظار إلايوم

نافع ,ألَّنم يذكِّروننا باهلل بعايف ,كام لاء يف احلديث الرشيف عن ابن عبااس
أي للسائنا خِّي؟ قال «م ْن ذكَّاركم
ريض اهلل عنه قال قي عيا رس ل اهلل ,م
اهلل رؤي ُته ,وزا يف عملكم منط ُقه ,وذ َّكركم باآلخر ِ عم ُله» رواه البيوق .
فتذكمرهم واللقا ُء معوم يك ن بنشيط ًا لنا عىل فع الطاعاات وبارك
املعايص واملنكرات ,كام لاء يف احلديث ,عن سعيد بن يَّيد األ ْز ِ ِّي ريض
اهلل عنه ,أنه قال للنب صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم أوصان ,
عاَّ ولا َّ  ,كاام بساتح مان الرلا
قال «أوصيك أن بستح من اهلل َّ
الصالح» رواه الطرباين.
استحضار شبح الشيخ أثناء الذكر ,ولع ُ ما يسامى بالرابطاة,
أما
ُ
ء من الرش  ,ب ر َّباام أن يكا ن مناقضا ًا لإلخاالص

فوذا ما ور فيه
الذي ُأمرت به األمة.

ولكن ال حرج من أن بت َّس إيف اهلل بعايف بالنب صىل اهلل عليه وعىل
آله وصحبه وسلم وبالصاحلني قب ذكرك بأن يفتح اهلل لاك فتحا ًا مبينا ًا.
هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ـ ـ ا  :2مـ ــا وأيكـ ــم يف أصـ ــحاب اويـ ــة يـ ــذكرو اىل عـ ــا
كــثرياً ,ولكــن بعــد االنتهــاء مــن ذكــر اىل عــا يشــربو
الدخا ويلعبو بووق الشدة؟

عَّ ول َّ عىل عبده أن يطلاق اهلل
اجلوواب :إ َّن من أعظم نعم اهلل َّ

عَّ ول َّ لسانه بذكرهَّ ,
ألن وصية سيدنا حممد صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
َّ
وصحبه وسلم واضحة بق له صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم «أن
ت ولسانك رطب من ذكر اهلل» رواه الطرباين وابان حباانَّ .
ألن ذكار اهلل
عَّ ول َّ  ,ولاء رل
بعايف ُمعني للعبد عىل االستقامة وعىل امتثال أوامر اهلل َّ

إيف النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم وقاال لاه ياا رسا ل اهلل َّ
إن

رشائع اإلسالم قد كثرت عيل ,فأخربين بيشاء أبشا َّبث باه .قاال «ال ياَّال
عاَّ ولا َّ
لسانك رطب ًا من ذكر اهلل» [رواه اإلمام أمحد وأب او والرتمذي] .واهلل َّ
يق ل ﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ [العنكب ت  .]45وقال بعض العلاامء ذكار اهلل أكارب
يف النو عن الفحشاء واملنكر؛ َّ
ألن ذكار اهلل بعاايف مطلا ب مناا عاىل ساائر
األح ال بالكثر ال بالقلة ,قاال بعاايف ﴿ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾ [األحَّاب 40ا .]47فمن كاان ُمكثار ًا
لذكر اهلل بعايف كان ذكره هلل بعايف سبب ًا كبِّي ًا يف َّنيه عن الفحشاء واملنكر.
وإين أق ل هلؤالء اإلخ الكرام أه ِ ذكر اهلل بعايف
يا أه ذكر اهللأ بذ َّكروا ق ل اهلل بعايف ﴿ﯩ ﯪ﴾

[البقر
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 .]057فإن ذكر ه يف مأل من البرش فإنه يذكركم يف مأل خِّي من ملئكم,
عَّ ول َّ أنا عند
قال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «يق ل اهلل َّ
ظ ِّن عبدي يب ,وأنا معه حني يذكرين ,إن ذكرين يف نفسه ذكر ُبه يف نفيس,
وإن ذكرين يف مأل ذكر ُبه يف مأل هم خِّي منوم» رواه مسلم ,فو يليق بكم
بعد سالستكم هلل بعايف أن بلعب ا ب رق الشد الذي ه ليس من شعار
الصاحلني ,ب ه من شعار أه الغفلة الذين ال يعرف ن قيم ًة ألوقاهتم
الت سيسأل ن عنوا ي م القيامة ,كام لاء يف احلديث الرشيف «ال بَّول
عمره فيام أفناه ,وعن علمه فيم فع
قدما عبد ي م القيامة حتى ُيسأل عن ُ
فيه ,وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ,وعن لسمه فيم أباله» رواه
عَّ ول َّ ي م
الرتمذي وقال حديث حسن صحيح .فام أنتم قائل ن هلل َّ
القيامة يا أه ذكر اهلل بعايف؟
طواربم
يا أه ذكر اهللأ ه يليق بكم بعد ذكر اهلل بعايف ,وبعاد أن َّ
قل بكم وألسنتكم بذكر اهلل بعايف ,وح َّفتكم املالئك ُة الكرا ُم مالئك ُة الرمحة
برمحة اهلل ,ه يليق بكم أن برشاب ا الادخان امخبياث ذا الرائحاة امخبيثاة
الذي يؤذي املؤمنني وين ِّفر املالئكة؟
ال يا أه الذكرأ أنتم ينظر الناس إليكم بأنكم من أه التق ى ومن
أه الصالح ,فال بك ن ا سبب ًا لنف ر الناس عن ينوم.
ال يا أه الذكرأ ال بك ن ا قدو ً غِّي صاحلة ألها الغفلاة ,حياث
يبيح ا ن ألنفسااوم رشب الاادخان الااذي قااال ُل ا العلااامء بتحريمااه,
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فيجعل ن منكم أس ً وقدو ً ألنفسوم ,باذ َّكروا ياا أها الاذكر حاديث
املصطفى صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «مان سا َّن يف اإلساالم
وألر من عم هباا بعاده مان غاِّي أن يانقص مان
ألرها
ُ
سنَّ ًة حسن ًة فله ُ
زرها ِ
زر من
وو ُ
أل رهم ٌء ,ومن س َّن يف اإلسالم سنَّة سيئ ًة كان عليه ِو ُ
عم هبا من بعده من غِّي أن ينقص من أوزارهم

ٌء» رواه مسلم.

رتوا بأنفسكم بأنكم ذكربم اهلل بعايف ف ُت ِح ملا ا
ال يا أه الذكرأ ال بغ م

ألنفسكم هذه األم رَّ ,
ألن أه الذكر يأخذون بق ل النب صىل اهلل علياه
الشاب ِ
وات اساتربأ لديناه وعرضاه,
وعىل آله وصحبه وسلم «فمن ا َّبقاى م ُ
الشاب ِ
وات وقاع يف احلارام» رواه مسالم .فاإذا كاان اللعاب
ومن وقع يف م ُ
بال رق يكره حتري ًام ,فأول من جيب عليوم بركه ه أنتم.
ال يا أه الذكرأ ال جتعل ا من أنفسكم سبب ًا للطعن يف أها الاذكر
ويف سالس الذكر ,ب العل ا من أنفسكم قدو صاحلة يعشقكم هبا أها
الغفلةَّ ,
عضتوم الدنيا بأنياهبا القاساية ,فجعلات حيااهتم
ألن أه الغفلة َّ
شقا ًء وضنك ًا ,وط بى لعبد لعله اهلل بعايف سبب ًا يف هداية أه الغفلة.
ِ
ِ
نعماة ذكار اهلل بعاايف ,التا
النعمة
يا أه الذكرأ حافظ ا عىل هذه
ُح ِرموا الكثِّي من الناس ,وال بك ن ا سبب ًا للطعن يف سالس الذكر وأهله,
يق ل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «ك م رل من املسلمني عىل
ث ْغر من ُث ُغ ِر اإلسالم ,اهلل اهلل أن يؤبى اإلسال ُم من ِقبلِك» رواه حمماد بان
نرص املروزي يف كتاب السنة.
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أسأل اهلل بعاايف  ,ولكام وللمسالمني الثباات عاىل الادين احلاق,

واالستقامة عىل ما لاء به النب صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم
حتى نلقاه وه راض عنا .آمني .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :8ه مو ذكر اىل ج َّ جبله بدو مرت كام العووة؟

عاَّ ولا َّ
إن من آ اب الذكر سرت الع ر كاملاةَّ ,
اجلوابَّ :
ألن اهلل َّ
أحق أن ُيستحيا منه ,كام لاء يف احلديث الذي رواه احلااكم عان ْهب ِ
اَّ بان
م
حكيم ,عن أبيه ,عن لده ,قال عقلت يا رس ل اهلل ,ما نأ من ع رابناا
وما نذر؟ قال «احفو ع ربك إال من زولك وما ملكت يمينك» ,قلت
فإذا كنا بعضنا يف بعض؟ قال «احفو ع ربك ما استطعت» ,قاال فاإذا
أحق أن ُيستحيا منه»  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
كنا يف خالء؟ قال «اهلل م

الس ا  :2نسمع كثرياً عن األبدا  ,فه وود ذكرهم يف السـنة
املطهَّرة؟ وما معنى ذلف؟

اجلواب :لاء يف مسند اإلمام أمحد عن ُرشيح قال ُذكِر أها الشاام

عند عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه وه بالعراق فقال ا العنوم ياا أماِّي
املؤمنني؟ قال ال إين سمعت رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه
وسلم يق ل «األبدال يك ن ن بالشام ,وهم أربعا ن رلا ً
ال ,كلاام ماات
رل أبدل اهلل مكانه رل ً
الُ ,يسقى هبم الغيث ,وينترص هبم عىل األعاداء,
ويرصف عن أه ِ الشا ِم هبم العذاب» .وهناك روايات أخرى يف األبدال,
وقد نق املناوي رمحه اهلل عن السي ط رمحه اهلل أن خرب األبدال صحيح,
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وإن شئت قلت مت ابر .وقال مث هذا بال حدَّ الت ابر املعنا ي بحياث
يقطع بصحة ول األبدال رضور .
ونق املناوي رمحه اهلل أيض ًا عن ابن حجار رمحاه اهلل يف فتاوياه أناه
يصح ,وما ال.
قال األبدال ور ت يف عد أخبار ,منوا ما م
وقال الفتن يف بذكر امل ض عات ,عن حديث األبدال قلت ها
صحيح ,وإن شئت قلت مت ابر ,فيه آثاار كثاِّي متا ابر بحياث يقطاع
ب ل األبدال رضور  ...ثم قال ومما يق ي احلديث ويدل النتشاره بني
األئمة ق ُل الشافع والبخاري وغِّي ا من الن َّقا فالن من األبدال.
واملقص بكلمة األبدال ه كام لاء يف احلديث «ك َّلام ماات رلا
أبدل اهلل مكانه رل ً
ال».
وإين أرى أن ال ُيتعب أحدُ نا نفسه يف مث هذه امل اضيعَّ ,
ألن
األولياء يف هذه األمة م ل ون إيف قيام الساعة بإذن اهلل بعايف ,وهؤالء
األولياء س ِّم ِوم ما شئت ,ولكن اعلم َّ
بأن صفة األولياء ه كام قال بعايف
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ [ي نس 67ا.]68
ُ
وأفعاهلم يف ميَّان الرشيعة ,فاام كاان
ومجيع األولياء ُب ض ُع أق ُاهلم
م افق ًا للرشيعة فعىل الرأس ثم العينني ,وما خالف فِّيمى وراء الظور وال
يلتفت إليه.
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واألهم من هاذا أن ينظار أحادنا إيف نفساه أيان ها مان األوليااء
م

والصاحلني من أه االستقامة؟ وأين ه من األحكام الرشاعية؟ والكا م
عاَّ ولا َّ ﴿ﮉ ﮊ ﮋ
س ُيسأل ي م القيامة ,أمل يق م الناا َّ

ﮌ ﮍ ﮎ﴾؟ [األعراف .]6
فانظر إيف نفسك واشتغ بإصالح عي هبا ,وأحسان الظان يف مجياع
خلق اهلل ,ألنك إن أحسنت الظن فلن بندم ,وإن أسأت الظن بأحاد مان
خلق اهلل فربام أن بندم ,وال ينفعك الندم .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :6كيف ميكن للشخص أ حيسَّ بكما السعادة؟

اجلوابَّ :
رس ساعا
إن الرضا بقضاء اهلل وقدره ,حلا ه و ُما ِّره ,ها م

اإلنسانَّ ,
ألن اإلنسان يشعر بالسعا أو نقيضوا مان خاالل ماا يالقياه يف
الدنيا ,فإن أصابته حسنة س ِعد ,وإن أصابته مصيبة حَّن ,لك َّن املؤمن بقضاء
اهلل وقدره يرىض يف احلالتني ,ألنَّه علِم حديث سيدنا حمماد صاىل اهلل علياه
وعىل آله وصحبه وسلم «عجب ًا ألمر املؤمنَّ ,
خِّي ,وليس ذاك
إن أمر ُه ك َّله ٌ

رضا ُء
رسا ُء شكر فكان خِّي ًا له ,وإن أصاابته َّ
ألحد إال للمؤمن ,إن أصابته َّ
عاَّ ولا َّ
صرب فكان خِّي ًا له» رواه مسلم .وذلك بعد معرفتاه بقا ل اهلل َّ
﴿ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [النساااااء .]09
عَّ ول َّ يف قضائه وقدره موام كان ,ونسأل اهلل
فرس السعا الرضا عن اهلل َّ
م
العف والعافية يف الدين والدنيا واآلخر  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ا  :9ما هي حبوة اإلميا ؟ وكيـف يسـتطيع الشـخص أ
مد أو حيسَّ حببوة اإلميا ؟

بتذوقوا,
اجلواب :اإليامن له حالو  ,وحالو اإليامن ال بُعرف إال م

بذوق حالو اإليامن فليسمع وليط ِّبق ق ل النب
ومن كان حريص ًا عىل م
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «ذاق طعم اإليامن من ريض باهلل
رب ًا وباإلسالم ين ًا وبمحمد رس الً» رواه مسلم .فمن ريض بقضاء اهلل
ومره ,ا ألنه يعلم َّ
الرب يريب عبا ه يف العطاء
بأن
َّ
بعايف وقدره ,حل ِ ه ِّ
واملنع وامخفض والرفع ...ا وريض باإلسال ِم ين ًا ,وذلك باستسالمه
ألوامره ظاهر ًا وباطن ًا ,كام قال بعايف ﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [النساء  .]65وريض بسيدنا حممد صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم نبي ًا ورس الً ,فتابع ُه يف الظاهر والباطنَّ ,
وحتىل
بأخالقه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,فقد ذاق طعم اإليامن.
نسأل اهلل بعايف أن يكرمنا بذلك .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :13ه مو االمتماع القـرآ مـن لفـا أو جـوا أو
ما ابه ذلف عند وادة النوع ,علماً أنه قـد ينـاع الشـخص
و ستمر بوة القرآ ؟
اجلواب :استام القرآن حني ُيقرأ والب كفائ  ,وذلك لق له بعايف
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﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [األعراف ,]714
ومن بعظيم القرآن الكريم أثناء بالوبه االستام ُ إليه.
وبناء عليه:
فمن أرا استام القرآن الكريم عند الن م فال حارج علياه إن شااء اهلل
بعايف ,ولكن برشط أن يك ن متن ِّبو ًا ومستمع ًا للقرآن الكريم ,وإذا شعر َّ
باأن
عَّ ولا َّ ,
النعاس بدأ يغالبه فيجب عليه أن يقطع التالو بعظي ًام لكتاب اهلل َّ
َّ
ألن النائم كامليت ,فقد بنكشف ع ربه ,وقد خيرج منه ريح ,وهاذا يتنااىف
مع بعظيم القرآن الكريم.
ولكن أنا أنصح ك َّ مسلم إذا أرا الن م أن يقارأ ماا لااء يف السانة
الصحيحة من أذكار ما قب الن م ,مان أ عياة وقاراء آياات وسا ر مان
القرآن .قال البخاري باب التع ذ والقراء عند املنام ,عان عائشاة ريض
اهلل عنوا َّ
أن رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم كان إذا أخذ
مضجعه نفث يف يديه وقرأ باملع ذات ومسح هبام لسده .وعن أيب هريار
ريض اهلل عنه قال و َّكلن رس ل اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه
وسلم بحفو زكا رمضان ,فأباين آت فجع حيث مان الطعاام ,فأخذباه
فقلت ألرفعنَّ ك إيف رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
ا فذكر احلديث ا فقال إذا أويت إيف فراشك فاقرأ آية الكر  ,فإنَّاه لان
يَّال عليك من اهلل حافو ,وال يقربك شيطان ,حتى بصبح ,فقاال النبا
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صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم «صادقك وها كاذوب ,ذاك
شيطان» رواه البخاري .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :11ه هناك حرج من بناء املرحاض جتاه القبلة؟

ُ
اساتقبال القبلاة
أكثار أها العلام إيف أناه ال جيا ز
اجلواب :ذهب
ُ
واستدبارها عند قضاء احلالة ,وذلك لق ل النب صىل اهلل عليه وعىل آلاه
ُ
وصحبه وسلم «إذا أبيتم الغائط فاال بساتقبل ا القبلاة وال بساتدبروها,

غرب ا» .قال أب أي ب فقدمنا الشأم ف لادنا ماراحيض
رشق ا أو ِّ
ولكن ِّ
ُبنيت ِقب القبلة ,فننحارف ونساتغفر اهلل بعاايف .رواه البخااري .ولق لاه
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «إذا للس أحدكم عىل حالته فال
يستقب القبلة وال يستدبرها» رواه مسلم.
وبناء عىل ذلك:
فال جي ز بناء املرحاض جتاه القبلة ,وإذا كان اإلنسان مضطر ًا لبنائاه
عَّ ول َّ  ,كام
جتاه القبلة ,فلينحرف أثناء لل سه ,ثم بعد ذلك يستغفر اهلل َّ
قال سيدنا أب أي ب األنصاري ريض اهلل عنه.
وإذا كان اإلنسان يف صاحراء ومل ياتم َّكن مان الترشايق أو التغرياب
بسبب رياح وما شاك ذلك ,فليستدبر الكعبة ,ألنه يف هذه احلالة ال يك ن
مقاب ً
ال للقبلة ,وما ينَّل منه ينَّل نح األرض ,ملا لاء عن عبد اهلل بن عمار
ريض اهلل عنه قال عاربقيت ف ق ظور بيت حفصة لبعض حالت  ,فرأيت
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رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم يق

ا حالتاه مساتدبر

القبلة مستقب الشأ ِم» رواه البخاري.
وقد أضاف أستاذنا الفاض الدكت ر الشايخ أمحاد احلجا الكار ي
حفظه اهلل بعايف عىل اة اب ما ييل
[أجاز كثَّي من الفقهاء االجتا َه للق لة قضاء احلاجة ضومن ال نيوان.
انظر :املوسوعة الفقهية ,مصطل (قضاء احلاجوة) فقورة ( .])4هاذا ,واهلل
بعايف أعلم.

الس ا  : 15هـ صـحيح أنـه مـب علـى العـاطس أ يلـو عنقـه
مييناً أو مشاالً ذا عطس؟

اجلواب :عن أيب هرير ريض اهلل عنه َّ
عأن النب صىل اهلل عليه وعىل

وغاض هباا
آله وصحبه وسلم كان إذا عطس غ َّطى ولوه بياده أو بث باه
َّ
ص به رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح.
وقااال العلااامء ماان آ اب العاااطس أن خيفااض صا به بالعطااس,
ويرفعه باحلمد ,وأن يغط ولوه لئال يبادو مان فماه أو أنفاه ماا ياؤذي
يترضر بذلك.
اةليس ,وأال يل ي عنقه يمين ًا أو شامالً لئال َّ
وبناء عىل ذلك:
فماان آ اب العاااطس أن ال يلا ي عنقااه يمينا ًا وال شااامالً حتااى ال
يترضر .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
َّ
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الس ا  :10ما حكم من حتدَّث عن وج وامرأة يتحدَّثا يف مكا
العم ويف لا عملهما ,ويقو عنهما ما يسيء مسعتهما,
علماً أ َّ كبًّ منهما متزوِّج وقد ي د هذا خبفاف وجية؟
وه يدخ هذا الكبع يف قوله عا ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ [الن ر ]09؟
اجلواب :أوالً :حديث الرل مع املرأ األلنبية من غاِّي رضور ال
جي زَّ ,
غِّي حمم
ألن ع اقبه ُ

 ,وإن كان وال بدَّ من احلاديث بيانوام ألمار

رضوري فيجب أن ال يك ن بخل بينوامَّ ,
ألن الشيطان جيري من ابن آ م
سرى الدم ,وأن خيترصا احلاديث لاد ًا حتاى ال ُيظا َّن هباام ظا من السا ء,
واالهتام ,وإال
الريب
ِّ
وال الب عىل املؤمن واملؤمنة أن يبتعدا عن م اطن ِّ
فال يل م َّن إال نفسه.
وب سع ك مان الرلا واملارأ أن يقترصا كا م واحاد مانوام عاىل
احلديث مع لنسه ,وأن ال يدعا ساالً ل س سة شاياطني اإلناس واةان,
وخاص ًة يف زمن ك ُثر فيه االفرتاء والكذب ,وكم من بي ت هدِّ مت بسابب
التساه يف هذا اةانب ,أسأل اهلل أن ير َّ نا إيف ينه ر ًا مجيالً.
ثاني ًا :أما حديث الرل اآلخر عنوام فال جيا ز رشعا ًا ,وها حارام
عليه ,ألنه إن قال غِّي احلق عليوام فقد افرتى وكذب ولاء ببوتاان ,وها
كبِّي من الكبائر ,وإن قال احلق فو كذلك كبِّي من الكبائر ,ألنه وقع يف
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الغيبة ,فف كال احلالني ه خارس.
ثالث ًا :ال جي ز ملن ظ َّن ظ َّن س ء أن حي ِّقق ,لق له صىل اهلل عليه وعاىل
آله وصحبه وسلم «إذا حسدت فاستغفر اهلل ,وإذا ظننت فال ُحت ِّق ْق ,وإذا
بطِّيت فا ْم ِ
ض» رواه الطرباين.
َّ ْ
م
الشك من احلاديث بيانوام,
رابع ًا :جيب عىل هذا الرل النمصح إذا رابه
َّ
والب عىل ك ِّ مسلم ,وال جي ز له أن يتحدَّ ث عانوام ,ألناه قاد
ألن النصح
ٌ
يندرج حتات ق لاه بعاايف ﴿ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾ [الن ر .]09
خامس ًا :ليتذ َّك ْر ك م واحد منا ق ل النبا صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم «يا معرش مان آمان بلساانه ومل يادخ اإلياامن قلباهأ ال
بغتاب ا املسلمني ,وال ب َّتبع ا ع راهتم ,فإناه مان ي َّتباع عا راهتم ي َّتباع اهلل
ع ربه ,ومن ي َّتبع اهلل ع ربه يفضحه يف بيته» رواه أمحد.
وقال النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «ومن سرت مسل ًام
سرته اهلل يف الدنيا واآلخر » رواه مسلم.
وبناء عليه:
فال الب عىل الرل أن ال يتحادَّ ث ماع امارأ ألنبياة إال بمقادار
الرضور  ,وبشك ِلدِّ ي ,وبدون بك ملف ,وأن ال بك ن خل بينوام.
وكف اللساان عاام ال يعنا ,
وال الب عىل الباقني النصح والسرت,
م
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ُاف علياك هاذا» ,فقلات ياا رسا ل اهلل وإناا
كام لااء يف احلاديث «ك َّ
ِ
ُاب النااس
ملؤاخذون بام نتك َّلم به؟ فقال «ثكلتك أمك يا معاذ ,وه يك م
عىل ول هوم يف النار إال حصائدُ ألسنتوم» رواه أمحد والرتماذي وقاال
حديث حسن صحيح .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :14ما حكم رك القرآ مفتوحاً ذا ل يرد القراءة منه؟
اجلواب :من بعظيم القرآن العظيم بعد االنتواء من التالو أن يغلاق
ويرفع يف مكان عال طاهر ,بحيث يؤم ُن عليه أن ال يك ن يف متناول أيدي
األطفال ,أو وق

غبار علياه ,وذلاك لق لاه بعاايف ﴿ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [احلج  ,]87وألنه ال فائد يف بركه مفت ح ًا,
ب ربام أن بلعب به رياح فتقلب أوراقه .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :12ما حكم ولع اآلياف القرآنية داخ املنز على اجلداو؟
اجلواب :إذا كان هناك كشف للع رات فيكره كراهة حتريمياة ,وإذا
مل يكن هناك كشف للع رات فال حرج يف ذلك .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :18هـ مـو قـراءة القـرآ والقـاوئ مسـتلق علـى ظهـره
وبيده املصحف الشريف؟
يستحب للتا ,أن يك ن مستقب القبلة ,وأن يك ن يف مكاان
اجلوواب:
م
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اَّ ولا َّ يقا ل ﴿ﭨ ﭩ ﭪ
طاااهر ,وأن يكا ن مسااتاك ًا ,ألن اهلل عا َّ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [احلج  .]87هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :12هـ يسـتحب السـواك للمـرأة عنـد كـ ِّ صـبة كمـا
هو مستحبٌّ للرج ؟

اجلواب :ق ل سيدنا رس ل اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه

وسلم «ل ال أن ُأش َّق عىل أمت ألمرهتم بالس اك عناد كا ِّ صاال » رواه
مسلم ,شام ٌ للرلال والنساءَّ ,
ألن النساء من مجلاة أ َّماة النبا ِّ صاىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,وليس احلديث مقص ر ًا عىل الرلال.
عَّ ول َّ أن ي ِّفقنا إلحياء هذه السانة التا بسااه فيواا
أرل اهلل َّ
الكثِّي من الرلال فض ً
ال عن النساء.
وقد أضاف أستاذنا الفاض الدكت ر الشيخ أمحاد احلجا الكار ي
حفظه اهلل بعايف عىل اة اب ما ييل
[ورد صحي ال خاري« :لوال أن أشق عىل أمتي ألمرهت بالسواك
عند ا
ألن التنظ
كل وضوء» ,وبه أخذ احلنفية ,وهو األوىلَّ ,

يكوون عنود

الوضوء ال عند الصالة] .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :16ما حكم الشرب قائماً؟

اجلواب :من آ اب الرشب ,عدم الرشب قائ ًامَّ ,
ألن من هدياه صاىل
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اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم الرشب قاعد ًا ,هذا كاان هدياه املعتاا ,
وصح عنه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أنه عَّنى عان الرشاب
َّ
قائ ًام رواه مسلم عن أنس ريض اهلل عنه.
صح عنه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أنه أمر الاذي
وكذلك َّ
رشب قائ ًام أن يستق ء .أخرله مسلم من حديث أيب هرير ريض اهلل عنه.
وصح عنه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أنه رشب قائ ًام كام
َّ
لاء يف صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ريض اهلل عنوام.
ويق ل اإلمام الن وي رمحه اهلل بعايف عالصا اب َّ
أن النوا حمما ل
عىل كراهة التنَّيه ,وأما رشبه قائ ًام ٌ
فبيان للج از ,فال إشكال وال بعارض,
يتعني املصِّي إليه اهاا.
وهذا الذي ذكرناه َّ
ثم قال فإن قي

كيف يك ن الرشب قائ ًام مكروه ًا وقد فعله النبا

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم؟ فاة اب َّ
أن فعله صىل اهلل علياه
وعىل آله وصحبه وسلم إذا كان بيان ًا للج از ال يك ن مكروه ًا ,ب البيان
والب عليه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم؛ وقد ثبت أنه صىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم ب ضأ مر مر  ,وطااف عاىل بعاِّي ,ماع َّ
أن
اإلمجا َّ
أن ال ض ء ثالث ًا ثالث ًا ,والط اف ماشي ًا ,أكم ُ .
وبناء عىل ذلك:
فالرشب قاعد ًا من هديه صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم,
والرشب قائ ًام ُيكره بنَّهي ًا ,وما فعله النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
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وسلم من رشبه قائ ًام ال يقال فع مكروه ًا ,ب يقال فع ذلاك صاىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم لبيان اة از ,وها والاب علياه صاىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم أن يب ِّينه لألمة .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :19ما هو الفرق بني العفو واملغفرة؟

اجلواب :العف ه الصفح عن الذنب ,واملغفر ه سارت الاذنب

ك يصان من عذاب التخجي َّ ,
ألن العف ال يقت

السرت ,فقد يعف بعد

ب قيفه عىل الذنب ,ثم يسقط عنه عق بته.
لذلك ع َّلمنا اهلل بعايف أن ندع ه هبذا الادعاء ﴿ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ﴾ [البقر  .]736فنسأله اإلسقاط للعق بة أوالً ,ألنه األهم ,إذ فياه
والنعيم الروحاين بتج ِّيل الباري بعايف هلم .هكذا لااء
التعذيب اةسامين؛
ُ
ُ
يف بفسِّي البحر املحيط أليب حيان رمحه اهلل بعايف .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

طن ـت أذنــه؟ وه ـ هنــاك فــرق
الس ـ ا  :53مــاذا يقــو املســلم ذا َّ
بني األذ اليمنى واليسرى؟

اجلواب :ذكر اإلمام الن وي رمحه اهلل بعايف يف كتابه األذكار عباب ماا

يق ل إذا طنَّت أذنه روينا يف كتاب ابن السن عن أيب رافاع ريض اهلل عناه
م يف رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال قال رسا ل اهلل
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «إذا طنَّت أذن أحادكم فلياذكرين,
وليص ِّ عيل ,وليق ذكر اهلل بخِّي من ذكرين» ورواه الطرباين كذلك.
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يفرق بني األذن اليمنى وال اليرسى ,ولكن
فف احلديث الرشيف مل ِّ
يساتحب أن يقا ل
َّبني لنا النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ما
م
من طنَّت أذنه بأن يق ل سيدنا حممد رس ل اهلل صىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم ,أو نح ذلك ,ثم بعد ذلك يصيل عاىل سايدنا رسا ل اهلل
صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم ,ولياد ُ عذكار اهلل بخاِّي مان
ذكرين  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ـ ا  :51هـ ـ مـ ــو للمس ــلم أ يـ ــدعو اىل ع ــا أ ير قـ ــه
كرامة من الكراماف؟

عَّ ول َّ أن يرزقاه كراماة مان
اجلواب :جي ز لإلنسان أن يدع اهلل َّ

عَّ ول َّ أن يرزقه عني الكرامة ,وه االستقامة
الكرامات ,ب يدع اهلل َّ
عَّ ول َّ  ,ورحم اهلل بعايف من قال خِّي ما بطلبه من ربك ما
عىل رش اهلل َّ
ه طالبه منك ,وهذا ما كان النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم
يع ِّلمه ألصحابه ,فلقد قال سايدنا رسا ل اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم لسيدنا معااذ ريض اهلل عناه «ياا معااذ ,واهلل إين ألح مباك
فقال أوصيك يا معاذ ال بدع َّن يف ُ ُبر ك ِّ صال بق ل اللوم أعنِّا عاىل
وح ْس ِن عبا بك» روا ُه أب او  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
ذكرك ,وشكركُ ,

ـي بنعم ــة الص ــحة والعافي ــة
السـ ـ ا  :55أن ــا ــاب أنع ــم اىل عل ـ َّ
واجلم ـ ــا  ,ري ـ ــري أن ـ ــي أُعج ـ ــب بنفس ـ ــي ,وأه ـ ــتم ب ـ ــالتزين
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والتجم  ,وو ـا جرَّنـي هـذا
فه أعتر من املتكبِّرين؟

االمـتعبء علـى اآلخـرين,

عَّ ول َّ ﴿ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
اجلواب :بذكَّر يا أخ ق ل اهلل َّ

وأي نعمة يسبغوا اهلل بعايف عىل عبده ه اختبار وفتناة
ﯿ﴾ [النح  ,]58م
له ,كام قال بعايف حكاية عن سيدنا سليامن عليه السالم عندما رأى عارر
بلقيس بني يدياه
 .]41هذا أوالً.

﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [النما

والتكرب ذ َّمه اهلل بعايف يف القرآن العظيم ,وذ َّمه النب
ثاني ًا :ال ُعجب
م
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف احلديث الرشيف ,قال بعايف
﴿ﮥ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾ [الت بة .]75
وقال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم « ٌ
ثالث ُمولِكات ُشح
وإعجااب املارء بنفساه» رواه البيوقا يف الشاعب
ُمطا  ,وه ى ُمتَّباع,
ُ
والطرباين يف األوسط.
وقال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «ل مل باذنب ا مخشايت
علاايكم مااا ها أكاارب منااه ,ال ُعجااب» رواه البااَّار والقضاااع يف مسااند
والتكرب من أكرب الذن ب.
الشواب .فال ُعجب
م

ثالث ًا :جيب عىل العبد ا ُملنعم عليه أن يعلم َّ
بأن النعمة ُعرضة للَّوال يف

ك ِّ حلظة من اللحظات ,وذلك لق له بعاايف ﴿ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
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ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [البقار  ,]055والعجيب يف
اإلنسان أن ُيعجب بنفسه وينسى أص خ ْلقه ,وآخر ما يصِّي إليه يف الدنيا,
فأو ُله ُن ْطف ٌة م ِذر ٌ  ,وآخره ِليف ٌة ق ِذر ٌ  ,وه حيم الع ِذر .
َّ
وأخِّي ًا أق ل لك يا أخ الكريم إذا كنت بُعجب بالنعمة الت أسبغوا
عَّ ولا َّ  ,ونسايت ِ
املانعم ال قادر اهلل
وبكربت هبا عىل خلق اهلل َّ
اهلل عليكَّ ,
عرضت النعمة للاَّوال ,وسا ف بنادم ال قادر اهلل وال ينفعاك النادم,
فقد َّ
فع ض ًا عن االستعالء ليكن الت اضع وشكر اهلل بعايف عىل هذه النعمة.
وأذكر لك أخِّي ًا كالم العَّ بان عباد الساالم رمحاه اهلل بعاايف وها
يتحدَّ ث عن هذا فيق ل عال ُعجب فرحة يف النفس بإضاافة العما إليواا
ِ
ِ
ومحدها عليه ,مع نسيان َّ
واملتفض بالت فيق إليه ,وما ْن
املنعم به
أن اهلل ه
ِّ
فرح بذلك لك نه ِمنَّ ًة من اهلل بعايف ,واستعظمه ملا يرل عليه من ث ابه ,ومل
يضفه إيف نفسه ,ومل حيمدها عليه ,فليس بمعجب اها.
ضع نفسك يف هذا امليَّان ,واشكر اهلل بعايف عاىل هاذه النعماة ,وال
بعرضوا للَّوال ,اللوم العلنا من الشاكرين لنعمك علينا ,وشكرك نعمة
ِّ
منك علينا ,فلك احلمد ولك الشكر يا ر َّبنا .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :50ه مو أ آخذ بفتوى عـال مـن العلمـاء مـع أنـي ل
أطمؤن لتلف الفتوى ,ولكن و ا أ وافق هوا يف ذلف؟
عَّ ول َّ
اجلوابَّ :
إن فت ى العامل ال ّت ِّلص املستفت من بني يدي اهلل َّ
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إذا كان يعلم َّ
أن األمر يف الباطن بخالف ما أفتاه ,وذلك لق ل النب صاىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «إنام أناا برشا ,وإنكام ّتتصام ن إ َّ,,
ولع َّ بعضكم أن يك ن أحلن بحجته من بعض ,وأق

له عاىل نحا ماا

حق أخيه شيئ ًا فال يأخذ ,فإنام أقطاع لاه قطعا ًة
أسمع ,فمن قضيت له من ِّ
من النار» رواه البخاري .ولق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم
«اإلثم ما حاك يف صدرك وكرهت أن ي َّطلع عليه الناس» رواه مسلم.
وبناء عىل ذلك:
َّ
فإن فت ى العامل ال ُببيح للسائ ما سأل عنه ,وذلك لعلمه باحلقيقة,
أو لعلمه بجو العامل املفت  ,أو لعلمه َّ
باأن العاامل حيابياه ويراعا لانباه
ويراع مصلحته معه ,أو لعلمه َّ
بأن هذا العامل معاروف باالفت ى باحليا
والرخص املخالفة للسنة ,أو غِّي ذلك من األسباب املانعة من الثقة بفت اه
م
وسك ن النفس إليوا.
لذلك ولب عليه أن يسأل غِّيه من أه العلام والصاالح ,وممان
عَّ ول َّ يف فتاوهيم ,حتى حتص له الطمأنينة للفت ى.
خياف ن اهلل َّ
وبذكَّر ق ل النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم لعبد اهلل بن
عمر ريض اهلل عنوام «يا بن عمرأ ينك ينك ,إناام ها حلماك و ماك,
عمن بأخذ ,خذ الدين عن الذين استقام ا ,وال بأخاذ عان الاذين
فانظر َّ
مال ا» رواه ابن عدي .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ا  :54حنن نعلم أ َّ النفـع والضـر بيـد اىل عـا  ,وقـد مسعـت
أحـ ــد النـ ــاس يـ ــدعو ألخيـ ــه ويقـ ــو  :اىل ال يضـ ــرك أو اىل ال
ي ذيف ,فه هذا جـائز أع هـو اعتـداء بالـدعاء؟ ألنـي مسعـت
حــديثاً لرمــو اىل صــلى اىل عليــه وعلــى آلــه وصــحبه ومــلم
أنه مي ي أقواع يعتدو بالدعاء ,فه هذا احلدي صحيح؟
اجلواب :إ َّنه مما ال شك فيه َّ
بأن اهلل بعايف ه النافع الضار ,ولكن هاذا

ال يعن أن ال نسأل اهلل بعايف ألنفسنا أو لغِّينا أن ال يصااب برضا أو أذى,
فلقد عا سيدنا رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم بق لاه
ة ْبن وال ُب ْخ  ,واهلرم والق ْس ,
«اللوم إين أع ذ بك من الع ْجَّ والكس  ,وا ُ
والغ ْفلة والعيلة ِ
والذ َّلة وامل ْسكنة ,وأع ذ بك من الفقر والكفر ,والفسا ق,
ْ
ِّ
الصامم والابكم
والسا ْمعة والريااء ,وأعا ذ باك مان َّ
والشقاق والنفاق ,م
ةذام ,والربص ,وس ِّيئ األسقام» رواه احلاكم.
واةن ن ,وا ُ
فإذا عا العبد هبذا الدعاء وأمثاله لنفسه أو لغِّيه فو لاائَّ رشعا ًا,
ب مطل ب منه ذلك ,وليس من التعدي يف الدعاء ,الذي أشار إليه النبا
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم بق له «سيك ن يف هذه األمة قا م
يعتدون يف الدعاء» رواه أمحد وأب او .
والتعدِّ ي يف الدعاء ,كأن يق ل اللوم إين أساألك القرصا األبايض
عن يمني اةنة ,كام لاء يف سانن أيب او عان أيب نعاماة أن عباد اهلل بان
ُمغ َّف سمع ابنه يق ل اللوم إين أسألك القرص األبيض عن يمني اةنة إذا
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خلتوا ,فقال أي ُبن س اهلل اةنة ,وبع َّ ذ به مان الناار ,فاإين سامعت
رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يق ل «إناه سايك ن يف
هذه األمة ق م يعتدون يف الطو ر والدعاء».
وبناء عىل ذلك:
عَّ ول َّ باأن ال يصايبنا برضا ,وال يسا ِّلط
فال حرج من الدعاء هلل َّ
نحب من املسلمني عامة ,وال يعدم هذا من التعدي
علينا أذى ,وال عىل من
م
يف الدعاء .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :52االمتخاوة منة عـن الـنيب صـلى اىل عليـه وعلـى آلـه
وصــحبه ومــلم ,لكــن مــا حكــم الــذهاب بعــع الشــيوخ
للمس ــاعدة يف االم ــتخاوة ,فيخ ــر ه ــذا الش ــيج بـ ـ ه ــذا
األمر خري أو ر؟

اجلواب :االستخار سنَّة من سنن النبا صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه

وصحبه وسلم كان يع ِّلموا ألصحابه الكرام ,إذا أرا أحدهم أمر ًا أرشده
رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم إيف هذه العبا  ,كام لاء
يف احلديث الرشيف الذي رواه اإلمام البخاري عن سيدنا لابر بان عباد
اهلل ريض اهلل عنوام قال كان رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه
وسلم يع ِّلمنا االستخار يف األم ر ك ِّلوا ,كام يع ِّلمنا الس ر مان القارآن,
يق ل «إذا ه َّم أحدكم باألمر فلِّيكع ركعتني من غِّي الفريضة ,ثم ليقا
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اللوم إين أستخِّيك ِ
بعلمك ,وأستقدرك ب ُقدربِك ,وأسألك مان فضالك
ُ
العظيم ,فإنك بقدر وال أقدر ,وبعلم وال أعلام ,وأنات َّ
عاالم الغيا ب,
خِّي  ,يف ين ومعا
اللوم إن كنت بعلم أ َّن هذا األمر ٌ

وعاقبة أمري

رس ُه  ,ثم باارك  ,فياه ,وإن
ا أو قال عال أمري وآلله ا فا ْقدُ ْر ُه  ,وي ِّ ْ
كنت بعلم َّ
أن هذا األمر رش  ,يف ين ومعا

وعاقباة أماري ا أو قاال

يف عال أمري وآلله ا فارصفه عن وارصفن عنه ,وا ْقدُ ْر  ,امخِّي حيث
كان ,ثم أرضن  .قال ويسم حالته».
فإذ ًا االستخار ُ عبا  ,والعبا ُ ال ب كي فيوا ,وماا ثبات َّ
أن النبا
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم استخار ألصحابه الكرام.
واحلقيقة َّ
أن هذه السنة صارت موج ر عناد عاماة النااس إال مان
عَّ ول َّ  ,وأرى من ال الب عىل هاؤالء املشاايخ أن ي ِّلوا ا
رحم ريب َّ
الناس إيف بطبيق هذه السنة النب ية.
وإن كان وال بدَّ من فع هذه االستخار من قبا هاؤالء املشاايخ,
فلتكن االستخار الت ع َّلمنا إياها النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه
وسلم ,وأن ال يستعيض ا عنوا بعمليات حسابية.
إخبار هم بأ َّن هذا الَّواج خِّي أو رش  ,فوذا جتااوز وبعاد
وأما
ُ
واهلل بعايف أعلم ,أل َّن اهلل بعايف يقا ل ﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾
[آل عمران  ,]029وسيدنا رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم
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عَّ ولا َّ عناه ﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
قال كام أخربنا اهلل َّ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ [األعااراف  ,]033فرس ا ل اهلل صااىل اهلل عليااه
وعىل آله وصحبه وسلم ال ي ِّطلع عىل الغيب إال إذا أطلعاه اهلل علياه ,كاام
قال بعاايف ﴿ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

عَّ ول َّ هاؤالء املشاايخ عاىل
ﰀ ﰁ﴾ [اةن 76ا ,]72فو أطلع اهلل َّ
الغيب؟ أم قال ا هذا خِّي أو رش من خالل عمليات حسابية؟
هم بأمر مباح فعليه باالستخار الت رشعواا لناا
وأخَّي ًا أقول :من َّ
يترشاف
سيدنا رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم ,وأن َّ
صاحب العالقة هبذه العبا حيث يط ِّبقوا ه عىل نفسه ,فيصيل ركعتاني,
ُ
ثم يدع بالدعاء الذي ع َّلمناا إيااه رسا ل اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم ,وأال ي ِّك بذلك أحد ًا.

فإذا رأى انرشاح ًا يف صدره ,وبيسِّي ًا يف أم ره ,فل ُي ْق ِدم عىل األمر الذي

عَّ ول َّ فيه ,وإذا رأى انقباضا ًا يف صادره ,أو بعساِّي ًا يف أماره
استخار اهلل َّ
الذي يستخِّي اهلل فيه ,فليرصف األمر عنهَّ ,
ألن هذا ه امخِّي يف حقه إن شاء
اهلل بعايف ,وال عالقة للمنامات يف االستخار  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :58مــا هــو حكــم معاقبــة التبميــذ يف املدومــة كــا
ذلــف بالضــرب أو بــالكبع أو مــا ــابه ذلــف؟ وهـ لــديكم
طرق لتقويم ملوك التبميذ؟
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اجلواب :والية التأ يب بثبت
احلق يف بأ يب من اربكب حمظ ر ًا
0ا لإلمام ون ابه كالقايض ,فلوم م
ليس فيه حد.
7ا لل  ,بال الية امخاصة ,أب ًا كان أو لد ًا ,أو وصي ًا أو ق ِّي ًام من قبا
القايض ,وذلك لق له صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم «ماروا
أوال كم بالصال وهم أبناء سبع سانني ,وارضبا هم عليواا وهام أبنااء
وفرق ا بينوم يف املضالع» رواه أب او عن عمرو بن شعيب.
عرشِّ ,
وقد أضاف أستاذنا الفاض الدكت ر الشيخ أمحاد احلجا الكار ي
حفظه اهلل بعايف عىل اة اب ما ييل
الويص وال َق اي أولياء عىل املال فقط ,وليس هل واليوة عوىل
أن
[أرى َّ
َّ
النفس].
8ا للمعلم عىل التلميذ بإذن ال .,
4ا للَّوج عىل زولته فيام ي َّتص باحلق ق الَّولية.
وبناء عىل ذلك:
املقرص ,وليس من ح ِّقه أن يتك َّلم
فليس للمع ِّلم م
حق رضب الطالب ِّ
معه كالم ًا قاسي ًا خارل ًا عن حدو الرشيعة ,ولكن عليه أن يك ن واعظا ًا
له وناصح ًا ومرشد ًا ,وأن ال يك ن فظ ًا غلايو القلاب ,وخاصاة إذا كاان
هناك أمر من و ِّ ,األمر بعدم السامح برضب الطالب.
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وطريق بق يم سل ك التالميذ خيتلف من بلميذ آلخر ,وهذا يت َّقف

عىل خرب املعلم وحكمته ,حيث جيب عليه أن يضع األم ر يف حم ِّلواا ,وال
أمج وال أكم من اببا سِّي النبا صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه
إن مع الصغار ْ
وسلم يف التعليم ْ
وإن ماع الكباار ,وأناا أ عا ك ياا أخا
الكريم أن بقرأ يف سِّي النب صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم,
وبتع َّلم منه صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم كياف كاان يعاما
اآلخرين عىل لتلف مست ياهتم .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

السـ ـ ا  :52هـ ـ ص ــحيح بـ ـ َّ لط ــم الوج ــه ذا نزل ــت باإلنس ــا
مصيبة ـ ـ وخاصة مصيبة املوف ـ ـ حراع؟

اجلواب :مما ال َّ
شك فيه أن لطم ال له وامخادو ومخشاوا ,و َّياق

الثياب أثناء املصيبة ا وخاصة مصيبة امل ت ا حرا ٌمَّ ,
ألن يف ذلك اعرتاض ًا
عىل قضاء اهلل بعايف وقدره ,وعدم رض ًا عن اهلل فيام فع  ,وهذا ينايف ركنا ًا
من أركان اإليامن ,الذي أشار إليه النب صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه
وسلم بق له عندما سئ عن اإليامن قال «أن بؤمن باهلل ومالئكتاه وكتباه
ورسله والي م اآلخر وبالقدر خِّيه ورشه» رواه أمحد.
وبناء عىل ذلك:
وشق الثياب أثناء نَّو ل املصايبة ,وذلاك
حيرم لطم امخدو وال له م
ملا رواه البخاري عن عبد اهلل ريض اهلل عنه ,عن النب صىل اهلل عليه وعاىل
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وشاق اةيا ب,
آله وصحبه وسلم قال «ليس مناا مان رضب امخادو ,
َّ
و عا بدع ى اةاهلية» .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :56ذا ل يــتمكن اإلنســا مــن اجملاهــدة يف املــا وال يف
النفس ,ودعا مقاطعة البضـائع األمريكيـة ,فهـ هـذا
من التشدد والتنطُّع يف الـدين؟ ألنـي قـد مسعـت عاملـاً مـن
العلماء على بعع القنواف الفضائية يقو هذا.
اجلواب :يق ل اهلل بعايف ﴿ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭭﭮﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾
احلق سبحانه وبعايف يريد أن نربأ من املرشكني الذين يعيث ن
[الت بة  .]73ف م
يف األرض فسا ًا ,وال يكف أن يقطع املؤمن ن ك َّ عو هم مع هؤالء,
ب ال بدَّ من مقاطعة التجار معوم.
وبد َّبر هذا الانص باد مبر ًا لياد ًا ﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ .ماذا خيطر ببال اإلنسان أوالً عناد
فاحلق سبحانه
سامعه هذا األمر؟ خيطر يف باله التجار استِّيا ًا وبصدير ًا,
م
وبعااايف عااالج هااذا األماار مبااارش بق لااه ﴿ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾.
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ِ
فر ْز ُقنا عىل اهلل بعايف ,وجياب عليناا أن نكا ن أماة ُمصادِّ ر ال أماة
مست ر مستولِكة ,وإذا ح رصت يف ي م من األيام باعت ينوا بعارض
من الدنيا قلي أ
لذلك فإين أرى فت ى هذا العامل باطلة ,وربام أن بك ن صدرت مناه
إرضا ًء للسلطان ,وأق ل جيب مقاطعة البضائع األمريكية ,وخاصة التا

يمكن االستغناء عنوا بالبضائع ال طنية ,وهذا أق م ماا يقا م باه اإلنساان
املسلم يف هذا ال قت .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :59مــؤ ومــو اىل صــلى اىل عليــه وعلــى آلــه وصــحبه
وملم أ اجلهـاد أفضـ ؟ قـا « :كلمـة عـد عنـد مـلطا
جـائر» [وواه اإلمـاع أدمـد وأصـحاب السـنن] مـا مـدى صـحة هـذا
احلدي ؟ م الي هـو :هـ مـو للفتـاة أ قـوع ثـ هـذا
اجلهــاد مــع مــا ميكــن أ يرت َّـب عنــه علــى حيائهــا؟ ثــم هـ
مــب أ يكــو هــذا األمــر برلــا والــديها وبامتشــاو هم ذا
كانــت الفتــاة هــي وفيقــة والــديها الوحيــدة بعــد أ ــزوَّج
االبن ,واألع مصـابة ـرض مـزمن يضـعفها ,واألب مصـاب
باو فــاع لــغط الــدع ,ف ـ اجلهــاد أفض ـ يف هــذه احلالــة,
كلمة عد عند ماع جائر أع وعاية والديها؟

اجلواب :لاء يف مسند اإلمام أمحد ق لاه صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه

وصحبه وسلم «أال َّ
إن أفض اةوا كلم ُة حق عند سلطان لائر».
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وذكر الفقواء َّ
أن ق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «كلمة
حق عند سلطان لائر» إذا أمن عىل نفسه القت  ,أو أن يلحقه من البالء ما
ال ِقب له به ,ويكف املؤمن يف مث هذا احلال أن ُينكِر بقلبه ,لق لاه صاىل
فليغِّيه بيده ,فإن
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «من رأى منكم منكر ًا
ِّ
مل يستطع فبلسانه ,فاإن مل يساتطع فبقلباه وذلاك أضاعف اإلياامن» رواه
مسلم .ولق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم « ُيساتعم علايكم
أمراء فتعرف ن وبنكرون ,فمن كره فقد برئ ,ومن أنكر فقد سلم ,ولكان
من ريض وبابع» قال ا ياا رسا ل اهلل أال نقاابلوم؟ قاال «ال ماا أقاام ا
الصال » رواه مسلم.
وقال اإلمام الطربي والص اب َّ
أن ال الب عىل ك ِّ من رأى منكر ًا
أن ينكره إذا مل خيف عىل نفسه عق ب ًة ال ِقب له هباا ,لا رو األخباار عان
النب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم بالسمع والطاعة لألئماة عيف
غِّي معصية  ,وق له صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم «ال ينبغا
للمؤمن أن َّ
يتعارض مان
يذل نفسه» ,قال ا وكيف ياذل نفساه؟ قاال « َّ
البالء ملا ال يطيق» رواه الرتمذي.
وبناء عىل ذلك:

فيكف للمرأ أن ُبنْكِر املنكر بقلبوا إذا رأباه مان السالطان ,وأن ال
بعرض نفسوا مخدر حيائوا ,وأن بقا م بخدماة والادهياَّ ,
فاإن خادمتوا
ِّ
ل الدهيا ه لوا ها.
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أخرج البخاري ومسلم عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنوام قاال

لاء رل إيف النب صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم يساتأذنه يف
اةوا فقال «أح والداك»؟ قال نعم ,قال «ففيوام فجاهد».
ِ
السال ِم ِّ ريض اهلل عناهَّ ,
أن
وروى النسائ عن معاوية بان لا اة َّ
لا ة لاء إيف النب صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم فقاال ياا
رس ل اهلل أر ت أن أغَّو وقد لئت أستشِّيك ,فقال «ه لك مان أم»؟
قال نعم ,قال «فالَّموا َّ
فإن اةنة حتت رلليوا» .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :03كث ـرف القصــص والروايــاف عــن مقت ـ احلســني ولــي
اىل عنه وميب نساء آ البيت الشاع والتنكي بهم على يد
جــي يزيــد ,وبــال الشــيعة يف ذلــف ,مــا هــي املصــادو وأمســاء
الكتب املوثوقة من علماء السنة الا تحدَّث عن ذلف؟
اجلواب :يق ل م النا ل لالله ﴿ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾ [البقر  ,]084ويق ل
عَّ ول َّ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
م النا َّ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [احلرش .]01
والنب م صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم يقا ل لسايدنا أناس
ريض اهلل عنه «يا بن َّ إن قد ْرت أن بصابح و يسا لايس يف قلباك غاش
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ألحد فافع  ,ثم قال  ,يا بن وذلك من ُسنَّت  ,ومان أحياا ُسانَّت فقاد
أح َّبن  ,ومن أح َّبن كان مع يف اةنة» رواه الرتماذي .ويقا ل صاىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم «ال يب ِّلغن أحاد عان أحاد مان أصاحايب
أحب أن أخرج إليوم وأنا سليم الصدر» رواه الرتمذي.
شيئ ًا ,فإين م
بعد هذا أق ل ما ه النتائج الت نحصدها من معرفة حقيقاة هاذه
ال قائع؟ نحن عىل يقني َّ
واقع ال حمالة ,و ُيباتىل
بأن االبتالء يف احليا الدنيا ٌ
الرل عىل قدر ينه ,كام لاء يف احلديث عندما سئ النب صىل اهلل علياه
أي النااس أشادم باالء؟ قاال
وعىل آله وصاحبه وسالم ياا رسا ل اهلل م
«األنبياء ,ثم الصاحل ن ,ثم األمث فاألمث من الناسُ ,يبتىل الرلا عاىل
حسب ينه ,فإن كان يف ينه صالبة زيد يف بالئه ,وإن كاان يف يناه ِر َّقا ٌة
ُخ ِّفف عنه ,وما يَّال البالء بالعبد حتى يميش عىل ظور األرض ليس عليه
خطيئة» رواه اإلمام أمحد.
وإذا وقع الظلم من مسلم عىل أخيه ,إن كان من أه البيات أو مان
غِّي أه البيتَّ ,
فإن ظلمه هذا ال ُخيرله عن ائر اإليامن.
ووالؤنا آلل بيت سيدنا رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه
وسلم هذا ُحم َّقق ألنه لَّء من إيامننا ,ولك َّن هذا ال الء ال يدفعنا ألن نعاا ي
أحد ًا من أه اإليامن ,وخاصة بعد خروله من الدنيا ,ألن اهلل بعاايف يقا ل
﴿ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾ [الغاشية 75ا.]76
وملن نحاكِ ُم الي م بعد م ِّ أكثر من ألف وأرباع مئاة سانة عاىل هاذه
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األم ر؟ وواهلل إين ال أرى امخ ض يف مث هذه األم ر إال من ألا إشاعال
نار الفتن والبغضاء يف قل بنا عىل بعضنا و َّيق املمَّق يف صف ف املسلمني.
عَّ ولا َّ ﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ط بى لعبد سمع ق ل اهلل َّ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [الشعراء 33ا ,]39فمان لقا اهلل بساالمة
القلب عىل خلق اهلل مجيع ًا فو السعيد ,وأما من لقيه بقلب حق حسا
فأمره إيف اهلل بعايف ,إن شاء عفا وإن شاء عاقب.
لذلك أنصحك يا أخا الكاريم باالشاتغال باام ُيصالح لناا ساِّينا
وسل كنا إيف اهلل بعايف ,وعدم االشتغال باملايض إال إذا كان جيمع الشام .
هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ـ ا  :01ملــن ينســب هــذا القــو ( :ألنس ـ َّ اإلمــبع نســبةً ل
ينسبها أحد قبلي)؟

اجلواب :لاء يف روح املعاين يف بفسِّي القرآن العظيم والسبع املثااين

عن أمِّي املؤمنني عيل كرم اهلل بعايف ولوه أنه قال يف خطباة لاه عألنساب َّن
اإلسالم نسب ًة مل ينسبوا أحد قبيل ,اإلساالم ها التساليم ,والتساليم ها
اليقني ,واليقني ه التصديق ,والتصديق ه اإلقرار ,واإلقرار ه األ اء,
واأل اء ه العم  ,ثم قال َّ
إن املؤمن أخذ ينه عان رباه ومل يأخاذه عان
إن املؤمن من يعرف إيامنه يف عملهَّ ,
رأيهَّ ,
وإن الكافر يعرف كفره بإنكاره.
خاِّي مان احلسانة يف غاِّيهَّ ,
كمَّ ,
إن
فإن السايئة فياه
أهيا الناس ينكم ين ْ
ٌ
السيئة فيه بغفرَّ ,
وإن احلسنة يف غِّيه ال بقب  .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
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الس ـ ا  :05ه ـ ص ــحيح أ َّ م ــيدنا احلس ــن ب ــن عل ــي ول ــي اىل
عنهما زوَّج وطلق أكثر من مؤة وجة؟

اجلواب :لقد روي عن سيدنا عيل ريض اهلل عنه أنه ملا أكثار احلسان
الَّواج قام عىل املنرب وقال عإنه كثِّي الطالق ,أو ِمطالق النسااء  ,وكأناه
يريد أن يمنع الناس من بَّوجيه ,فقال ا لنَّولنَّه وإن كان ِمطالق ًا .اها.

وذلك لرشفه ريض اهلل عنه وأرضاه ,فو ابن بنت رسا ل اهلل صاىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,ورحيانة رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعاىل
آله وصحبه وسلم ,وسيد شباب أه اةنة ,وكان يشابه لاده املصاطفى
سيدنا حممد ًا صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم.
وأخرج ابن سعد عن عايل ريض اهلل عناه قاال ياا أها الك فاة ال
بَّول ا احلسن فإنه رل ِمطالق ,فقال رل من ادان لنَّولنَّاه ,فاام
ِّ
ريض أمسك ,وما كره ط َّلق .اها.
وقد أحصن بسعني امرأ  ,وقي

إنه أحصن أكثر من امرأ ريض اهلل

عنه وأرضاه .هذا ,واهلل بعايف أعلم.

الس ا  :00لقد مسعنا من بعع طبب العلم ب َّ املناظرة الا
جرف بني أمري امل منني أبي جعفـر املنصـوو واإلمـاع مالـف
ودمه اىل ال صحة ا ,فما هو مند هذه املناظرة؟

اجلوابَّ :
إن املناظر الت لرت بني أمِّي املؤمنني أيب لعفار املنصا ر

واإلمام مالك رمحه اهلل بعايف يف مساجد سايدنا رسا ل اهلل صاىل اهلل علياه
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وعىل آله وصحبه وسلم ه صحيحة اإلسنا  ,فقاد لااء يف كتااب الشافا
بتعريف حق ق املصطفى صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم للقاايض
عياض رمحه اهلل بعاايف فصا يف بعظايم النبا صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
أمِّي املؤمنني
وصحبه وسلم بعد م به ,بإسنا صحيح قال ناظر أب لعفر ُ

مالك ًا يف مسجد رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,فقال لاه
مالك يا أمِّي املؤمنني ال برفع ص بك يف هذا املسجد ,فاإن اهلل بعاايف أ َّ ب
ق ماا ًا فقااال ﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [احلجاارات  ]7اآليااة,
ومدح ق م ًا فقال

﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ[ ﴾...احلجرات

 ]8اآلية ,وذ َّم ق ما ًا فقاال ﴿ﯫ ﯬ ﯭ[ ﴾...احلجارات  ]4اآلياة,
َّ
وإن حرمته ميت ًا كحرمته حي ًا ,فاستكان هلا أب لعفر وقال ياا أباا عباد اهلل
أستقب القبلة وأ ع أم أستقب رس ل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه
وسلم؟ فقال ومل برصف ولوك عنه وها وسايل ُتك ووسايل ُة أبياك آ م
عليه السالم إيف اهلل بعايف ي م القيامة؟ ب استقبله واستشفع به فيشا ِّفعه اهلل,
قال اهلل بعايف ﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [النساء  ]64اآلية.
وقد لاء يف كتاب أن ار الربوق للقرايف ما نقلاه القاايض يف الشافا
عن اإلمام مالك ريض اهلل بعايف عنه أنه ملا سأله أبا لعفار املنصا ر عان
استقبال القرب حني الدعاء أو استقبال القبلة ,قال له عومل برصف ولوك
عنه وه وسيلتك ووسيلة أبياك آ م قبلاك ,با اساتقبله واستشافع باه
فيش ِّفعه اهلل فيك ,قال اهلل بعاايف ﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
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ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾
[النساء  .]64قال العالمة ابن حجر يف اةا هر املان َّظم رواياة ذلاك عان
اإلمام مالك لاءت بالسند الصحيح الذي ال مطعن فياه .وقاال العالماة
الَّرقاين يف رشح امل اهب ورواها ابن فود بإسنا ليد ,ورواها القاايض
وضاا وال
عياض يف الشفا بإسنا صحيح رلاله ثقات ليس يف إسانا ها َّ
كذاب ,عىل أَّنا قاد ُع ِضادت بجرياان العما وباألحا ياث الصاحيحة
الرصحية يف ل از الت س الت يعضد بعضاوا بعضا ًا ,وبظااهر استساقاء
عمر بالعباس ريض اهلل عنوام.
ور َّ العالمة الَّرقاين يف رشحه للم اهب اللدنياة للقساطالين عاىل
ابن بيمية بأَّنا مروية عن ثقات ليس فيوم وضا وال كذاب ,ثم ير م عليه
ما ا عاه من كراهية مالك الستقبال قرب النبا صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه
وصحبه وسلم عند الدعاء ,بأن كتب املالكية طافح ٌة باساتحباب الادعاء
عند القرب واستقباله .ويق ل وإيف هذا ذهب الشافع م واةموا ر ,ونقا
عن أيب حنيفة ,قال ابن اهلامم وما ُنق عنه أن يستقب القبلاة ,مار و ٌ باام
روي عن ابن عمر ريض اهلل عنوام من السنَّة أن بأ قارب النبا صاىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم من ِقبا القبلاة ,وجتعا ظوارك إيف القبلاة
وبستقب القرب ب لوك؛ وه الصحيح من مذهب أيب حنيفة؛ وألنه صىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ح يف قربه ,ومن يأ احل َّ يت َّله إليه.
ورصح اإلمام الن وي رمحه اهلل يف كتاب األذكار بق له عفاإذا صاىل حتياة
َّ
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املسجد أبى القرب الكريم فاستقبله ,واستدبر القبلة ,عىل نح أربعاة أذر
من لدار القرب ,وسلم مقتصد ًا ال يرفع ص به .
وقال العالمة الَّرقاين وق ل ابن بيمية عومالك من أعظم األئماة
كراهية لذلك خطأ قبيح ,فإ َّن كتب املالكياة طافحا ٌة باساتحباب الادعاء
عند القرب مستقب ً
ناص عاىل ذلاك أبا احلسان
ال له مستدبر ًا للقبلة ,وممن َّ
القابيس ,وأب بكر بن عبد الرمحن ,والعالمة خليا يف منساكه ,ونقلاه يف
الشفا عن ابن وهب عن مالك قال إذا س َّلم عىل النب صىل اهلل عليه وعىل
آله وصحبه وسالم و عاا يقاف وولواه إيف القارب ال إيف القبلاة ,ويادن
يمس القرب بيده .اها.
ويس ِّلم ,وال م
وبناء عىل ذلك:
فام َّ
كذب أحد هذه الرواية إال ابن بيمية ,وذلاك مماشاا العتقاا ه يف
حتريم الت س  ,وهذا التكذيب مر و عىل ابن بيمية كام ذكر األئمة األعالم
صحة الت س به صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف
بثب هتا ,وبثب ت َّ
عامل الدنيا والربزخ واآلخر  ,ونسأل اهلل بعايف أن ال حيرمنا شفاعته صىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم ي م القيامة .هذا ,واهلل بعايف أعلم.
**

**

**
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4ا قالت إما أن بط ِّلقن أو أرشب هذا السم ,فط َّلقوا 740..................
5ا ه جتديد العقد يلغ الطالق السابق؟ 747.............................
ليتَّولوا ه 748...................................
6ا طلب طالق زولته َّ
2ا قال لَّولته أنت بحكم املط َّلقة744....................................
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3ا اختلفا ح ل وق

الطلقات الثالث 744................................

9ا قال لَّولته أنت طالق طلقة بائنة ال رلعة فيوا 746....................
01ا قال أله زولته إين حلفت بالطالق 746............................
00ا ط َّلقوا مربني ثم خالعوا743...........................................
عيل احلرام لن أصالح والدك ,وصاحله749.......................
07ا قال َّ
08ا ظاهر من زولته وط َّلقوا طالق ًا بائن ًا ,ثم ط َّلقوا751....................
04ا حلف بالطالق أن ال يشرتي لَّولته ل االً757.......................
05ا ماذا ي لب الطالق بغِّي سبب؟757..................................
06ا ط َّلقوا ك ال يعاةوا 754.............................................
02ا حلف أن ال يعارشها سنة كاملة وقد ط َّلقوا مربني سابق ًا 755...........
03ا اختالف الَّولني عىل طلقة 752......................................
09ا ه امخلع طالق بائن أم رلع ؟752..................................
71ا ط َّلق زولته ثالث ًا مع َّلق ًا759...........................................
70ا ع َّلق الطالق عىل خرولوا من البيت بغِّي إذنه 759....................
احلق يف احلضانة بعد السنتني؟761.................................
77ا ملن م
78ا فع املور لطرف ثالث ليس ِّلمه للَّولة 760............................
74ا قال لَّولته إين حالف بالطالق أن ال ّترل من البيت 767..........

كتاب العدة

580 . . . . . . . . . . .

0ا الغاية من العد 765....................................................
7ا ه بذهب املعتدَّ لتقديم االمتحانات؟762.............................
8ا خروج املعتدَّ من طالق ل ظيفتوا 763..................................
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4ا خ ل أوال الَّوج عىل زولة أبيوم يف عدَّ هتا769.......................
5ا زولت وطلقت قب الدخ ل فام ه عدَّ هتا؟ 769.......................
6ا وضعت محلوا وبعد ساعة مات زولوا ,فام ه عدَّ هتا؟ 721.............
2ا مات زولوا و ا يف العمر 720........................................
3ا أم غضبت عىل ابنتوا ملشاركتوا يف حف خط بة بعد وفا زولوا 727.....
بَّوج فتا ون و ,وشو وط َّلقوا قب الدخ ل728....................
9ا َّ
01ا رل مسن مات ومل يستطع الدخ ل بَّولته فو عليوا عد ؟ 724.....

كتاب الوصايا واملواوي

522 . . . . . . .

حصتوا يف املِّياث ون رضا722............................
0ا بنازلت عن َّ
7ا أنفقت عىل زولوا يف مرضه فو بأخذه من بركته؟ 723.................
يثمر لَّء ًا من ماهلا ويعطيه للفقراء729..............
8ا أوصت رشيكوا أن ِّ
4ا أو

ون ثلث املال يف مرض امل ت 729..............................

5ا مابت زولته النرصانية فو يرثوا؟731.................................

كتاب احلدود واجلناياف

560 . . . . . . .

0ا فع ا سيار متع ِّطلة فدهست طف ً
ال735.................................
7ا اةمع بني القصاص و فع املال736.....................................
8ا يق برسعة فانقلبت السيار ومات راكب732..........................
4ا هدَّ لاره بالقت فأسقطت زولته محلوا732............................
5ا كيف التعام مع الَّاين والَّانية؟ 733...................................
املتَّولة ألَّنا زنت ,وآخر قت أخته العَّباء 791.........
6ا رل قت أخته
ِّ
2ا قت املرأ بدافع الرشف797.............................................
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3ا بريد إسقاط اةنني ألَّنا طالبة الطالق792..............................
9ا لناية عىل رحم املرأ 793...............................................
01ا بغيِّي املدَّ ع أق اله لتخفيف احلكم عن السارق799...................
00ا حا ث سِّي أ ى لتمَّيق بكار فتا 810................................

كتاب األميا والنذوو

030 . . . . . . . .

0ا أقسم أال خي ن الرشكة وال يعم عند غِّيها 815........................
7ا وعد بذبح ص ص إن نجح يف املا 816................................
8ا نذرت صيام ًا وعجَّت عن األ اء 816..................................
4ا نذرت إن ُرزقت بم ل فستوبه لبيت اهلل812...........................
5ا ه يشرتط يف النذر التل مفو به؟ 813.....................................
عيل ريب لن أفع كذا ,فو يعدم يمين ًا؟819...................
6ا قال يشود َّ
2ا نذر ص م ي م ف افق ي م العيد819......................................
3ا نذر صيام شور ك َّلام وقع يف العا الرسية ووقع فيوا  211مر 801.......
9ا نذرت صيام شور آب ف افق شور رمضان 808..........................
01ا نذرت أن ببيع من ذهبوا وبذبح شا 804..............................

كتاب املعامبف املالية

012 . . . . . . . .

0ا ما ه بيع املرابحة؟ وما ه رشوطه؟802...............................
بصح املضاربة بالعروض التجارية؟ 809............................
7ا ه
م
8ا رشوط بيع السلم عالسلف 871........................................
4ا سعرها مخس مئة ويريد بيعوا بست مئة 877.............................
5ا أرا إرلا سلعة فاشرتط البائع حسم لَّء من ثمنوا 877...............
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6ا اشرتط زيا عىل التأخر يف فع األقساط 878...........................
2ا با سلعة إيف أل ثم اشرتاها874.......................................
3ا البيع عىل اإلنرتنت 875.................................................
9ا حكم رشاء الشيكات876...............................................
01ا حكم بيع ورشاء العمالت876........................................
00ا بيع املال باملال ون زيا 872.........................................
07ا اشرتى أرض ًا ومل يدفع ثمنوا ثم باعوا بربح وسدَّ للبائع872...........
08ا اشرتى ار ًا بمساحة معل مة وببني أن مساحتوا أق 873...............
04ا حكم رشاء امخيط آل ً
ال873...........................................
05ا ال يشرتي بضاعة حتى يضمن مشرتي ًا هلا881..........................
06ا اشرتط عىل املشرتي الفراغة بعد ثالثة أيام فتأخر ففسخ البائع العقد 880..
02ا بيع البطاقات اهلابفية للبائع887.......................................
03ا أخذ األلر ل كي بالرشاء 888.......................................
09ا أخذ رابب لعاط عن العم 884.....................................
71ا كيف ير م القرض؟ 885...............................................
70ا اشرتى شعِّي ًا مل كِّله واستقرضه منه886...............................
بعرست عليه األسباب ويريد أن يستقرض قرض ًا رب ي ًا883............
77ا َّ
78ا الفرق بني البن ك اإلسالمية والرب ية841..............................
74ا فع املال الرب ي للرضائب 840.......................................
75ا مريض يريد وضع ماله يف بنك رب ي 847.............................
76ا أعطى الف ائد الرب ية ألخيه هدي ًة848.................................
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72ا رصف الف ائد الرب ية عىل ابنته الفقِّي 844............................
73ا وضع املال يف بنك رب ي كأمانة بدون ف ائد844.......................
79ا حكم التسويالت البنك َّية يف االستِّيا 846.............................
81ا أخذ الرابب من بنك رب ي 846.......................................
80ا استخدام البطاقة االئتامنية 842........................................
87ا أعطاه نصف األرباح مقاب سدا ينه ورشكة مضاربة 843............
88ا بألِّي املح ِّ مع بضاعته 849..........................................
84ا استئجار مقاعد سفر للعمر 851......................................
85ا عقد آلار لبائع الدخان850...........................................
86ا استبدال هابف هبابف 857............................................
82ا يبيع بأق من سعر الس ق 857........................................
83ا أخذ فاب ر بغِّي الكلفة احلقيقية 858..................................
89ا أسكن صوره يف بيته فطالبه الصور بنفقة إصالح البيت 854............
41ا يبيع لرشكة له حصة فيوا ويربح منوا855..............................
40ا مضارب ابفق مع صاحب رأس املال أن يتحم لَّء ًا من امخسار 856.
47ا أخذ بيت ًا رهن ًا مع آلار852............................................
48ا رهن حمله عىل مبل ثم أخذ من آخر ماالً ليسد الرهن ويشاركه 853...
ربعات 859.......................
44ا فع اللجنة ألر السيار من مال الت م
45ا اشرتى لَّمالئه أغراض ًا وربح عليوم859..............................
46ا أعطاه والده ماالً للدراسة فأنفقه عىل املصاريف امخاصة 861...........
42ا خله مال حرام فكيف يتخ َّلص منه؟ 860.............................
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43ا رابب الَّولة ملن؟ 867...............................................
49ا بألِّي العني املستألر لغِّي املؤلر 868................................
ألرها للمؤلر شوري ًا 864...
51ا استألر سيار سنة و فع ألرهتا كاملة ثم َّ
ربعات ثم يعيده865...............................
50ا يستدين من مال الت م
التورب من الرضائب865.......................................
57ا حكم م
58ا كيفية وفاء القرض866................................................
54ا طلب منه قرض ًا فاشرتط أن يعطيه ار ًا ليسكنوا 862...................
55ا كيف التخ ملص من املال احلرام؟ 863..................................

كتاب احلظر واإلباحة

089 . . . . . . . .

0ا ثي شخصيات األنبياء والصحابة820.................................
7ا السالم عىل أه الكتاب822............................................
8ا ممارسة بعض العبا ات يف مكان العم 823.............................
4ا زمالؤه يأكل ن الرش فو يبل عنوم؟829............................
5ا ه بقب صال من يرشب امخمر؟831..................................
ربك بالقب ر837......................................
6ا البناء والكتابة والت م
2ا الذبح عند القب ر838...................................................
3ا وضع إعالنات جتارية عىل أب اب املسالد 835..........................
املدرس عند انقطا الطالب عن املدرسة836.....................
9ا غياب ِّ
01ا استخدام بعض اآليات الكريمة كمن ِّبه 836............................
00ا حكم التصفيق للرلال والنساء832...................................
07ا حكم استعامل قاب احلرشات عالسفاح 839...........................
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08ا استألر صديقه ليقدِّ م عنه بعض امل ا يف اةامعة839..................
04ا رابب اإلمام يف قرية أراضيوا إصالح 891.............................
05ا حكم احلَّام الناسف 890.............................................
06ا حكم رشاء آنية الفضة للَّينة897......................................
02ا اللباس الباكستاين للمرأ 898.........................................
03ا حكم لبس الذهب للنساء 894........................................
09ا حكم صبغة الشعر896................................................
71ا يرغب بحلق شعره بامل س ائ ًام892...................................
70ا وقت بقليم األظافر893...............................................
77ا حكم إطالة األظفار للنساء 899.......................................
78ا حكم وضع الباروكة المرأ صلعاء411...............................
74ا بكبِّي ثدي الرل 410................................................
75ا عملية بكبِّي الصدر410...............................................
76ا حكم افتتاح حم لتجمي العرائس417................................
72ا حكم نتف شعر ال له418............................................
73ا إزالة شعر ال لنتني بامخيط 414.......................................
79ا نمص احلالبني بطلب الَّوج414.....................................
81ا ر عىل فت ى خطِّي 416..............................................
80ا حدو ع ر الصغِّي والصغِّي 404...................................
87ا بساعد ابنتوا يف إزالة شعر لسدها404................................
88ا إلراء طبيب عم ً
ال لراحي ًا المرأ 405................................
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84ا حكم خروج املرأ يف املظاهرات 406..................................
85ا ق ل املرأ للشيخ إين أحبك يف اهلل402................................
86ا إقامة عالقة مع امرأ عىل اإلنرتنت و ع ى أَّنا أخ يف اهلل 403.......
82ا اللقاء مع املخط بة عن طريق اإلنرتنت 470...........................
83ا سج بنت ابنته عىل اسمه لينقلوا لدولة أخرى477....................
89ا بدريس الرل

ورات خاصة لفتا 478...............................

41ا بشعر بحالة للَّواج ومل ّتطب ,فامذا بفع ؟474......................
40ا استعانت بطالب علم ليبحث هلا عن زوج 476........................
47ا يتيمة كفلتوا أختوا ,فو يراها زوج أختوا بعد بل غوا؟ 472...........
48ا اختالط املرأ املسلمة مع أقارهبا الكفار 473...........................
بذوق السائ املن ي481........................................
44ا حكم م
45ا حكم استثار الشو 487.............................................
46ا متى جي ز اللج ء للعا الرسية؟ 487.................................
42ا شاب زان يريد الت بة488.............................................
43ا أقامت عالقة مع شاب وبابت ثم عا ت ,فامذا بفع مع حالتوا للَّواج؟486
49ا ه جتب األضحية عىل املرأ الغائبة عن وعيوا؟483...................
51ا حكم إعطاء اةَّار اةلد واملرصان والكرر489......................
50ا سق احلي ان املاء قب الذبح441......................................
57ا حكم العتِّي عالذبيحة يف رلب 441.................................
58ا حكم بناول البِّي للعالج أو لغِّي عالج447...........................
54ا أك شحم امخروف444...............................................
55ا حكم رشب لبن الفرس 445..........................................
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56ا حكم سق املَّروعات باملاء النجس 446..............................
52ا حكم األلعاب اإللكرتونية446........................................
53ا بيع ورشاء احلي انات املحنَّطة443.....................................
59ا حكم فجر الدم449...................................................
61ا ّترج من اةامعة ومل يصدر قرار التخرج بعد 451.....................
60ا والده يرسق الكورباء فام حكم عمله معه؟ 450........................

كتاب اآلداب

420 . . . . . . . . . . .

0ا حكم الت س واالستغاثة 455..........................................
7ا من ه الصحايب؟463..................................................
8ا ما حكم حرض الذكر؟421.............................................
4ا حكم الرابطة أثناء الذكر427............................................
5ا بعد الذكر يرشب ن الدخان ويلعب ن الشد 428..........................
6ا الذكر مع كشف الع ر 426.............................................
2ا ه ور حديث يف األبدال؟426........................................
3ا رس سعا اإلنسان 423.................................................
9ا كيف جيد العبد حالو اإليامن؟429.....................................
01ا استام القرآن الكريم عند الن م429...................................
00ا بناء املرحاض جتاه القبلة430..........................................
07ا ل ي عنق العاطس437................................................
08ا حديث الرل مع املرأ أثناء العم 438...............................
04ا حكم برك القرآن مفت ح ًا435.........................................
05ا وضع اآليات القرآنية عىل اةدران435................................
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06ا قراء القرآن مستلقي ًا435..............................................
02ا حكم الس اك للمرأ 436..............................................
03ا حكم الرشب قائ ًام436................................................
09ا الفرق بني العف واملغفر 433..........................................
71ا ماذا يق ل إذا طنَّت أذنه؟ 433.........................................
70ا يدع أن يرزقه اهلل كرامة439..........................................
77ا أنعم اهلل عليه باةامل فيعجب بنفسه 439..............................
78ا األخذ بفت ى ب افق اهل ى ون االطمئنان هلا 490.....................
74ا الدعاء أن ال يصيبه اهلل برض أو أذى 498...............................
75ا ما ه االستخار الرشعية؟ 494......................................
76ا حكم رضب الطالب يف املدارس 496.................................
72ا حكم لطم ال له عند املصيبة 493.....................................
73ا ه املقاطعة للبضائع األمريكية من التنطع يف الدين؟ 499.............
79ا حكم لوا املرأ 511.................................................
81ا م قفنا من قصة مقت احلسني ريض اهلل عنه 517.......................
80ا ملن ينسب ألنسب َّن اإلسالم نسبة مل ينسبوا أحد قبيل 514...............
87ا ه صحيح أن سيدنا احلسن بَّوج مئة زولة؟515....................
88ا ما صحة املناظر الت لرت بني أيب لعفر املنص ر واإلمام مالك 515 ...
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أَّ حبمد اىل عا
اء اىل عا
ويليه اجلزء السابع
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