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¬
املقدِّمة
رب العاملني ,والصالة والسالم عىل س ِّيد العاملني ,س ِّيدنا
احلمد هلل ِّ
حممد الصادق األمني ,وعىل آله وصحبه أمجعني ,ومن تبعهم بإحسان إىل
يوم الدين.
احلمد هلل تعاىل الوهاب املنان املنعم عىل عباده نع ًام ال تعد وال حتىص.
احلمد هلل الذي شفنا باإلسالم ,وأكرمنا باإليامن ,وهدانا بالقرآن,
ونور عقولنا هبذا الرشع احلنيف ,فكنا بفضل اهلل تعاىل عىل بصرية من أمرنا.
احلمد هلل تعاىل عىل نعمه الظاهرة والباطنة ,التي لو رام اللسان
حصها لوقع يف عجز وضعف وعي.
ر
والصالة والسالم عىل خري نبي أرسله ,وأنقذنا به من الضالل إىل
اهلدى ,وجعلنا به صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم من خري أمة
أخرجت للناس ,صىل اهلل وسلم وبارك عليه بعدد أنفاس مجيع اخلالئق.
أما بعد :فإن العلوم بشكل عام وإن تعاظم شفها؛ فام ال شك فيه
عرف احلالل من احلرام ,وبه خيرج العبد من
أن الفقه واسطة عقدها ,به ي ر
الضالل إىل اهلدى.
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وإن من فضل اهلل عز وجل عل أن وفقني إلصدار ستة أجزا من
الفتاوى الرشعية ,وهذا هو اجلز السابع منها ,وأسأل اهلل تعاىل مزيد
الفضل ,وأن يكون هذا العلم حجة يل ال عل يوم القيامة ,وأن جيعل أجره
يف صحيفة والدي وزوجتي وأصويل وفروعي ومن أحسن إيل ,وخاصة
يف صحيفة س ِّيدي وموالي فضيلة الشيخ الدكتور أمحد احلجي الكردي,
الذي تفضل عل بمراجعته وتثبيت الصواب الذي فيه ,وتصحيح اخلطأ
الذي وقعت فيه ,فجزاه اهلل عني خري اجلزا ؛ وكذلك يف صحيفة س ِّيدي
وموالي الشيخ حممد الشهايب ,الذي تفضل عل بمراجعة مجيع الفتاوى
التي كتبتها ,فثبت الصواب ,وصحح اخلطأ ,فجزاه اهلل عني خري اجلزا .
وإين أرجو اهلل تعاىل أن جيعله يف ميزان احلسنات املقبولة ,إنه عىل ما
يشا قدير ,وباإلجابة جدير .آمني .وصىل اهلل وسلم وبارك عىل سيدنا
حممد ,وعىل آله وصحبه أمجعني .آمني.
حلب

أمحد شيف النعسان

األحد /12شوال2345/هـ

مفتي منطقة الباب

املوافق /21آب1123/م
**

**

**
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السؤال :1قال تعاىل يف سووة الاواتا ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [الااتا  .]151 :من هم اجلِنَّة؟

اجلواب :ذهب جل املفرسين إىل أن اجلنـ رة هنا هم املالئكة الكرام,

حيث جعل املرشكون بني اهلل تعاىل وبني املالئكة نسب ًا وصلة فقالوا:
سوات بنات اجلن ,تعاىل اهلل عن ذلك علو ًا كبري ًا.
املالئكة بنات اهلل من ر ر

وس ِّمي املالئكة جن ًا ألهنم ال ي ررون وهم مسترتون عن األبصار ,ومما

يؤ ِّكد عىل أن املقصود باجلنة هنا املالئكة اآليات التي سبقت هذه اآلية,
قال تعاىل﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯ ﯰ ﯱﯲﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﭑﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡ ﭢ﴾ [الصافات.]251-239 :
وقوله تعاىل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [الصافات.]251 :
أي :علمت املالئكة أن القائل هذا القول ,واملفرتي عىل اهلل تعاىل هذا
وي رض لنار جهنم والعياذ باهلل تعاىل ,وصدق اهلل القائل:
االفرتا  ,سيساق ح
﴿ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ [الصافات .]259 :هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :2مسعنا من بعض األتاضل مون العلاواء بهنو و دو ود
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نسخ يف شردعتنا ,ألن هذا دناقض قول اهلل عز و ل﴿ :ﮓ ﮔ

ُا و و وولت,]22 :
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [ت ِّ
تاا صحَّة هذا الكالم؟

ٍ
بدليل شعي ِّ
متأخر ,وقد
اجلواب :النسخ هو رفع حك ٍم شعي

ذهب مجهور علام املسلمني إىل جوازه ووقوعه ,مستد ِّلني عىل ذلك
بالعقل والنقل.
أما الدليل العقيل :فالنسخ فعل من أفعال اهلل تعاىل ,وهو تبارك
وتعاىل فعال ملا يريد ,ال يسأل عام يفعل ,وهم يسألون ,فقد يأمر بالفعل يف
وقت وينهى عنه يف وقت آخر ,فقد أمر اهلل تعاىل بالصيام يف هنار رمضان,
وهنى عن الصيام يف يوم العيد.
أما الدليل النقيل :فقوله تعاىل﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [البقرة,]216 :
فهذه اآلية تدل عىل جواز النسخ من اهلل تعاىل شع ًا.
فاهلل تعاىل يرشع لعباده ما يشا  ,وينسخ من األحكام ما يشا  ,ال
ألنه بدا له مصلحة لعبده بعد خفا  ,تعاىل اهلل عن ذلك علو ًا كبري ًا ,فاهلل
تعاىل ال خيفى عليه يش يف األرض وال يف السام  ,من األزل إىل األبد,
وهو تبارك وتعاىل الذي يرشع احلكم الناسخ ملصلحة يعلمها أزالً ,ومل
ختف عليه أصالً ,ولكن وقتها جيي عند انتها احلكم األول النتها
ر
املصلحة املقصودة منه.
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أمثلة عىل وقوع النسخ:
أوالً :أمجعت األمة سلف ًا وخ رلف ًا عىل أن شيعتنا بفضل اهلل عز وجل
نسخت مجيع الرشائع السابقة التي أنزهلا اهلل تعاىل غري العقيدة واألخالق.
ثاني ًا :أمجعت األمة عىل نسخ وجوب التوجه إىل بيت املقدس
باستقبال الكعبة املرشفة ,ونسخ وجوب الوصية للوالدين واألقربني بآية
املواريث ,ونسخ صوم يوم عاشورا بصيام شهر رمضان ,ونسخ وجوب
تقديم الصدقة بني يدي مناجاة النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم ,ونسخ وجوب تربص املرأة املتوىف عنها زوجها حوالً كام ً
ال بعدِّ ة
الوفاة الدائمة وهي أربعة أشهر وعرشة أيام ,واألمثلة عىل ذلك كثرية.
أنواع النسخ:
أوالً :نسخ القرآن بالقرآن :ذهب العلام إىل جواز نسخ القرآن
بالقرآن ,مثل قوله تعاىل﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾ [البقرة ,]211 :نسخت هذه
اآلية بقوله تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭣ ﭤ﴾ [النسا .]1 :
ثاني ًا :نسخ السنة بالسنة :اتفق األصوليون عىل جواز نسخ السنة
بالسنة ,مثال ذلك :نسخ حتريم زيارة القبور ثم إباحتها بقوله صىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها»
رواه مسلم ,ونسخ حتريم ادخار حلوم األضاحي بقوله صىل اهلل عليه
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وعىل آله وصحبه وسلم« :كنت هنيتكم عن حلوم األضاحي فوق ثالث
ليتسع ذو الط حول عىل من ال رط حول له ,فكلوا ما بدا لكم وأطعموا
وادخروا» رواه مسلم والرتمذي واللفظ له.
ثالث ًا :نسخ السنة بالقرآن :ذهب مجهور الفقها إىل جواز نسخ السنة
بالقرآن ,مثال ذلك قوله تعاىل﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ﴾ [املمتحنة ]21 :نسخ ما كان صالح به النبي صىل اهلل عليه وعىل
آله وصحبه وسلم قريش ًا يف صلح احلديبية عىل أن يرد هلم النسا .
رابع ًا :نسخ القرآن بالسنة :ذهب مجهور الفقها إىل جوازه ,ومثال
ذلك :نسخ آية الوصية للوالدين واألقربني بقوله صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم« :إن اهلل قد أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث»
رواه اإلمام أمحد وأبو داود والرتمذي وقال :حديث حسن صحيح.
ونسخ رجلد الزاين املحصن الثابت بقوله تعاىل﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [النور ]1 :بالرجم الثابت بالسنة.
والنسخ له وجوه وأحوال من مجلتها:
أوالً :نسخ التالوة واحلكم ,مثاله ما ثبت يف الصحيح عن عائشة
ريض اهلل عنها قالت( :كان فيام أنزل من القرآن عرش رضعات معلومات
يرمن ,ثم نسخن بخمس معلوماتِّ ,
فتويف رسول اهلل صىل اهلل عليه
ِّ
قرأ من القرآن) رواه مسلم.
وعىل آله وصحبه وسلم وهن فيام ي ر
قال اإلمام البيهقي :فالعرش مما نسخ ررسمه وحكمه ,واخلمس مما
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نسخ رر حسمه وبقي حكمه ,بدليل أن الصحابة ريض اهلل عنهم حني مجعوا
القرآن مل يثبتوها رس ًام ,وحكمها ٍ
باق عندهم.
ِّ
(فتويف رسول اهلل صىل
ومعنى قول السيدة عائشة ريض اهلل عنها:
قرأ من القرآن) قال ابن
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم وهن فيام ي ر
السمعاين :بمعنى أنه يتىل حكمها دون لفظها .وقال البيهقي :املعنى أنه
يتلوه من مل يبلغه نسخ تالوته.
ثاني ًا :نسخ احلكم دون التالوة ,وأمثلته كثرية ذكرناها يف فقرة «أمثلة
عىل وقوع النسخ» ,فال حاجة إلعادة ذكرها.
ثالث ًا :نسخ التالوة دون احلكم ,مثال ذلك قول عمر بن اخلطاب
ريض اهلل عنه( :إن اهلل قد بعث حممد ًا صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
باحلق ,وأنزل عليه الكتاب ,فكان مما أنزل عليه آية الرجم ,قرأناها
وسلم ِّ
ووعيناها وعقلناها ,فرجم رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم ورمجنا بعده ,فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل :ما نجد
الرجم يف كتاب اهلل ,فيضلوا برتك فريضة أنزهلا اهلل ,وإن الرجم يف كتاب
اهلل حق عىل من زنى إذا أحصن من الرجال والنسا إذا قامت الب ِّينة أو
كان احلر ربل أو االعرتاف) رواه البخاري ومسلم .ويف رواية البن ماجه:
(لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل :ما أجد الرجم يف
كتاب اهلل ,فيضلوا برتك فريضة من فرائض اهلل ,أال وإن الرجم حق إذا
أحصن الرجل وقامت الب ِّينة ,أو كان محل أو اعرتاف ,وقد قرأهتا :الشيخ
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والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة ,رجم رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم ورمجنا بعده) .ويف رواية عند البيهقي( :إياكم أن هتلكوا
عن آية الرجم أن يقول قائل :ال نجد حدين يف كتاب اهلل عز وجل ,فقد
رجم رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ورمجنا ,فوالذي
نفيس بيده لوال أن يقول الناس :زاد عمر يف كتاب اهلل لكتبتها «الشيخ
والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة» ,فإنا قد قرأناها).
فقد ثبت يف الصحيح أن هذا كان قرآن ًا يتىل ,ثم

لفظه وبقي

حكمه.
احلكمة من النسخ:
الثابت يف الرشع أنه جا لرعاية املصالح العامة للناس ,وأن
للمرشع حكمة بالغة يف إجياد اخللق وتكليفهم واختبارهم ملعرفة مدى
ِّ
امتثاهلم ألوامره وهو العليم هبم.
فالنسخ أو االنتقال من حك ٍم إىل ٍ
مظهر أو
بديل مماثل أو أشد أو أخف
ٌ
صورة من صور التدرج يف اإلصالح ,لذلك قال الفقها  :للنسخ فائدتان:
األوىل :رعاية األصلح للمكلفني تفض ً
ال من اهلل تعاىل ال وجوب ًا عليه.
الثانية :امتحان املكلفني بامتثاهلم األوامر والنواهي ,وتكرار
االختبار خصوص ًا يف أمرهم بام كانوا منه ِّيني عنه ,وهنيهم عام كانوا
مأمورين به ,فإن االنقياد يف حالة التغيري أدل عىل اإليامن والطاعة ,قال
تعاىل﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
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ﮃ ﮄ ﮅ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [البقرة.]234 :
وبناء عىل ذلك:
فالنسخ ثابت عند مجهور الفقها  ,وأما قول األستاذ الفاضل الذي
قال :النسخ يناقض قول اهلل عز وجل﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [ف ِّص رلت ]31 :فهو يف غري موضعه ,ألن
قوله تعاىل﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ ال عالقة له
بالنسخ ,ألن النسخ إبطال ال باطل ,فالنسخ حق وصدق ,والباطل ضد
احلق .ومعنى اآلية :أن هذا القرآن مل يتقدمه من كتب اهلل ما يبطله ,وال
يأتيه من بعده ما يبطله .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السو ووؤال :3دقو ووول اهلل تعو وواىل﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ [األنعو ووام.]162 :
ودقول صلى اهلل عليو وعلوى هلو وصوحب وسولم« :إن امليوت
ليعذَّب ببكاء أهل علي » [متفو عليو ] .تكيو دكوون التوتيو
بني اآلدة الكرمية واحلددث الشرد ؟
اجلواب :ال تعارض بني اآلية الكريمة واحلديث الرشيف؛ ألن

احلديث الرشيف حممول عىل ما إذا أوىص امليت بالنياحة عليه ـ كام يفعل
أهل اجلاهلية ـ ون ِّفذت وصيته.
أو يمل احلديث الرشيف يف ِّ
حق من مل يوِ أال يبكي عليه أحدٌ
وشق أثواب وما شاكل ذلك ,فلكونه فرط يف ترك الوصية
بكا نياحة
ِّ
يعذب ,وخاصة إذا كان يعلم ذلك من أهله.
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وقال بعض العلام  :إن احلديث الرشيف حممول عىل معنى :إنه
يعذب بسامعه بكا ر أهله عليه ,فريق هلم ,وذلك حلديث النبي صىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم عندما زجر امرأ ًة عن البكا عىل أبيها ,وقال
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :إن أحدكم ليبكي فيستعرب له
صويبه ,فيا عباد اهلل ال ِّ
تعذبوا موتاكم» رواه ابن أيب خيثمة وابن أيب شيبة
والطرباين بإسناد حسن.
واملراد بالبكا يف احلديث البكا بصوت ونياحة ,ال جمرد دمع
العني ,ألن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال« :إن العني
تدمع ,والقلب يزن ,وال نقول إال ما يريض ربنا ,وإنا لفراقك يا إبراهيم
ملحزونون» رواه البخاري عن أنس ريض اهلل عنه.
فالعني منفعلة وليست بفاعلة ,أما النياحة فبفعل اإلنسان .هذا,
واهلل تعاىل أعلم.
السو ووؤال :2مو ووا معنو ووى قول وو تعو وواىل﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [الكه ]16 :؟
اجلواب :إن غروب الشمس يف احلقيقة هو غروب عن عني الرائي
يف مكان واحد ,ألهنا إذا غربت يف مكان فقد أشقت من مكان آخر,
فالشمس ال تغيب أبد ًا ,فهي دائ ًام شارقة غاربة ,فإذا غربت عند قوم فقد
أشقت عىل قوم آخرين.
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وقوله تعاىل﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ [الكهف .]16 :أي يف عني ما ,
واحلمأ املسنون :هو الطني الذي اسود لكثرة وجوده يف املا .
فذو القرنني ملا بلغ موضعها يف املغرب ,ومل يبق بعده يش من
العامرات ,وجد الشمس كأهنا تغرب يف عني وهدة مظلمة ,وإن مل تكن
كذلك يف احلقيقة ,كام أن راكب البحر يرى الشمس كأهنا تغيب يف البحر
إذا مل رير الشط ,وهي يف احلقيقة تغرب ورا البحر .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :5يف قول تعاىل﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [األنعام.]125 :
هل الضاري در ع إىل كلاة حلم أم إىل كلاة خنزدر؟
اجلواب :الضمري يف قوله تعاىل﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾
راجع إىل اخلنزير ,ليدل عىل حتريم عني اخلنزير ومجيع أجزائه.
وذلك ألن الضمري إذا صلح أن يعود إىل املضاف وهو (اللحم),
واملضاف إليه وهو (اخلنزير) ,جاز أن يعود إليهام.
وعوده إىل املضاف إليه أوىل يف هذا املقام ,ألنه مقام حتريم؛ ألنه لو
عاد إىل املضاف وهو اللحم مل يرم غريه ,وإن عاد إىل املضاف إليه حرم
اللحم ومجيع أجزا اخلنزير.
فغري اللحم دائر بني أن يرم وأن ال يرم ,فيحرم احتياط ًا وذلك
بإرجاع الضمري إليه طاملا أنه صالح لذلك.
ٌ
داخل يف عموم
حتريم حلمه
إرجاع الضمري إىل اخلنزير أن
ويقوي
ر
ِّ
ر
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حتريم امليتة ,وذلك ألن اخلنزير ليس ً
حمال للتذكية فينجس حلمه باملوت.
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال : 6موا هوو احلكوم الشورعي يف ةتوع الاوو بوتالو القورهن
الكردم يف حضر املالي وخاصة يف املسجد؟

اجلواب :ذكر الفقها يف باب آداب تالوة القرآن الكريم بأنه يكره

لتايل القرآن الكريم أن جيهر بتالوته يف حضة املصل أو النائم حتى ال يؤذي
املصل أو النائم بجهره ,وذلك ملا أخرجه أبو داود يف سننه عن أيب سعيد
اخلدري ريض اهلل عنه قال :اعتكف رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم يف املسجد ,فسمعهم جيهرون بالقرا ة ,فكشف السرت
ٍ
يرفع
مناج ربه ,فال يؤذين بعضكم بعض ًا ,وال
وقال« :أال إن كلكم
ح
بعضكم عىل بعض يف القرا ة ,أو قال :يف الصالة».
فإذا مل يوجد مصل وال نائم أثنا تالوة القرآن الكريم فاجلهر
بالتالوة مستحب ,لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ما أذن
اهلل ليش ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن جيهر به» رواه البخاري
ومسلم واللفظ له.
وبناء عىل ذلك:
فاجلهر بتالوة القرآن الكريم يف املسجد يف حضة املصلني ال جيوز,
يشوش عىل املصلني.
ألن التايل ِّ
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ولكن جتدر اإلشارة إىل أنه إذا وجد يف املسجد حلقة لتالوة القرآن
الكريم تعلي ًام وتعل ًام ,ودخل رجل للصالة ,فعليه أن يأخذ زاوية من
زوايا املسجد يصل فيها بعيد ًا عن حلقة القرآن الكريم ,حيث كانت هي
األسبق .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :7نرى أحياناً أناساً دقبِّلون القرهن العظيم بعود اونتهواء
من التالو  ,تهل هذا التقبيل من السنة أم أن بدعة؟

اجلواب :إن تقبيل القرآن الكريم بعد االنتها من التالوة ال يقال

عنه بدعة ,وال يقال عنه سنة ,بل هو أمر مباح ,فإذا كان تايل القرآن يعترب
تقبيل القرآن العظيم من التعظيم لكتاب اهلل تعاىل فهو مأجور بنيته ,واهلل
تعاىل يقول﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [احلج.]41 :
وهذا هو الغالب األعم عند املسلمني ,إذ يعتربون تقبيل القرآن من
التعظيم له ,وما رآه املسلمون حسن ًا فهو عند اهلل حسن.
جا يف كتاب اإلتقان لإلمام السيوطي رمحه اهلل( :فرع :يستحب
تقبيل املصحف ,ألن عكرمة بن أيب جهل ريض اهلل عنه كان يفعله).
وجا يف شح سنن ابن ماجه( :يف القنية :تقبيل املصحف قيل
بدعة ,لكن روي عن عمر ريض اهلل عنه أنه كان يأخذ املصحف كل غداة
ويق ِّبله ويقول :عهد ريب ومنشور ريب عز وجل .وكان عثامن ريض اهلل عنه
يق ِّبل املصحف ويمسه عىل وجهه).

الفتاوى الرشعية

11

وجا يف حوايش الرشواين عىل حتفة املحتاج( :واستدل السبكي عىل
جواز تقبيل املصحف بالقياس عىل تقبيل احلجر األسود ويد العامل
والصالح والوالد ,إذ من املعلوم أنه أفضل منهم) .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :1دقول اهلل تباةك وتعاىل﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [سبه.]15 :
أيُّ بلد وصفت بذلك؟
اجلواب :يقول اهلل تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾
[سبأ .]25 :واملقصود بالبلدة يف هذه اآلية الكريمة هي مساكن قبيلة سبأ
باليمن ,حيث كانت مساكنهم يف الوادي ,وعىل يمينها وشامهلا بستانان
فيهام مجيع الثامر ,فخاطبهم ربنا عز وجل عن طريق نب ِّيهم :كلوا من رزق
ووحدوه واعبدوه وأطيعوا
ربكم واشكروه عىل ما رزقكم من هذه النعمِّ ,
أمره واجتنبوا معاصيه ,فهذه بلدة طيبة لكثرة أشجارها ,وطيب ثامرها,
واعتدال هوائها ,وصحة مناخها ,واهلل املنعم عليكم هبذه النعم رب غفور
لذنوبكم إن استمررتم عىل التوحيد والطاعة.
ولكن ذكر العلام بأن العربة بعموم اللفظ ال بخصوِ السبب ,وهذا
يعني أن العبد إن أكرمه اهلل تعاىل بنعمة األمن واألمان ,وساق له الرزق
وهو يف بلده ,فعليه أن يكون شاكر ًا هلل عىل ن رعمه ,وأن ال تطغيه النعمة ,وإن
قرت اهلل عليه يف الرزق فعليه أن يكون صابر ًا ,ألن اهلل تعاىل أراد منا الشكر
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يف الرخا  ,والصرب يف البال  ,نسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا من الشاكرين عند
الرخا ومن الصابرين عند البال  .آمني .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
السؤال :9دقول اهلل تباةك وتعاىل يف سوة البقر ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [البقر .]71 :
تاا معنى هذه اآلدة الكرمية؟

اجلواب :هذه من أوصاف البقرة التي أم رر بنو إسائيل بذبحها ,أن
تكون غري مذللة وما قامت بعمل ,ألن البقرة الذلول أي :املروضة املمرنة
تؤدي مهمتها بغري تعب.
فطلب اهلل تعاىل من بني إسائيل أن يذبحوا بقرة ما استخدمت يف
حراثة األرض أو فالحتها ,ومل تستخدم يف إدارة سواقي الزرع ,وأن
تكون ﴿ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [البقرة .]12 :أي :خالية من العيوب ,وال فيها
عالمة من العالمات التي يميز الناس أبقارهم هبا ,وأن تكون خالية من
البقع واأللوان غري اللون األصفر الفاقع.
فقوله تعاىل﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [البقرة .]12 :أي غري مذللة
لفالحة أو حراثة أرض.
شدد اليهود عىل أنفسهم فشدد اهلل عليهم ,وأسأل اهلل تعاىل أن يشدِّ د
شهم.
عليهم وطأته حتى ِّ
يطهر مقدسات املسلمني من ِّ

الفتاوى الرشعية

11

لعنهم اهلل تعاىل حيثام حلوا وحيثام نزلوا .آمني .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :11هل دو د تعواة

بوني اآلدوة الكرميوة﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ﴾ [الفرقان ,]72 :واحلددث الشرد « :مون ةأى مونكم
منكراً تليغيِّره بيده » . . .؟

اجلواب :ال تعارض بني اآلية واحلديث ,ألن اآلية تتحدث عن

صفات عباد الرمحن الذين من صفاهتم اإلعراض عن اللغو ,كام قال تعاىل
يف سورة املؤمنون﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [املؤمنون.]4 :
واللغو :هو القول أو الفعل الذي ال خري فيه ,فصفات عباد الرمحن
ال عن ِّ
املفلحني إعراضهم عن اللغو وجمالس اللهو والغفلة ,هذا فض ً
كل
ما كان حرام ًا أو مكروه ًا ,فهم يرتكون املباح الذي ال خري فيه ,وهذا من
كامهلم وحرصهم عىل الوقت.
أما إذا شاهدوا املنكر الذي فيه سخط اهلل تعاىل فهم ينهون عنه,
وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ [آل عمران .]213 :ولقوله
فليغريه
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :من رأى منكم منكر ًا
ِّ
بيده ,فإن مل يستطع فبلسانه ,فإن مل يستطع فبقلبه ,وذلك أضعف اإليامن»
رواه مسلم .ويتدرجون يف النهي عن املنكر من األدنى إىل األعىل ,وذلك
امتثاالً لقوله تعاىل﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
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ﮮﮯﮰﮱﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯝ

ﯞ ﯟ﴾ [النحل.]215 :
وبناء عىل ذلك:
فال تعارض بني اآلية واحلديث ,فاآلية تصف عباد الرمحن بأهنم
حريصون عىل الوقت ألنه من رذ ره ٍ
ب وهو رأسامهلم ,وال ينكرون عىل من
قال أو فعل مباح ًا ال فائدة فيه ,ولكنهم إذا شاهدوا املنكر أنكروه برشوطه.
نسأل اهلل تعاىل أن يو ِّفقنا الغتنام الوقت الذي صار أرخص يش عند
الناس ,مع أنه يف احلقيقة أغىل يش عند العقال  ,ألهنم علموا أهنم
سيحاسبون عليه يوم القيامة ,كام جا يف احلديث« :ال تزول قدما عبد حتى
يسأل عن عمره فيم أفناه ,وعن علمه فيم فعل فيه ,وعن ماله من أين
اكتسبه ,وفيم أنفقه ,وعن جسمه فيم أباله» رواه الرتمذي عن أيب برزة ريض اهلل عنه.
لقد ضيع الكثري من الناس أوقاهتم عىل القنوات الفضائية ,إضافة
إىل مواقع اإلنرتنت ,إضافة إىل اللعب بالورق والطاولة وما شابه ذلك,
وال حول وال قوة إال باهلل العل العظيم .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
السووؤال :11مووا معنووى قووول اهلل تعوواىل﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾

[املُلك]22 :؟ وهل املقاود ب البعيد عن الشرع؟

اجلواب :هذا متثيل حلال املرشك وحال املؤمن ,فالكافر املرشك مثله
ٍ
مثل من يميش مكب ًا عىل وجهه يتعثر يف ِّ
منحن غري
كل وقت ,يف طريق
ٍ
مستو ,ال يدري أين يسلك ,وال كيف يذهب ,بل هو تائه حائر ضال.
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املوحد الذي كمن يميش معتدالً ناظر ًا
أهذا أهدى ,أم ذلك املؤمن
ِّ
ٍ
مستو ال اعوجاج فيه وال انحراف؟ فهو يف نفسه
أمامه عىل طريق
مستقيم ,وطريقه مستقيمة سوا يف الدنيا واآلخرة ,ففي الدنيا إذ يسري
عىل منهج اهلل تعاىل ,ويكون عىل هدى وبصرية من أمره ,ويف اآلخرة
يرش عىل الصاط املستقيم الذي يؤدي به إىل اجلنة.
وهذا االستفهام ال تراد حقيقته ,بل املراد منه أن كل سامع جييب
بأن املايش سوي ًا عىل رصاط مستقيم أهدى .اللهم اهدنا الصاط املستقيم.
آمني .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
السؤال :12ما املقاود بقول تعاىل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ [البقر ]26 :؟
اجلواب :بعض الناس يتعجب بضب اهلل املثل بالبعوضة ذلك
املخلوق الضعيف ,ومل يضب املثل بالفيل أو األسد الذي هو أضخم
جثة وأقوى من اإلنسان.
مل يتفطن هؤال إىل أن هذه البعوضة دقيقة احلجم ,ولكن خلقها
معجزة ,لقد خلقها اهلل عز وجل وفيها مجيع األجهزة الالزمة حلياهتا ,فلها
عينان وخرطوم دقيق جد ًا يستطيع أن خيرق جلد اإلنسان وخيرق األوعية
الدموية التي حتت اجللد لتمتص دم اإلنسان.
وهلا جهاز حتليل لدم اإلنسان ,ومادة ختدير ملكان اللدغة التي تلدغ
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اإلنسان ,وهلا أرجل متعددة ,ودورة تناسلية وغري ذلك مما يلزم حياهتا,
كل هذا يف هذا احلجم الدقيق ,وكلام دق اليش احتاج إىل دقة خلق أكرب.
وحني رضب اهلل املثل بالبعوضة فام فوقها ـ أي :بام هو أقل منها
حج ًام وأكثر ضعف ًا ـ أراد تبارك وتعاىل أن يلفت أنظارنا إىل دقة اخللق التي
من خالهلا يعرف العبد عظمة اخلالق جل جالله .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :13دقول اهلل تعاىل﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ [التكوارر,]1 :
تاا هو النعيم الذي سنسهل عن دوم القيامة؟
اجلواب :قول اهلل تعاىل﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ [التكاثر]1 :

قد وضحه سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم بقوله:
«إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة ـ يعني العبد ـ من النعيم أن يقال له :أمل
نصح لك جسمك ,ون حرو ري رك من املا البارد» رواه الرتمذي عن أيب هريرة
ريض اهلل عنه.
والنعم كثرية ال تعد وال حتىص ,كام قال تعاىل﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [النحل .]21 :ولكن وصف املن رعم عليه ب رش حك ٍل عام أنه
ظلوم كفار ,أما وصف املنعم فهو غفور رحيم ,كام قال تعاىل﴿ :ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [النحل.]21 :
والعبد سيسأل يوم القيامة عن النعم الظاهرة والباطنة ,الدينية
والدنيوية ,هل أدى شكرها أم ال؟ هل استخدمها يف طاعة اهلل أم يف معصية
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اهلل تعاىل؟ ويؤكد هذا قول سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم« :ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل :عن عمره فيام
أفناه ,وعن علمه فيم فعل ,وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن
األسلمي ريض اهلل عنه.
جسمه فيم أباله» رواه الرتمذي عن أيب برزة
ِّ
يبني لنا يف هذه اآلية بأن الناس سيسألون يوم
فاهلل تبارك وتعاىل ِّ
القيامة عن النعيم الذي أهلاهم عن العمل لآلخرة ,وكم من عبد أهلاه
النعيم عن العمل الصالح ,وربام يظن العبد أنه ال نعيم مع االبتال ,
واحلقيقة أن نعم اهلل كثرية ,والعبد يف حالة غفلة عنها إال من رحم اهلل
تعاىل ,وقد روى اإلمام أمحد عن حممود بن لبيد ريض اهلل عنه قال( :ملا
نزلت﴿ :ﮋ ﮌ﴾ [التكاثر ]2 :فقرأها حتى بلغ﴿ :ﮪ ﮫ

أي نعيم نسأل ,وإنام
ﮬ ﮭ﴾ [التكاثر ,]1 :قالوا :يا رسول اهلل ,عن ِّ
أي
مها األسودان :املا والتمر ,وسيوفنا عىل رقابنا ,والعدو حارض؟ فعن ِّ
نعيم نسأل؟ قال« :إن ذلك سيكون»).
نسأل اهلل تعاىل أن يرزقنا الشكر عند الرخا والصرب عند البال
بمر القضا  .آمني .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
والرضا ِّ

السووؤال :12دووهتي يف بعووض اآلدووا يف صووفا اهلل تعوواىل كلاووة:
(كان) ,مثل قول تعاىل﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [النسواء,]96 :
﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [النسواء .]1 :تهل هذه الافا كانت
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يف املاضي وتغري  ,أم هي باقية؟

اجلواب :كلمة (كان) إذا جا ت يف القرآن العظيم وهي تتحدث عن
صفات اهلل عز وجل فاعلم بأن هذه صفته كانت وما زالت ,ألن اهلل تعاىل
ال يتبدل وال يتغري ,وألنه خالق كل يش وموجد كل يش  ,وبيده ملكوت
كل يش  ,وال يؤثر فيه يش .
أما صفة املايض واحلارض واملستقبل هذه فتجري عىل البرش ,لذلك
عندما تقرأ قوله تعاىل﴿ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾ [األحزاب.]31 :
معناه كان وال يزال ,وهو تبارك وتعاىل ليس كمثله يش وهو السميع
البصري .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :15القووم الوذدن مِسِو وا قورد وخنوالدر هول مسو وا روم
ماتوا مجيعا توةاً ,أم عاشوا لفرت معينة رم مواتوا مجيعواً,
أم مِسِو وو وا وعاش و وووا وتك و ووارروا؟ وه و وول اخلن و ووالدر والق و وورد
املو ود حالياً هي من نسلهم؟
اجلواب :يقول اهلل تعاىل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [البقرة .]65 :وقال﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [املائدة.]61 :
عندما جتاوز اليهود احلد بصيد السمك يوم السبت ,وكان حمرم ًا
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عليهم ذلك ,كان جزاؤهم أهنم أصبحوا يف مرتبة احليوان يعيشون من دون
عقل ووعي وتفكري ,ويتخبطون يف أهوائهم كالقردة يف نزواهتا واخلنازير يف
شهواهتا ,يأتون املنكرات عالنية ,بعيدين من الفضائل اإلنسانية.
فالقرد هو احليوان املفضوح العورة دائ ًام ,وعورته هلا لون مميز عن
جسده ,وال يتأدب إال بالعصا ,واليهود كذلك مل يقبلوا منهج اهلل إال عندما
رفع فوقهم الطور ,وما هم فيه اآلن ليس مسخ خلقة ولكن مسخ خلق.
واخلنازير ال يغارون عىل أناثيهم ,وهذا املالحظ يف اليهود حيث ال
يغارون عىل أناثيهم ,بل يبذلوهنن يف حتقيق مصاحلهم ورغباهتم
وأهوائهم.
وقد اختلف العلام يف حقيقة هذا املسخ:
فذهب مجهور املفرسين إىل أن صورهم مسخت بمعصيتهم فصارت
صورهم صورة القردة واخلنازير ,والذي يمسخ ال رينحسل وال يأكل وال
يرشب وال يعيش أكثر من ثالثة أيام ,وكذلك يفعل اهلل بمن شا كام
ويوله كام يشا .
يشا ِّ ,
ومن الطبيعي أن ال يتناسلوا ,ألهنم لو تناسلوا لتحمل األبنا وزر
اآلبا  ,واهلل تعاىل يقول﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ [األنعام.]263 :
وإذا قال البعض :لو مسخوا حقيقة إىل قردة وخنازير فمن أين جا
اليهود املوجودون اليوم؟ نقول هلم :أنه مل يكن كل اليهود حينها عصاة,
ولكن كان منهم عصاة ,وهم الذين مسخوا بسبب العصيان ,وهذا ما
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يؤكِّده قوله تعاىل﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾ [املائدة .]61 :فربنا عز وجل قال:
﴿ﮃ ﮄ﴾ .أي :رم رس رخ العصاة فقط.
وذهب بعض العلام إىل أن املسخ هو مسخ معنوي ,فجعل اهلل تعاىل
أخالقهم أخالق القردة واخلنازير ,وعرفنا أخالق القردة واخلنازير.
وبناء عىل ذلك:
فاهلل تعاىل مسخ بني إسائيل عقوبة هلم ,ومهام كان املسخ ـ إن كان
إنذار ِّ
لكل فاسق خارج عن طاعة اهلل عز وجل,
حسي ًا أو معنوي ًا ـ فهو
ٌ
وعرب ٌة ملن أراد أن يعترب ,وموعظ ٌة للمتقني ,ألن املتقي احلقيقي يتعظ
ويبتعد عن حدود اهلل فال يقرهبا ﴿ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾

[البقرة:

 .]211هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :16هل وةد يف القرهن أو السنة ما ددل علوى أن القورهن الكوردم
دهتي على هيئة ة ل صاحل ليشفع لااحب يف القرب؟

اجلواب :روى اإلمام أمحد عن عبد اهلل بن بريدة عن أبيه ريض اهلل

عنهام قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :إن
القرآن يلقى صاح ربه يوم القيامة حني ينشق عنه قربه كالرجل الشاحب,
فيقول له :هل تعرفني؟ فيقول :ما أعرفك ,فيقول له :هل تعرفني؟
فيقول :ما أعرفك ,فيقول :أنا صاحبك القرآن الذي أ حظ رم حأت رك يف اهل رواجر
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وأسهرت لي رل رك ,وإن كل ٍ
تاجر من ورا جتارته ,وإنك اليوم من ورا ِّ
كل
الوقار,
جتارة ,فيعطى امل حل رك بيمينه واخل حلدر بشامله,
ر
ويوضع عىل رأسه تاج ر
ويكسى والداه حل رت حني ال يقوم هلام أهل الدنيا ,فيقوالن :بم كسينا هذه؟
فيقال :بأخذ ولدكام القرآن ,ثم يقال له :اقر حأ واصعدح يف درجة اجلنة
وغ ررفها ,فهو يف صعود ما دام يقرأ ,هذ ًا كان أو ترتي ً
ال».
ويف سنن الدارمي عن خالد بن معدان ريض اهلل عنه قال( :إن
﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾ [السجدة ]1:جتادل عن صاحبها يف القرب ,تقول :اللهم
إن كنت من كتابك فش ِّفعني فيه  ,وإن مل أكن من كتابك فاحمني عنه ,وإهنا
تكون كالطري جتعل جناحها عليه فيشفع له فتمنعه من عذاب القرب ,ويف
﴿ﭑ﴾ [امللك ]2:مثله .فكان خالد ال يبيت حتى يقرأ هبام).
واملهم عند املؤمن :أن يقرأ القرآن الكريم ويتدبر آياته ثم يعمل هبا,
ألن هذا هو املطلوب منه ,وأما وعد اهلل تعاىل ملن عمل بالقرآن فأحل
حالله وحرم حرامه فحدِّ ث عنه بال حرج؛ ألن عطا اهلل تعاىل ليس له
حد وال حص ,وكام جا يف احلديث عن اجلنة« :فيها ما ال عني رأت وال
أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش» رواه مسلم.
أسأل اهلل تعاىل أن يو ِّفقنا لتالوة القرآن الكريم آنا الليل وأطراف
النهار .آمني .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
**

**

**

كتاب
احلديث الشريف
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أمويت
السؤال :1دقول صلى اهلل علي وعلى هل وصحب وسلم« :كل َّ
معاتى إو اجملاهردن» تاا هو املقاود من احلددث الشرد ؟
اجلواب :احلديث رواه اإلمام البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل عنه

أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال« :كل أمتي معاىف إال
املجاهرين ,وإن من املجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عمالً ,ثم يصبح وقد
سرته اهلل عليه ,فيقول :يا فالن ,عملت البارحة كذا وكذا ,وقد بات يسرته
ربه ,ويصبح يكشف سرت اهلل عنه».
قول سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :كل
أمتي معاىف» بمعنى يعفى عنه ,أو بمعنى سلمه اهلل تعاىل من املعايص,
لكن املجاهرين باملعايص ال يعا رفون ,ألن املجاهر باملعصية يكشف سرت
اهلل عليه ,فإما أن يدِّ ث اآلخرين عن املعصية التي فعلها ,وإما أن يفعلها
وبحق رسوله صىل
بحق اهلل تعاىل
ِّ
عالنية أمام الناس ,ويف ذلك استخفاف ِّ
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,وهو نوع من أنواع العناد ,وبذلك
استحق غضب اهلل عز وجل والعياذ باهلل تعاىل.
أما الذي يسترت باملعصية فهو إىل رمحة اهلل تعاىل أقرب ,ألنه يعتقد
أهنا معصية ,ولكنه يضعف أمام نفسه وشهوته فريتكبها س ًا ,ومما ال شك
فيه أن الذي يعيص س ًا يستغفر اهلل تعاىل منها ,العتقاده أهنا معصية,
وخيشى الفضيحة ,فهذا إن شا اهلل تعاىل معاىف.
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ويف احلديث الذي رواه ابن عمر ريض اهلل عنهام  ,قال :سمعت رسول

اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,يقول« :إن اهلل يدين املؤم رن فيضع
عليه ركنر رفه ويسرته ,فيقول :أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول :نعم
رب ,حتى إذا قرره بذنوبه ,ورأى يف نفسه أنه هلك ,قال :سرتهتا عليك
أي ِّ
كتاب حسناته» رواه البخاري.
يف الدنيا ,وأنا أغفرها لك اليوم ,فيعطى ر
أسأل اهلل العل العظيم الذي سرتنا فيام مىض من أعامرنا أن يسرتنا
فيام بقي منها ,وأن يغفر لنا يوم العرض عليه .آمني .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :2مووا معنووى هووذا احل وددث الشوورد « :أهوول اجلنووة رالرووة :و
سلطان مقسط متادّق موتَّ  ,وة ل ةحويم ةقيو القلوك لكولِّ
الن واة
ي قربووى ومسوولم ,وعفي و متعف و و عيووال ,قووال :وأهوول َّ
مخس ووة :الض ووعي ال ووذي و لب وور لوو  ,ال ووذدن ه ووم ت وويكم تبعوواً و
دبتغون أهالً وو ماوً ,واخلائن الذي و خيفوى لو عاوع وإن دقَّ
إو خانو و  ,وة وول و دا ووبإ وو ميس ووي إو وه ووو خيادع ووك ع وون
أهلك ومالك ,و كر الب ل أو الكذب ,والشِّنْظري الفحَّاش»؟
املجاشعي
اجلواب :احلديث رواه اإلمام مسلم عن عياض بن محار
ِّ
ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال
ذات يوم يف خطبته« :أهل اجلنة ثالثة :ذو سلطان مقسط متصدِّ ق موفق,
ورجل رحيم رقيق القلب ِّ
لكل ذي قربى ومسلم ,وعفيف متع ِّفف ذو
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عيال ,قال :وأهل النار مخسة :الضعيف الذي ال زبر له ,الذين هم فيكم
تبع ًا ال يبتغون أه ً
ال وال ماالً ,واخلائن الذي ال خيفى له طمع وإن دق إال
خانه ,ورجل ال يصبح وال يميس إال وهو خيادعك عن أهلك ومالك,
وذكر البخل أو الكذبِّ ,
والشنحظري الفحاش».
أوالً :قول سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:
«ذو سلطان مقسط متصدق موفق» .فمعناه هو :املسؤول احلاكم صاحب
ٍ
ومعط للصدقات
السلطان العادل يف رعيته يقيم فيها العدل واحلق,
ومسدد يف فعل اخلريات وموفق هلا ومنساق فيها.
ثاني ًا :وقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ورجل رحيم
لكل ذي قربى ومسلم» .معناه هو :الرحيم املحسن ِّ
رقيق القلب ِّ
لكل
ِّ
ولكل مسلم ومسلمة ,وهو لني القلب شفوق رحيم,
صاحب قرابة,
متأ ِّثر باملوعظة احلسنة.
ثالث ًا :وقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :وعفيف
متع ِّفف ذو عيال» .معناه هو :املتصف بالعفة طبيعة وسجية ,ويك ِّلف
نفسه بالعفة ويكتسبها إن مل تكن فيه ,والعفيف هو البعيد عن احلرام بام
فيه الكسب غري املرشوع ,وإن كان صاحب عيال وهو بحاجة.
أما أهل النار والعياذ باهلل تعاىل:
أوالً :قوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :الضعيف الذي
ال زبر له الذين هم فيكم تبع ًا ال يبتغون أه ً
ال وال ماالً» .معناه :هو
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اإلنسان الذي ال عقل له يزبره (يمنعه) مما ال ينبغي شع ًا وعق ً
ال من
املحرمات وخوارم املرو ات ,هو الذي يعيش يف األمة تبع ًا لغريه ,وال
يطلب زوجة ألنه اكتفى باحلرام ,وال يطلب ماالً حالالً بل يكتفي باحلرام
حيث يأكل أموال الناس بالباطل وبدون جهد مرشوع.
ثاني ًا :قوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :واخلائن الذي ال
خيفى له طمع وإن دق إال خانه» .معناه هو :الذي ال يفظ األمانة ,وال
ريظهر له طمع يف الوديعة عند اإليداع ,ثم خيون الذي ائتمنه يف أمانته ,وهو
الذي يسعى ويتطلع ألخذ األمانات وإن قلت ليقع يف اخليانة ,وهذا كله
من الطمع يف أموال اآلخرين.
ثالث ًا :قوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ورجل ال يصبح
وال يميس إال وهو خيادعك عن أهلك ومالك» .ومعناه :هو الرجل الذي
ال يمر عليه زمن من األزمان لي ً
ال وهنار ًا إال وهو يريد خداعك يف أهلك
وزوجتك بفعل الفاحشة ,ويف مالك يأخذه ظل ًام سق ًة أو غصب ًا.
رابع ًا :ما ذكره الراوي( :البخل أو الكذب) .أي :صاحب البخل
وصاحب الكذب يف أهل النار.
خامس ًا :قوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلمِّ « :
والشنحظري
الفحاش» .هو س ِّيئ اخللق ,وقد فرس النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم الشنظري بالفحاش .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السؤال :3ما صحة هوذا احلوددث« :إن اهلل عوزَّ و ولَّ خلو خلقو
يف ظلاة ,رم ألقى عليهم من نوةه دومئذ ,تان أصواب مون
نوةه دومئذ اهتدى ,ومن أخطهه ضلَّ»؟

اجلواب :جا يف مسند اإلمام أمحد عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل

عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :إن اهلل
عز وجل خلق خلقه يف ظلمة ,ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ ,فمن أصابه
من نوره يومئذ اهتدى ,ومن أخطأه ضل ,فلذلك أقول :جف القلم عىل
علم اهلل عز وجل».
وقد ورد يف سنن الرتمذي كذلك عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل
عنه قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول:
«إن اهلل عز وجل خلق خلقه يف ظلمة ,فألقى عليهم من نوره ,فمن أصابه
من ذلك النور اهتدى ,ومن أخطأه ضل ,فلذلك أقول :جف القلم عىل
علم اهلل» قال أبو عيسى :هذا حديث حسن .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

ٍّ وَتا ِرٍ»؟
السؤال :2ما هي صحة ومعنى حددث« :صَلُّوا خَلْ َ كُلِّ بَر

اجلواب :روى البيهقي والدارقطني عن مكحول عن أيب هريرة

ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال:
كل بر وفاجر ,وجاهدوا مع ِّ
كل بر وفاجر ,وصلوا عىل ِّ
«صلوا خلف ِّ
كل
بر وفاجر».
وروى أبو داود يف سننه عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول
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اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :الصالة املكتوبة واجبة خلف
ِّ
كل مسلم بر ًا كان أو فاجر ًا وإن عمل الكبائر» .ويف رواية أخرى له كذلك
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم« :اجلهاد واجب عليكم مع ك ِّل أمري بر ًا كان أو فاجر ًا,
والصالة واجبة عليكم خلف كل مسلم بر ًا كان أو فاجر ًا وإن عمل الكبائر,
والصالة واجبة عىل كل مسلم بر ًا كان أو فاجر ًا وإن عمل الكبائر».
وروى الدارقطني عن واثلة بن األسقع ريض اهلل عنه قال :قال
رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ال تك ِّفروا أهل قبلتكم
كل إمام ,وجاهدوا مع ِّ
وإن عملوا بالكبائر ,وصلوا مع ِّ
كل أمري ,وصلوا
عىل ِّ
كل ميت».
وهذه األحاديث الرشيفة تدل عىل صحة الصالة خلف ِّ
كل ربر
وفاجر ,إال أهنا كلها ضعيفة.
وهذه األحاديث عارضها حديث رواه ابن ماجه عن جابر بن عبد
اهلل ريض اهلل عنهام عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أنه
فاجر
قال« :أال ال تؤمن امرأ ٌة رجالً ,وال يؤم أعرايب مهاجر ًا ,وال يؤم
ٌ
مؤمن ًا ,إال أن يقهره بسلطان خياف سيفه وسوطه» وهو ضعيف أيض ًا.
وإذا ضعفت األحاديث من اجلانبني يرجع إىل األصل ,واألصل هو
من صحت صالته صحت إمامته ,ويؤيد هذا فعل الصحابة ريض اهلل عنهم.
أوالً :أخرج البخاري يف التاريخ الكبري والبيهقي يف السنن الكربى
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عن عبد الكريم البكا أنه قال :أدركت عرشة من أصحاب النبي صىل اهلل
جل حور.
عليه وعىل آله وصحبه وسلم كلهم يصل خلف أئمة ا ر
ثاني ًا :أخرج مسلم عن أيب ذر ريض اهلل عنه قال :قال يل رسول اهلل
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :كيف أنت إذا كانت عليك أمرا
ِّ
يؤخرون الصالة عن وقتها أو يميتون الصالة عن وقتها؟ قال :قلت :فام
صل الصالة لوقتها ,فإن أدركتها معهم ِّ
تأمرين؟ قالِّ :
فصل فإهنا لك نافلة».
ثالث ًا :روى البخاري عن عبيد اهلل بن عدي بن خيار ,أنه دخل عىل
عثامن بن عفان ريض اهلل عنه وهو حمصور فقال :إنك إمام عامة ,ونزل
ِّ
ويصل لنا إمام فتنة ونتحرج ,فقال :الصالة أحسن ما يعمل
بك ما نرى,
الناس ,فإذا أحسن الناس فأحسن معهم ,وإذا أساؤوا فاجتنب إسا هتم.
رابع ًا :روى الشيخان أن ابن عمر ريض اهلل عنهام كان يصل خلف
احلجاج.
وبناء عىل ذلك:
فحديث« :صلوا خلف ِّ
كل بر وفاجر» ضعيف ,وكذلك احلديث
الذي يعارضه.
والصالة خلف املسلم إذا كان يتقن أحكام الصالة فهي صحيحة إن
شا اهلل تعاىل ,وإن كان فاسق ًا فالصالة خلفه صحيحة مع الكراهة .هذا,
واهلل تعاىل أعلم.
**

**

**
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السؤال :1ما حكم مون سوكَّ الوددن ,أو سوكَّ اهلل تعواىل ,أو سوكَّ الون
صلى اهلل علي وعلى هل وصحب وسلم و والعيا باهلل تعاىل وو؟
الني وة عنوود النط و بالشووهادتني؟ وهوول إ ا صوولى
وهوول تشوورت ط َّ
املرتدُّ ونط بالشهادتني أرناء الاال صإَّ ة وع لإلسالم؟
اجلواب :إن سب الدين موجب للردة إذا كان يقصد بكلمة الدين
اإلسالم ,أما إذا كان يقصد سلوك وأخالق اإلنسان املخا رطب فال يعترب
مرتد ًا ,ولكن ال يليق باملسلم السب.
أما سب اهلل تعاىل أو النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
فإنه موجب للردة والعياذ باهلل تعاىل ,ومن تلفظ بذلك وجب عليه أن
يتوب إىل اهلل تعاىل ,وتوبة املرتدِّ أن يتربأ من األديان سوى اإلسالم بعد
نطقه بالشهادتني بنية الدخول يف اإلسالم ,ألنه لو أتى بالشهادتني عىل
وجه العادة ال يرتفع بذلك كفره.
فإذا نطق بالشهادتني ال عىل سبيل العادة بل عىل وجه العبادة
والدخول بدين اهلل تعاىل فقد صحت عودته ,وارتفعت عنه ردته .وهذا
باالتِّفاق بني الفقها  ,وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:
مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل فمن قال ال إله إال اهلل فقد
«أ ح
عصم مني نفسه وماله إال بح ِّقه وحسابه عىل اهلل» رواه البخاري ومسلم.
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ورصح احلنابلة بأن املرتد إذا مات ,فأقام وارثه ب ِّينة عىل أنه صىل بعد
الردة حكم بإسالمه ,ويؤخذ من ذلك أنه حتصل توبة املرتدِّ بصالته.
وبناء عىل ذلك:
فمن سب الدين يسأل عن قصده ,فإن قصد اإلسالم حكم عليه
بالردة والعياذ باهلل تعاىل ,وإال فال.
أما من سب النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أو سب اهلل
تعاىل ,فإنه يصبح مرتد ًا ,وعليه أن ينطق بالشهادتني حتى تقبل توبته ,وأن
يكون مستحض النية عند النطق بالشهادتني ال أن تكون عىل وجه العادة,
وإذا صىل بعد ردته حكم بإسالمه كذلك.
ومما ال شك فيه بأن لنا الظاهر واهلل يتوىل الرسائر ,فإذا نطق
بالشهادتني فيحكم بصحة توبته يف الدنيا ,وحسابه عىل اهلل تعاىل .هذا,
واهلل تعاىل أعلم.
ر .حاشية ابن عابدين ـ اإلقناع ـ أسنى املطالب ـ حاشية الرمل ـ
روضة الطالبني ـ احلاوي الكبري ـ كشاف القناع.

السؤال :2يف صيغة الاال على الن صلى اهلل علي وعلوى هلو
وصووحب وسوولم املنسوووبة للشوويخ عبوود السووالم بوون مشووي
ةمحو و اهلل تعو واىل ,وةد عب وواة دق ووول تيه ووا :وانش وولن م وون
أوحال التوحيد ,تهل التوحيد تي أوحال؟
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اجلواب :إن التوحيد الذي جا به سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل
آله وصحبه وسلم والنبيون من قبله هو التوحيد اخلالص هلل تعاىل
والصايف من ِّ
كل الشوائب ,وهذا التوحيد ال أوحال فيه ,وال ضالل,
وهذا ال شك فيه وال ريب.
املوحدين فقد يقع بعضهم يف انحراف وضالل يف
أما توحيد
ِّ
املوحدين الناجني.
توحيده وهو يظن نفسه أنه من ِّ
ومن هذا املنطلق فإن الشيخ عبد السالم بن مشيش رمحه اهلل تعاىل
يسأل اهلل تعاىل أن يفظ توحيده من الضالالت واالنحرافات التي وقع
فيها كثري من أهل الفرق الضالة.
فالتوحيد الذي جا به سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
املوحدين يف
وسلم والنبيون من قبله ال أوحال فيه ,ولكن قد يقع بعض ِّ
موحد.
بعض الضالالت وهو يظن نفسه أنه ِّ
وقد جا يف احلديث الرشيف الصحيح الذي رواه مسلم عن أيب
هريرة ريض اهلل عنه قال :كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم يقول« :اللهم أصلح يل ديني الذي هو عصمة أمري».
فالدين الذي أنزله اهلل تعاىل هو الدين الصالح املصلح ِّ
لكل زمان
ومكان ,ولكن دين اإلنسان السلوكي والعمل قد يعرتيه يش من الفساد,
فعىل العبد أن يسأل اهلل تعاىل أن يصلح له دينه ,واملقصود به هو دين العبد
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السلوكي والعمل وأن يفظه اهلل تعاىل من التغيري والتبديل.
رب إنه من أمتي ,فيقال يل :إنك ال
كام جا يف احلديث« :فأقول :يا ِّ
تدري ما أحدثوا بعدك» رواه أمحد.
فإذا كان سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
يدعو ربه هبذا الدعا مع عصمته له ,ومع الشهادة له بأنه صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم كان خلقه القرآن ,فنحن من باب أوىل بحاجة إىل
هذا الدعا .
ولذلك قالوا :اإلسالم يش واملسلمون يش آخر ,والتوحيد يش
احلق من
واملوحدون يش آخر ,والسعيد من كان عىل اإلسالم والتوحيد ِّ
غري تبديل وال حتريف .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
**

**

**
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شوم أو
السؤال :1ما حكم الوضووء إ ا كوان يف أعضواء الوضووء وَ ْ
ما أشبه ؟ وما حكم الاال ؟

الو حشم حرام ,وذلك للحديث
اجلواب :ذهب مجهور الفقها إىل أن ر

واملتنمصات
الرشيف« :لعن اهلل الواشامت واملستوشامت والنامصات
ِّ
املغريات خلق اهلل» رواه البخاري ومسلم.
واملتف ِّلجات للحسن ِّ
واتفق الفقها عىل أن الوشم نجس ,ألن الدم انحبس يف موضع
الوشم بام ذر عليه.
وإذا أمكن إزالة الوشم بدون رضر عىل البدن وجب إزالته ,وإال
فال ,وال إثم عليه بعد التوبة الصادقة هلل عز وجل بعد القيام بالوشم إذا
فعله بالغ ًا ,أما إذا فعل الوشم قبل البلوغ فال إثم عليه.
وبناء عىل ذلك:
فإذا أمكن إزالة الوشم بدون رضر عىل البدن وجبت إزالته ,وإال
فال ,وجتب التوبة هلل عز وجل من هذا العمل ,ووضو املستوشم
وصالته وإمامته صحيحة إن شا اهلل تعاىل .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :2هل صحيإ أن بول اإلبل عاهر جيول شرب ؟

اجلواب :اختلف الفقها يف بول اإلبل هل هو طاهر أم نجس؟
فذهب املالكية واحلنابلة إىل أن بول اإلبل طاهر ,وذلك حلديث
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العرن ِّيني الذي أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه عن أنس ريض اهلل عنه
قال( :قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا املدينة ,فأمر هلم النبي صىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم بل رقاح ,وأن يرشبوا من أبواهلا وألباهنا).
وذهب احلنفية والشافعية إىل أن بول اإلبل نجس نجاسة خفيفة عند
احلنفية وغليظة عند الشافعية ,وقالوا عن حديث العرن ِّيني أنه كان للتداوي,
فال جيوز شبه عندهم إال للتداوي إذا تعني من قبل طبيب مسلم.
وبناء عىل ذلك:
فيجوز شب بول اإلبل عند املالكية واحلنابلة وبعض احلنفية ,وال
ٍ
طبيب
جيوز شبه عند الشافعية واحلنفية إال إذا تعني دوا ً لدا ٍ بقرار

مسل ٍم .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السوؤال :3هول صوحيإ أن مون أكوول حلوم اجلاول و وك عليو أن
دتوضه ,ألن أكل حلا ناقض للوضوء؟

اجلواب :ذهب مجهور الفقها من احلنفية واملالكية والشافعية إىل أن

أكل حلم اجلمل ليس بناقض للوضو  ,وهو كسائر اللحوم واألطعمة,
وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :إنام الوضو مما
خيرج وليس مما يدخل» رواه البيهقي عن ابن عباس ريض اهلل عنهام.
وذهب احلنابلة ويف أحد قويل الشافعي رمحه اهلل تعاىل إىل أن أكل حلم
اجلمل ناقض للوضو  ,سوا أكان اللحم نيئ ًا أم مطبوخ ًا ,لقوله صىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :توضؤوا من حلوم اإلبل وال ت رروضؤوا من
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حلوم الغنم ,وصلوا يف مرابض الغنم وال تصلوا يف مبارك اإلبل» رواه اإلمام
أمحد عن أسيد بن حضري ريض اهلل عنه .وهذا أمر تعبدي ال يعقل معناه.
وبناء عىل ذلك:
فعند مجهور الفقها أكل حلم اجلمل ليس بناقض للوضو وعند
احلنابلة ناقض للوضو .
فيجب عند احلنابلة الوضو عىل من أكل حلم اجلمل ,وال جيب عند
اجلمهور ,ومحل اجلمهور األمر عىل االستحباب ,أو الوضو اللغوي وهو
غسل اليدين .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :2ة ل صولى إمامواً ويف روبو اسوة وهوو و دعلوم ,وكوان
مقداةها أقل من حجم الدةهم ,تاا حكم الشرع يف لك؟

اجلواب :إذا كانت النجاسة مغلظة كالدم والبول واخلمر ,فإنه يعفى

عنها إذا كانت أقل من درهم ,ويسن غسلها ,والصالة فيها تكره تنزهي ًا,
سوا كان حاملها إمام ًا أو منفرد ًا.
أما إذا كانت النجاسة بمقدار الدرهم فيجب غسلها ,وإذا صىل فيها
حاملها فصالته مكروهة حتري ًام.
أما إذا كانت النجاسة أكثر من درهم فيفرض غسلها ,وإذا صىل فيها
حاملها فصالته باطلة.
جا يف الدر املختار([ :وعفا) الشارع (عن قدر درهم) وإن كره
حتري ًام ,فيجب غسله ,وما دونه تنزهي ًا فيسن ,وفوقه مبطل فيفرض].
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أما إذا كانت النجاسة خمففة فإنه يعفى عنها حتى تبلغ ربع الثوب.
وبناء عىل ذلك:
فام دامت النجاسة أقل من درهم فهي معفو عنها ,ومن السنة
غسلها ,والصالة مكروهة تنزهي ًا سوا كان حاملها يصل إمام ًا أم منفرد ًا.
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :5مووا هووو حكووم قوويء الرضوويعة علاواً أنهووا تتقيووه كووثريًا
وعارها اآلن مخسة شهوة؟

اجلواب :القي عند مجهور الفقها من احلنفية والشافعية واحلنابلة

نجس ,وذلك للحديث الرشيف« :يا عامر إنام يغسل الثوب من مخس :من
واملني» رواه الدارقطني عن عامر بن
الغائط ,والبول ,والقي  ,والدم,
ِّ
ياس ريض اهلل عنه.
ويشرتط عند احلنفية لنجاسته أن يكون مل الفم ,وإال فهو طاهر.
أما عند السادة املالكية :فالنجس من القي هو املتغري عن حال
الطعام ,وجيب غسله عن الثوب واجلسد واملكان ,وإن مل يتغري فطاهر.
وبناء عىل ذلك:
فالقي نجس عند مجهور الفقها جيب غسل الثوب واجلسد واملكان
منه ,وخاصة إذا كان مل الفم ,وطاهر عند املالكية إذا مل يتغري ,وإال فهو
نجس ,واألخذ بقول اجلمهور أحوط يف الدين .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السؤال :6إنن واقع مبشوكلة وهوي كثور اوحوتالم أرنواء النووم,
مع أنن وهلل احلاد مبتعد عن كولِّ موا دوثري الشوهو  ,تاوا
هي أسباب هذه املشكلة؟ وما هو حلُّها شرعياً؟

اجلواب :ملاذا تسمي كثرة االحتالم مشكلة ما دمت تغض من

بصك وحتفظ فرجك؟ ملاذا ال ترى هذا من نعمة اهلل عز وجل عليك بأن
خيفف عنك باالحتالم؟
لذلك أقول لك يا أخي الكريم :إن استطعت أن تتزوج فتزوج وط ِّبق
سنة النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف الزواج ,فإن مل تستطع
بغض البص وحفظ الفرج واللسان ,وإذا احتلمت أثنا نومك بدون
فعليك ِّ
تفكري منك يف الشهوة فهذا من رمحة اهلل عز وجل بك إن شا اهلل تعاىل.
وإذا أردت النوم فنم عىل طهارة عىل ش ِّقك األيمن ,واقرأ سورة
الفاحتة وفواتيح سورة البقرة وآية الكريس ,واإلخالِ واملعوذتني ,بقلب
حارض ,وانفث بني كفيك وامسح هبام جسدك ,وس ِّبح ثالث ًا وثالثني ,وامحد
وكرب أربع ًا وثالثني ,وقل بعد ذلك« :اللهم رب السموات
ثالث ًا وثالثنيِّ ,
األرضني وما أقل حت ,ورب الشياطني وما أضل حت,
السبع وما أظل حت ,ورب ر
ش خلقك ك ِّلهم مجيع ًا ,أن يفرط عل أحد منهم أو أن يبغي,
كن يل جار ًا من ِّ
عز جارك ,وجل ثناؤك ,وال إله غريك ,ال إله إال أنت» رواه الرتمذي.
ش الشيطان .اللهم
فإن فعلت ذلك فتح رفظ بإذن اهلل تعاىل من ِّ
وش وسوسته .آمني .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
شه ِّ
احفظنا مجيع ًا من ِّ
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السؤال :7هل جيك الغِسل على احملتجم؟

اجلواب :إن الغسل ال جيب عىل املحتجم ,بل جيب عليه الوضو

عند السادة احلنفية ,ألنه بخروج الدم ينتقض الوضو عندهم.
ر
وغسل موضع املحجمة
قال الرسخيس :احلجامة توجب الوضو ,
عندنا ,ألن الوضو واجب بخروج النجس ,فإن توضأ ومل يغسل موضع
املحجمة ,فإن كان أكثر من قدر الدرهم مل جتزئه الصالة ,وإن كان دون
ذلك أجزأته.
وبناء عىل ذلك:
فال جيب الغسل عىل املحتجم ,بل عليه الوضو  ,و رغسل موضع
الدم إن كان بمقدار الدرهم ,وإن كان أقل من قدر الدرهم فيسن غسله.
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :1هل جيك الغسل بعد اونتهاء من اوستحاضة؟

اجلواب :دم االستحاضة حكمه كالرعاف الدائم ,أو كسلس البول,

فإذا انقطع دم املستحاضة انقطاع ًا حمقق ًا حصل معه برؤها وشفاؤها من
علتها ,وزالت استحاضتها .فإذا زالت استحاضتها فال جيب عليها الغسل
عند مجهور الفقها ويكفيها الوضو .
وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي
حفظه اهلل تعاىل عىل اجلواب ما يل:
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[إال أن تكون استحاضتها اتصلت بحيضها ،ومل تغتسل بعد من
احليض ،فيلزمها االغتسال يف ذه احلال ،بسب احليض].
وذلك لقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ذلك
عرق وليست باحليضة ,فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة ,وإذا أدبرت
فاغتسل وصل» رواه البخاري ومسلم.
وبناء عىل ذلك:
ٌ
غسل ,إال إذا اتصلت
فال جيب عىل املستحاضة إذا انقطع دمها
بحيضها ومل تغتسل بعد من احليض .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :9اموورأ وضووعت محلووها ,وبعوود مضوويِّ مخس وة وعشووردن
دوماً انقطع عنها الدم انقطاعواً تامّواً ,تهول جيوك عليهوا أن
تالي ,وجيول لزو ها أن دعاشرها؟
اجلواب :ذهب مجهور الفقها إىل أن النفسا إذا انقطع دمها قبل

األربعني انقطاع ًا تام ًا من غري عودة رطه ررت من نفاسها ,وجيب عليها أن
تغتسل وتصل وتصوم ,للحديث عن أم سلمة ريض اهلل عنها عن النبي صىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أهنا سألته :كم جتلس املرأة إذا ولدت؟
قال« :جتلس أربعني يوم ًا إال أن ترى الط حهر قبل ذلك» رواه الدارقطني.
وبناء عىل ذلك:
فإذا انقطع دمها انقطاع ًا تام ًا قبل األربعني ورأت الطهر ,فتغتسل
وتصل وجيوز للزوج أن يعاش زوجته ,أما إذا انقطع الدم انقطاع ًا تام ًا
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ومل رتر الطهر ,فتغتسل وتصل ,ويكره للرجل أن يطأ زوجته قبل متام
األربعني ,ألنه قد يعود الدم إليها .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :11إ ا احتلات املرأ ومل تر بلالً علوى ريابهوا تهول جيوك
عليها أن تغتسل؟ مع العلم أنها تتذكَّر اوحتالم.

اجلواب :إذا احتلمت املرأة ولكنها مل جتد بل ً
ال عىل ثياهبا فال جيب

عليها الغسل ولو تذكرت احللم ,وإذا استيقظت ورأت بل ً
ال عىل ثياهبا ومل
تذكر احتالم ًا فعليها الغسل ,ملا روى اإلمام أمحد عن السيدة رعائ رش رة ريض
اهلل عنها رقا رل حت( :سئل رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
عن الرجل جيد البلل وال يذكر احتالم ًا ,قال« :يغتسل» ,وعن الرجل
يرى أنه قد احتلم وال يرى بل ً
ال ,قال« :ال غسل عليه» ,فقالت أم س رليم:
هل عىل املرأة ترى ذلك يش ؟ قال« :نعم ,إنام النسا شقائق الرجال»).
وبناء عىل ذلك:
فال جيب عىل هذه املرأة الغسل ما دامت أهنا مل تر بل ً
ال ولو تذكرت
احللم.
وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي
حفظه اهلل تعاىل عىل اجلواب ما يل:
[إال أن تكون نائمة عىل ظهرذا وتهكرت احللم ،فيلزمها الغسل،
ألن املني قد يكون خرج منها ثم عاد إىل خمرجه] .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السووؤال :11ولوود اموورأ عوون عردو شو ِّ الووبطن ملاوولحة عبيووة,
تهل جيك عليها الغسل خبروج دم الوود ؟

اجلواب :أوالً :التي وضعت محلها وضع ًا طبيعي ًا أو بعملية جراحية

جيب عليها أن تغتسل من نفاسها عند انقطاعه انقطاع ًا تام ًا ال عودة بعده,
أو عندما ترى الطهر ,وإذا مل ينقطع الدم عنها خالل فرتة النفاس ومل رتر
الطهر فإهنا تغتسل بنهاية اليوم األربعني من والدهتا ولو كان الدم
موجود ًا ,ألن هذا الدم يعد دم استحاضة بعد األربعني ,هذا عند اجلمهور
ألن أقىص مدة للنفاس عندهم أربعون يوم ًا .وعند الشافعية أقىص مدة
للنفاس ستون يوم ًا .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :12أرناء املداعبة بني الر ل واملرأ و بدون مجواع و و دنوزل
من املرأ سائل أبيض ,تهل جيك عليها الغسل؟ وهل جيك
على الر ل غسل أدضاً؟

اجلواب :إذا قىض الرجل شهوته وأنزل املني وجب عليه الغسل,

وكذلك جيب عىل املرأة أن تغتسل إذا قضت شهوهتا ووصلت إىل درجة
الرعشة ,أما إذا مل تقض شهوهتا ونزل منها ما أبيض لزج ,فهذا املا ال
يوجب الغسل ,بل الوضو فقط ,أما إذا تم اجلامع وجب الغسل وإن مل
ينزل املني .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :13هوول جيووك علووى الزو ووة اوغتسووال موون اجلنابووة بعوود
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اجلااع بدون إنزال؟

اجلواب :اتفق الفقها عىل أن التقا اخلتانني ,مع غيبوبة احلشفة ,أو
مقدارها من مقطوعها ,من موجبات الغسل ,وذلك للحديث الذي يرويه
اإلمام مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم« :إذا جلس بني شعبها األربع ,ثم جهدها ,فقد
وجب عليه الغسل» .ويف رواية« :إذا جلس بني شعبها األربع ,ثم جهدها,
فقد وجب عليه الغسل وإن مل ينزل».
ويف رواية أخرى« :إذا جلس بني شعبها األربع ,ومس اخلتان
ر
اخلتان ,فقد وجب الغسل» .ويف رواية لإلمام أمحد « :إذا جلس بني
شعبها األربع ,وأجهد نفسه ,فقد وجب الغسل ,أنزل أو مل ينزل».
وبناء عىل ذلك:
فإذا غابت احلشفة بكاملها يف الفرج ,أو مقدارها من مقطوعها,
وجب الغسل عىل كل من الزوجني سوا أنزال أم ال .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

الس ووؤال :12ع ووادتي يف احل وويض أن دن ووزل ال وودم م وون الي وووم األول
بكاي ووة معقول ووة ,ولك وون يف ه ووذا الش ووهر ةأد ووت نقطووًا قليل ووة
داً ,لكن مل أترك الاال  ,ألنن مل أعد أةى شويئاً عووال
الي وووم ,ته وول ه ووذا ح وويض؟ وم ووا حك ووم ال وودم إ ا ن ووزل بكاي ووة
قليلة داً يف وقت احليض هل دعدُّ حيضاً أم استحاضة؟

اجلواب :إذا رأت املرأة نقطة من الدم يف موعد حيضتها وهي تعلم
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بأهنا تأتيها ملدة ثالثة أيام نقطة نقطة ,فلتحافظ عىل صالة الفريضة فقط,
وال يقرهبا زوجها ,فإذا ما جا الدم الغزير تركت الصالة ,وما دام الدم
مستمر ًا يف األيام العرشة فهو حيض ,فإن زاد عن عرشة أيام فإهنا ترجع
إىل عادهتا السابقة ,فتغتسل وتصل ولو رأت الدم.
أما إذا استمر الدم معها خالل فرتة عادهتا نقطة نقطة فيعد كله
حيض ًا .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :15أنا عالبة يف كلية الشردعة ,وهناك امتحان شوفهي
يف موواد الق وورهن الكووردم ,ته وول ل ووول تووالو الق وورهن الك ووردم
أرناء العاد الشهردة يف وقت اومتحان؟

اجلواب :ذهب مجهور الفقها من السادة احلنفية والشافعية واحلنابلة

إىل عدم جواز تالوة القرآن الكريم للمرأة احلائض أو النفسا  ,كام حترم عىل
اجلنب ,وذلك لقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ال تقرأ
احلائض وال اجلنب شيئ ًا من القرآن» رواه الرتمذي .كام يرم مس القرآن
بالنسبة للحائض أو النفسا  ,لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:
«ال يمس القرآن إال طاهر» رواه الطرباين عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل
عنه ,ولقوله تعاىل﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [الواقعة.]19 :
مس وتالوة القرآن
وخالف يف ذلك السادة املالكية ,وقالوا بجواز ِّ
الكريم للمرأة احلائض أو النفسا  ,كام جا يف حاشية الدسوقي عىل
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الرشح الكبري عند قول الدردير( :ومنع مس املصحف) قال :أي ما مل
تكن مع ِّلمة أو متع ِّلمة ,وإال جاز مسها له ,أي :للتعليم.
وجيوز عند املالكية تالوة القرآن للمرأة احلائض أو النفسا سوا
خافت النسيان أم ال.
وبناء عىل ذلك:
فال حرج عليك أن تأخذي بقول السادة املالكية هلذه الضورة ما
دام أنه ليس بوسعك تأخري االمتحان أليام الطهر .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

الس ووؤال :16مستحاض ووة دنقط ووع عنه ووا ال وودم يف بع ووض األوق ووا ,
تاا ا جيك عليها؟

اجلواب :املستحاضة جيب عليها أن رت حغسل عنها الدم ,وحتتيش بقطنة

أو خرقة دفع ًا للنجاسة أو تقلي ً
ال هلا ,برشط أال تتأذى من ذلك ,وأن ال
تكون صائمة ,وتصل الفرض وما شا ت من النوافل ,فإذا دخل الوقت
الثاين انتقض وضو ها ووجب عليها أن تتوضأ من جديد.
أما إذا انقطع عنها الدم انقطاع ًا حمت ًام وحصل برؤها وشفاؤها من
علتها فقد زالت استحاضتها.
وبناء عىل ذلك:
فإذا انقطع عنها الدم انقطاع ًا حمقق ًا بعد صالة الظهر وتوضأت
صحت صالهتا ,وبطلت طهارهتا بعد خروج وقت الظهر إذا استمر الدم
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هبا بعد صالهتا ,وال جيوز هلا أن تصل نافلة وال فريضة ثانية إال بعد
وضوئها .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :17امرأ حائض استار معها الدم مخسوة أدوام روم انقطوع
مل وود د وووم كام وول ,تاغتس وولت وعاش وورها لو ه ووا ,ر ووم و وود
بعض هراة الدم ,تاا حكم املعاشر ؟ وهل هي عاهر أم و؟

اجلواب :إذا كان الغالب عىل ظ ِّن املرأة أهنا طهرت من حيضها ثم

اغتسلت وعاشها زوجها فال إثم يف ذلك وال حرج ,وما دام عاد الدم
إليها يف فرتة احليض التي هي دون العرشة أيام ,ومل يستمر بعد العرشة,
فهي ما زالت حائض ًا ,فعليهام بالتوبة واالستغفار والصدقة بام تيرس.
واألوىل يف مرة قادمة أال يقرب الرجل امرأته إال بعد أن ترى الطهر
وتغتسل ,ما دام يغلب عىل ظنها أن الدم سريجع إليها .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
**

**

**
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الس ووؤال :1هو وول جيو ووول ةتو ووع األ ان للاو وولوا مو وون خو ووالل صو ووو
مسجَّل لبعض املؤ نني؟

اجلواب :األذان عبادة ,والعبادة تتطلب وجود عابد ,وذلك لقوله

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :لو يعلم الناس ما يف الندا
ف األول ثم مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا ,ولو يعلمون
والص ِّ
ما يف التهجري الستبقوا إليه ,ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح ألتومها
ولو حبو ًا» رواه مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.
وقد اشرتط الفقها للمؤذن شوط ًا من مجلتها :أن يكون املؤذن مسل ًام
عاق ً
ال رجالً ,وكل هذا ال يتحقق من خالل مسجل الصوت لبعض املؤذنني.
وبناء عىل ذلك:
فال جيوز استبدال املؤذن بمسجل صوت لبعض املؤذنني لرفع
األذان ,ألن يف ذلك تعطي ً
ال لعبادة األذان .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :2ما حكم من ترك البسالة يف سوة الفاحتة يف الاال ؟

اجلواب :عند مجهور الفقها غري احلنفية القرا ة يف الصالة ركن,

وركن القرا ة هو سورة الفاحتة ,لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم« :ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب» رواه البخاري عن عبادة بن
الصامت ريض اهلل عنه .ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:
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«ال جتزئ صالة إال بقرا ة فاحتة الكتاب» رواه الرتمذي عن جابر بن عبد
اهلل ريض اهلل عنه.
والبسملة عند السادة الشافعية آية من الفاحتة ,ملا جا يف احلديث:
«إذا قرأتم ﴿ﭖ ﭗ﴾ [الفاحتة ]1 :فاقرؤوا﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾
إهنا أم القرآن ,وأم الكتاب ,والسبع املثاين و﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾
إحداها» رواه الدارقطني عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.
أما عند السادة احلنفية :فالقرا ة يف الصالة ركن من أركان الصالة,
ويتحقق هذا الركن بقرا ة آية واحدة ,وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ﴾ [املزمل.]11 :
أما بالنسبة لقرا ة سورة الفاحتة يف الصالة للمنفرد أو اإلمام عند
احلنفية فهي واجبة ,والبسملة عندهم ليست آية من الفاحتة وال من غريها
من السور ,إال يف سورة النمل يف أثنائها ,ملا رواه مسلم عن أنس ريض اهلل
عنه قال( :صليت مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم وأيب
بكر وعمر وعثامن فلم أسمع أحد ًا منهم يقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم).
وبناء عىل ذلك:
فمن ترك البسملة من سورة الفاحتة أثنا الصالة ما أتى بركن
القرا ة عند الشافعية ,أما عند احلنفية فقد ترك سنة من سنن القرا ة
وصالته صحيحة عندهم إن شا اهلل تعاىل .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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الس ووؤال :3ه وول تا ووإُّ ق ووراء الس وووة يف الركع ووا األخ ووري م وون
الالوا الرباعيَّة؟

ٍ
سورة بعد الفاحتة,
اجلواب :إن من واجبات الصالة قرا رة الفاحتة و

وأقل الواجب أن يقرأ بمقدار ثالثني حرف ًا ,كقوله تعاىل﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [املدثر .]14-12 :هذا عند السادة احلنفية ,أما
عند مجهور الفقها فقرا ة يش من القرآن بعد سورة الفاحتة سنة.
وجتب عند احلنفية بعد الفاحتة قرا ة السورة القصرية أو ثالث آيات
تقدر بثالثني حرف ًا يف الركعتني األو رل ري حني من الفرض ,ملواظبة النبي صىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عىل القرا ة فيهام ,أما القرا ة بعد الفاحتة
يف الركعتني األخريني من الفرض يف صالة رباعية أو ثالثية فإهنا تكره
تنزهي ًا ,فمن قرأ فيهام شيئ ًا ال جيب عليه سجود السهو.
أما قرا ة السورة بعد الفاحتة يف صالة الوتر والسنن املؤكدة وغري
املؤكدة فإهنا واجبة عند السادة احلنفية ,فيجب عىل املصل يف صالة الوتر
ومجيع السنن أن يضم إىل الفاحتة سور ًة قصرية أو ثالث آيات قصرية تقدر
بثالثني حرف ًا يف مجيع ركعات الوتر والسنن الرباعية ,حلديث أيب سعيد اخلدري
ريض اهلل عنه( :أمرنا نبينا صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أن نقرأ
بفاحتة الكتاب وما تيرس) رواه أمحد .واألمر للوجوب ,ويف رواية« :ال صالة
ملن مل يقرأ يف كل ركعة باحلمد هلل وسورة يف فريضة أو غريها» رواه ابن ماجه.
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وعند مجهور الفقها  :القرا ة بعد الفاحتة يف مجيع ركعات الوتر
والسنن سنة .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :2قرأ حوددثاً واةداً عون الاوحابي اجلليول ابون عاور ةضوي
اهلل عنها ووا :أن الرس ووول ص وولى اهلل عليو و وعل ووى هلو و وص ووحب
وسلم كان درتع ددد الكرميتني عند التكبري للركوع وعنود
الرتع من الركوع ,واملذهك احلنفي و دعدُّ لك مون السونة,
تهة و إتادتي بهدلَّة احلنفية على لك.
اجلواب :هبذا احلديث وغريه استدل السادة الشافعية عىل سنِّـية رفع

اليدين عند التكبري للركوع وعند الرفع منه ,أما عند السادة احلنفية فإن
رفع اليدين عند التكبري ليس بسنة ,إال يف تكبرية اإلحرام ,وذلك ملا ثبت
عندهم عن ابن مسعود ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم كان يرفع يديه عند تكبرية االفتتاح ثم ال يعود بعد ذلك.
رواه أبو داود.
وعن علقمة عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال :صليت مع
النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ومع أيب بكر ومع عمر ريض
ِّ
اهلل عنهام فلم يرفعوا أيدهيم إال عند التكبرية األوىل يف افتتاح الصالة .رواه
الدارقطني والبيهقي وأبو يعىل.
وروي عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه قال :مل يكن العرشة املبرشة
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يرفعون أيدهيم إال عند االفتتاح .وخالف هؤال الصحابة قبيح.
وقد محل السادة احلنفية األحاديث الدالة عىل رفع اليدين قبل
الركوع وبعد الرفع منه عىل النسخ .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :5ةأدت بعض الناس دعقود دددو بعود الرتوع مون الركووع,
تهل وةد يف لك شيء عن الن صلى اهلل علي وعلوى هلو
وصحب وسلم؟ وما هو احلكم عند األئاة األةبعة؟
اجلواب :إن وضع اليدين عىل الصدر بعد الرفع من الركوع ما قال به
أحد من فقها املذاهب األربعة إال ما ورد عن اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل
تعاىل عىل أن املصل خمري بني إرسال يديه أو وضع يمينه عىل شامله بعد الرفع
من الركوع.
جا يف متن اإلقناع( :ثم يرفع رأسه مع يديه كرفعه األول ,ثم إن شا
أرسل يديه وإن شا وضع يمينه عىل شامله نص ًا) .أي نص اإلمام أمحد عىل
التخيري بينهام.
وبناء عىل ذلك:
فال يضع املصل يديه عىل صدره بعد االعتدال من الركوع عند مجهور
الفقها  ,وهو خمري عند اإلمام أمحد باإلرسال أو عقدمها عىل صدره.
واألوىل اإلرسال موافقة جلمهور الفقها  ,وخاصة أن اإلمام أمحد مل
يقل بسنية ذلك ,بل جعل ذلك عىل التخيري .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السووؤال :6در ووى البيووان يف كيفيووة السووجود أرنوواء الاووال  ,هوول
دقدِّم املالي ةكبتي أووً رم ددد  ,أم العكس؟

اجلواب :ذهب مجهور الفقها من احلنفية والشافعية واحلنابلة إىل أنه
يسن للمصل عند إرادة السجود أن يضع أوالً ركبتيه ثم يديه ,ثم جبهته
وأنفه ,وذلك ملا روى أبو داود والرتمذي وقال :حديث حسن ,عن وائل بن
حجر ريض اهلل عنه قال( :رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه ,وإذا هنض رفع يديه قبل ركبتيه).
ألن هذه الكيفية أرفق باملصل ,وأحسن يف الشكل ورأي العني,
وهذا ما كان يفعله كبار الصحابة ريض اهلل عنهم.
يقول ابن القيم يف زاد املعاد :املحفوظ عن عمر بن اخلطاب ريض
اهلل عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه ,ذكره عنه عبد الرزاق وابن املنذر
وغريمها ,وهو املروي عن ابن مسعود ريض اهلل عنه .روى الطحاوي عن
إبراهيم النخعي قال :حفظ عن عبد اهلل بن مسعود أن ركبتيه كانتا تقعان
عىل األرض قبل يديه.
وذهب املالكية إىل ندب تقديم اليدين عند السجود وتأخريمها عند
القيام ,ملا روى أبو داود عن أيب هريرة ريض اهلل عنه مرفوع ًا« :إذا سجد
أحدكم فال يربك كام يربك البعري وليضع يديه قبل ركبتيه».
وبناء عىل ذلك:
فيسن عند مجهور الفقها تقديم الركبتني عىل اليدين أثنا السجود
ما أمكنه ذلك ,خالف ًا للسادة املالكية .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السؤال :7ما هي أقوال العلااء يف عدد تسبيحا الركوع والسجود؟

اجلواب :التسبيح يف الركوع والسجود سنة عند احلنفية ,ومستحب

عند الشافعية ,ومندوب عند املالكية ,وواجب عند احلنابلة بتسبيحة واحدة.
وأقل التسبيح املسنون يف الركوع والسجود عند مجهور الفقها
ثالث تسبيحات ,والتسبيح ال يتحدد بعدد ,كلام زاد فيه زاد اهلل يف
حسناته ,وكلام نقص فاتته حسنات ,فال حد ألكثره.
والزيادة يف التسبيح عىل الثالث للمنفرد أو لقوم حمدودين يرضون
بالتطويل ال حرج فيه ,بحيث يزيد إىل مخس أو سبع أو تسع.
أما إذا كان إمام ًا لقوم غري حمددين ,أو ال يرضون بالتطويل ,فإنه
يقتص عىل ثالث تسبيحات .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :1مووا حكووم موون توورك التسووبيحا يف الركوووع والسووجود
مع حتقُّ اوعائنان؟

اجلواب :التسبيح يف الركوع والسجود سنة ,ومن ترك السنة فقد

أسا  ,وفوت عىل نفسه الثواب ,وال يعاقب تاركه ,ولكنه يالم ويعاتب,
وألنه ما ثبت أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ترك التسبيح
يف الركوع أو السجود ,بل كان النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم يكثر من التسبيح .وما هي الغاية من ترك التسبيح يف الركوع أو
السجود مع وجود الطمأنينة فيهام؟ أليس اإلنسان العاقل يستغل أوقاته
بالذكر والتسبيح هلل عز وجل؟
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وبناء عىل ذلك:

تفوت عىل
فال تتعمد ترك التسبيح أثنا الركوع والسجود حتى ال ِّ
نفسك احلسنات ,ومن تعمد ترك التسبيح فصالته صحيحة ,ولكنه أسا
برتك السنة .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السو ووؤال :9مو ووا حكو ووم الاو ووال إ ا سو ووبَّإ املاو وولي يف الركو وووع أو
السجود أكثر من إحدى عشر تسبيحة؟

اجلواب :إذا كنت تصل منفرد ًا صالة الفريضة ,أو كنت تصل

صالة نافلة ,فس ِّبح اهلل عز وجل بالعدد الذي تريد ,ولقد كان النبي صىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يس ِّبح يف صالة النافلة الوقت الطويل,
فقد روى اإلمام مسلم عن حذيفة ريض اهلل عنه قال( :صليت مع النبي
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ذات ليلة ,فافتتح البقرة فقلت:
يركع عند املئئة ,ثم مىض فقلت :يصل هبا يف ركعة ,فمىض فقلت :يركع
مرتس ً
ال ,إذا
هبا ,ثم افتتح النسا فقرأها ,ثم افتتح آل عمران فقرأها ,يقرأ ِّ
مر بآية فيها تسبيح سبح ,وإذا مر بسؤال سأل ,وإذا مر بتعوذ تعوذ ,ثم
ركع فجعل يقول :سبحان ريب العظيم ,فكان ركوعه نحو ًا من قيامه ,ثم
قال :سمع اهلل ملن محده ,ثم قام طوي ً
ال قريب ًا مما ركع ,ثم سجد فقال:
سبحان ريب األعىل ,فكان سجوده قريب ًا من قيامه).
أما إذا كنت إمام ًا فاقتص عىل ثالث تسبيحات إذا كنت يف مسجد
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عام ,أما إذا كنت يف مجاعة خاصة واتفقتم عىل اإلطالة يف التسبيح فال
حرج يف ذلك .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال : 11كنوت أصولي ونسويت أن أسوجد مورتني ,سوجد مور
واحد وقات إىل الركعة الثانية ,تاا ا درتتك عليَّ؟

اجلواب :من ترك ركن ًا من أركان الصالة مثل سجدة من ركعة,

وتذكر قبل شوعه يف الركعة الثانية فإنه يرجع ويأيت ما فاته ويتابع
صالته ,وإن تذكر ما فاته بعد الرشوع بالقرا ة يف الركعة الثانية فإنه يتم
صالته ,ثم يسجد السجدة التي فاتته بعد التشهد ,ثم يتشهد ثانية ,ثم
يسجد للسهو ,ثم يقرأ التشهد واإلبراهيمية ,ثم يسلم.
أما إذا سلم قبل قضا السجدة وهو ذاكر هلا بطلت صالته ,وأما إذا
سلم ساهي ًا وهو يف مصاله قضاها ,ثم سجد سجدة السهو .راجع الفقه
اإلسالمي وأدلته د .الزحيل ,وبدائع الصنائع لإلمام الكاساين رمحه اهلل
تعاىل .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

ٍّ مذهب شاتعي تورك الاوال علوى الون صولى
السؤال :11مال
اهلل علي وعلى هل وصحب وسلم بعود التشوهُّد األول ,تهول
تبطل صالت ؟

اجلواب :القعود األول عند السادة الشافعية من السنن املؤكدة ,كام أن

الصالة عىل النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف التشهد األول
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سنة مؤكدة ,وجيرب عند السادة الشافعية ترك السنة املؤكدة بسجود السهو.
وذلك للخرب الصحيح أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم قام من ركعتني من الظهر ومل جيلس ,فلام قىض صالته كرب وهو
جالس ,فسجد سجدتني قبل السالم ,ثم سلم.
أما القعود األخري عند السادة الشافعية فركن من أركان الصالة ,كام
النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم بعد التشهد
أن الصالة عىل ِّ
األخري ركن من أركان الصالة ,فمن تركه عمد ًا بطلت صالته ,وأما إذا

كان تركه سهو ًا فإنه يتداركه عند التذكر.
وبناء عىل ذلك:
فمن ترك الصالة عىل النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
بعد التشهد األول فإنه جيرب بسجود السهو ,وصالته صحيحة إن شا اهلل
تعاىل .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :12ما حكم صال الفردضة والناتلة على الكرسي؟
اجلواب :املصل واحد من أربعة:
أوالً :قادر عىل القيام والركوع والسجود:

فمن كان قادر ًا عىل الصالة قائ ًام ثم راكع ًا ثم ساجد ًا عىل األرض ,ال
تصح صالة الفريضة منه إال كذلك ,لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلمِّ « :
صل قائ ًام» رواه البخاري.
أما بالنسبة لصالة النافلة من القادر عىل القيام والركوع والسجود
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عىل األرض ,فيجوز له أن يصل قاعد ًا عىل األرض ـ ال عىل الكريس ـ
يومئ يف ركوعه ويسجد عىل األرض ,وله نصف أجر القائم إن كان بغري
عذر ,للحديث الرشيف الذي رواه اإلمام البخاري عن سيدنا عمران بن
حصني ريض اهلل عنه قال :سألت النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم عن صالة الرجل وهو قاعد ,فقال« :من صىل قائ ًام فهو أفضل ,ومن
صىل قاعد ًا فله نصف أجر القائم ,ومن صىل نائ ًام فله نصف أجر القاعد».
ثاني ًا :قادر عىل اجللوس عىل األرض والسجود عليها:
ومن كان عاجز ًا عن الوقوف يف الصالة وقادر ًا عىل اجللوس عىل
األرض والسجود عليها ,فال جيوز له أن يصل عىل الكريس فريضة وال
نافلة .بل يصل الفرض والنافلة جالس ًا عىل األرض ,لقوله صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلمِّ « :
صل قائ ًام ,فإن مل تستطع فقاعد ًا» رواه البخاري.
ثالث ًا :عاجز عن القعود عىل األرض والسجود عليها:
ومن كان عاجز ًا عن القعود عىل األرض والسجود عليها جاز له أن
يصل عىل الكريس ,ويف هذه احلالة يسقط عنه فرض القيام عند احلنفية,
ألن القيام شع من أجل السجود عىل األرض ,فإذا تعذر عليه السجود
عىل األرض سقط عنه القيام ,وسقط عنه الركوع والسجود ,ويصل إيام
وهو جالس عىل الكريس ,وهذا سوا يف صالة الفريضة أو النافلة.
والصالة عىل الكريس أوىل من الصالة مستلقي ًا أو عىل جنب ,ألن
الصالة النافلة عىل الراحلة شعت يف السفر الطويل الذي جيوز فيه
القص ,سوا قدر عىل النزول عىل األرض أم ال.
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ومن املعلوم أن صالة الفريضة عىل الراحلة ال جتوز إذا أمكن
الراكب النزول والصالة عىل األرض.
ر
رابع ًا :عاجز عن القيام واجللوس:
ومن كان عاجز ًا عن القيام واجللوس والسجود عىل األرض يصل
عىل جنب ,لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلمِّ « :
صل قائ ًام فإن مل
تستطع فقاعد ًا ,فإن مل تستطع فعىل جنب» رواه البخاري .دون حتديد للشق
األيمن أو األيرس عند مجهور الفقها  ,واألفضل عندهم عىل جنبه األيمن.
وعند احلنفية األفضل أن يصل مستلقي ًا عىل قفاه ,أو عىل أحد شقيه,
واأليمن أفضل.
وبناء عىل ذلك:
أي
فأنا أنصح كل مصل عىل الكريس أن يد ِّقق عىل نفسه من ِّ
األصناف األربعة هو ,فإن حتقق فيه العجز عن القعود عىل األرض
ر
ِّ
والنفل ,وإال فام صحت
الفرض
فليصل عىل الكريس
والسجود عليها
ر
صالته ,وما برئت ذمته من حيث الصالة.
وأخري ًا أقول:
من كان يصل عىل الكريس يف صالة اجلامعة فعليه أن جيعل رجل
الكريس مكان أمخص قدميه يف الصف ,حتى ال يدث خل ً
ال يف الصف
الذي خلفه ,ألن تقدمه عىل الصف ال يض ,ولكن تأخره عن الصف
يض باآلخرين ,وبذلك يقع يف اإلثم .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السووؤال :13إنسووان أصوويك وورو  ,تضوواَّد راحو وأخووذ ميسووإ
على اجلبري  ,تهل داإُّ أن دكون إماماً بزو ت أو أبنائ ؟

اجلواب :اتفق الفقها عىل جواز اقتدا غاسل بامسح عىل خف أو

جبرية ,ألن اخلف مانع ساية احلدث إىل القدم ,وألن املسح يرفع احلدث
عن العضو املضمد ,وألن صالته صحيحة ال حتتاج إىل إعادة.
وبناء عىل ذلك:
فاقتدا الغاسل باملاسح جائز شع ًا باتفاق الفقها  .هذا ,واهلل
تعاىل أعلم.

السؤال :12هل صحيإ بهن األ ان لاال اجلاعة على املناةا هوو مون
البوودع املسووتحدرة الوويت مل تكوون يف لموون الوون صوولى اهلل علي و
وعلى هل وصحب وسلم ,حيث كان األ ان يف عهود الون صولى
اهلل علي وعلى هل وصحب وسلم بني ددد إ ا صعد املنرب؟

اجلواب :إن األذان لصالة اجلمعة هو كباقي الصلوات ,حيث ال

جيوز األذان هلا إال عند دخول الوقت ,وللجمعة أذانان:
أوهلام :عند دخول الوقت ,وهو الذي يؤتى به من خارج املسجد
عىل املآذن ,وقد أمر بذلك سيدنا عثامن ريض اهلل عنه حيث كثر الناس يف
زمانه ,وما فعله سيدنا عثامن ريض اهلل عنه ال يقال بدعة ,بل هو سنة جيب
عىل األمة أخذها ,وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:
«فعليكم بسنتي وسنة اخللفا املهد ِّيني الراشدين ,متسكوا هبا وعضوا
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عليها بالنواجذ» رواه أبو داود والرتمذي وقال :حديث حسن صحيح,
وسيدنا عثامن ريض اهلل عنه هو من اخللفا الراشدين بإمجاع األمة ,وهو
من كبار الصحابة املجتهدين الذين عرفوا قواعد الدين ونقلوها عن
سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم.
الثاين :هو الذي يؤتى به إذا صعد اإلمام عىل املنرب ,ويكون األذان
الثاين بني يدي اخلطيب يف املسجد ,وهذا هو األذان الذي كان يف عهد
سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ويف عهد سيدنا
أيب بكر وعمر ريض اهلل عنهام ,وطبع ًا شهد ذلك سيدنا عثامن يف زمن
سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ويف زمن الصديق
والفاروق ريض اهلل عنهام .وهو الذي أضاف األذان األول عىل املآذن.
وقد تلقت األمة هذا األذان من غري نكري من زمن سيدنا عثامن
ريض اهلل عنه إىل يومنا هذا .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :15ه ول تاووإُّ اجلاعووة إ ا تووولَّى اإلمامووة موون مل دسوواع
اخلطبة ,أو مسع بعضها؟

اجلواب :يقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:

«وصلوا كام رأيتموين ِّ
أصل» رواه البخاري ,وقد كان النبي صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم يتوىل اخلطبة والصالة بنفسه الرشيفة صىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,وكذلك كان خلفاؤه ريض اهلل عنهم.
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لذلك ذهب الكثري من الفقها إىل أنه يستحب أن يؤم القو رم
خطيبهم ,فإذا استخلف جاز االستخالف ,ولكنه خالف األروىل ,ألنه إذا
جاز االستخالف يف الصالة الواحدة لعذر ,فاالستخالف يف صالة
اجلمعة من باب أوىل ,حيث خطب اإلمام وأناب غريه يف صالة اجلمعة,
وإن كانت اخلطبة أقيمت مقام ركعتني ,ولكنها منفصلة عن الصالة.
واالستخالف جائز سوا كان املستخ رلف شهد اخلطبة أم شيئ ًا منها.
جا يف درر احلكام :ال ينبغي أن يصل غري اخلطيب ,ألن اجلمعة مع
اخلطبة كيش واحد ,فال ينبغي أن يقيمها اثنان ,وإن فعل جاز.
وخالف يف ذلك السادة املالكية ,حيث ذهبوا إىل وجوب كون
اخلطيب واإلمام واحد ًا إال لعذر.
وبناء عىل ذلك:
فاألوىل واملستحب أن ال يؤم القوم يف صالة اجلمعة إال خطيبهم,
فإن أناب غريه جاز سوا شهد اخلطبة أم شيئ ًا منها .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :16ما حكم صوال مون دوهتي إىل صوال اجلاعوة واخلطيوك
خيط و ووك ,ت و وول ا ل و ووس اخلطي و ووك لس و ووة اوس و وورتاحة ب و ووني
اخلطبووتني قووام وصوولى دسووتغلُّ لوووس اإلمووام لالسوورتاحة,
تهل هذا العال شرعي وصحيإ؟

اجلواب :ذكر بعض الفقها بأن الداخل إىل املسجد لصالة اجلمعة

واإلمام خيطب فال صالة عليه ,وال جيوز له الكالم ,فإذا صىل فصالته
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مكروهة عند اإلمام أيب حنيفة واإلمام مالك رمحهام اهلل تعاىل ,فإذا دخل
املسجد واإلمام عىل املنرب جلس وال يركع ,ألن النبي صىل اهلل عليه وعىل
آله وصحبه وسلم قال للذي يتخطى رقاب الناس« :اجلس فقد آذيت
وآنيت» رواه أمحد وابن ماجه.
وأما عند الشافعية واحلنابلة فإنه يسن له عند الدخول أن يركع
ركعتني خفيفتني ,ملا روى جابر ريض اهلل عنهام قال( :جا رجل والنبي
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم خيطب الناس يوم اجلمعة ,فقال:
«أصليت يا فالن؟» قال :ال ,قال« :قم فاركع ركعتني») ,ويف رواية« :قم
ِّ
فصل ركعتني» رواه البخاري .ويف رواية ملسلم( :جا سليك الغطفاين
يوم اجلمعة ورسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم خيطب,
فجلس ,فقال له« :يا سليك قم فاركع ركعتني وجتوز فيهام» ,ثم قال« :إذا
جا أحدكم يوم اجلمعة واإلمام خيطب فلريكع ركعتني وليتجوز فيهام»).
هذا احلكم عند دخول املصل إىل املسجد واخلطيب عىل املنرب ,أما
بعد صعود اخلطيب املنرب وجلوس املصل بدون صالة ,فال يقوم لصالة
ركعتني بني اخلطبتني.
وبناء عىل ذلك:
فام دام املصل دخل املسجد واخلطيب عىل املنرب ,وجلس واستمع
للخطبة األوىل ,فال يقوم للصالة عندما جيلس اخلطيب جلسة االسرتاحة.
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السؤال :17ما حكم صال اجلاعة للاعاقني الذدن دسوت دمون
الكراس ووي املتحرك ووة ,م ووع العل ووم أنوو و تو وود مس ووا د يف
املددنة و حتوي أدةا اً أو حماعة بهةصفة عالية؟

اجلواب :أوالً :صالة اجلمعة كغريها من الصلوات اخلمس يف

األركان والرشوط واآلداب ,وختتص برشوط لوجوهبا وصحتها ولزومها,
فمن شوط وجوهبا السالمة من األعذار ,فال بد ملن جتب عليه اجلمعة
من الصحة واألمن والقدرة عىل امليش.
الدر,
الرجل ومقطوعها ,كام جا يف ِّ
وال جتب اجلمعة عىل مفلوج ِّ
ويف حاشية ابن عابدين رمحه اهلل تعاىل :فال جتب عىل امل حق رعد وإن وجد
حام ً
ال اتفاق ًا .بمعنى :ال يصري ـ املفلوج أو مقطوع إحدى الرجلني ـ قادر ًا
بوجود املعني أو احلامل.
ثاني ًا :إذا دخل شخص يف فنا املسجد وإن كان خارج ًا عن ساحة
الصفوف أو مكان الصفوف ,ومل تلتبس عليه حركات اإلمام مباشة أو
بواسطة ,فإن اقتدا ه صحيح ,وذلك ِّ
الحتاد املكان وعدم االلتباس,
والفنا يف حكم املسجد.
وبناء عىل ذلك:
فهذا املعاق ال جتب عليه صالة اجلمعة ابتدا ولو وجد معين ًا له,
ألنه غري قادر.
فإذا ذهب إىل املسجد وصىل يف ناحية املسجد ومل تلتبس عليه
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حركات اإلمام فصالته صحيحة إن شا اهلل تعاىل ,سوا اتصلت
الصفوف أم ال ,ما دام احتد املكان ومل يلتبس عليه .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السوؤال :11ة وول أةاد أن داولي الفردضووة تاقتودى بر وول داوولي
سنة أو بر ل مساتر دقار الاال  ,تاا حكم اوقتداء؟

اجلواب :إن من شوط صحة اإلمامة عند السادة احلنفية أن يكون

اإلمام أقوى حاالً من املأموم أو مساوي ًا له ,فإذا كان أقوى حاالً من
املقتدي أو مساوي ًا له صحت إمامته له اتفاق ًا.
أما إذا كان اإلمام أضعف حاالً ,كأن كان يصل نافلة ,واملقتدي
يصل فريضة ,فال تصح صالة املقتدي عند السادة احلنفية واملالكية
واحلنابلة ,لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :إنام جعل اإلمام
ليؤتم به» رواه البخاري ومسلم ,ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم« :اإلمام ضامن ,واملؤذن مؤمتن ,اللهم رأرشد األئمة واغفر
للمؤ ِّذنني» رواه أبو داود والرتمذي .وتصح صالته عند السادة الشافعية.
وبناء عليه:
فإذا كان اإلمام يصل سنة واملقتدي يصل فريضة ,فعند مجهور
الفقها ال يصح هذا االقتدا  ,ويصح عند السادة الشافعية إذا توافق نظم
صالتيهام ,كأن يكون اإلمام يصل أربع ركعات واملقتدي يصل فريضة
أربع ركعات.
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أما إذا كان اإلمام يصل قص ًا واقتدى به املقيم ,فإذا كانت الصالة
نفسها فالصالة جائزة عند مجهور الفقها  ,وبعد سالم اإلمام من صالته
املقصورة يتم املقيم.
أما إذا اختلفت صالة املقتدي عن اإلمام املسافر الذي جيمع ,كأن كان
اإلمام يصل العص واملقتدي يصل الظهر ,فالصالة غري صحيحة عند
اجلمهور بالنسبة للمقتدي ,وصحيحة عند الشافعية .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :19دخلت يف الاال وأنا مسوبوق بركعوة واحود  ,تسوها
اإلموام توهتى بركعوة لائود دون القعوود علوى ةأس الركعووة
الرابعووة ,تتابعت و بنيووة قضوواء الفائتووة وسوولَّات مع و  ,تهوول
صحَّت صالتي أم و؟

اجلواب :إنه جيب عىل املأموم متابعة اإلمام يف صالته فيام يعلم من

صحة الصالة ,فإن تابعه فيام يعلم من بطالن صالته فسدت صالة اإلمام
وصالة املأموم.
وبناء عىل ذلك:
فام دام اإلمام سها عن القعود األخري وقام للركعة اخلامسة وقيدها
بركوع وسجود ,وتابعته أنت يف صالته ,بطلت صالة اإلمام ,ألنه فوت
القعود األخري عن مكانه ,وانقلبت صالته إىل نافلة ,وبطلت صالتك
أنت ملتابعته كذلك يف صالته الباطلة.
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ألنه كان من الواجب عىل املقتدين تنبيه اإلمام وعدم متابعته يف
الركعة اخلامسة ,لذلك بطلت صالة اإلمام واملأمومني مجيع ًا وأنت واحد
منهم .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

الس ووؤال :21إ ا ت وواتتن ةكع ووة م ووع اإلم ووام يف الا ووال اجلهرد ووة,
تهل دسنُّ لي أن أ هر يف صال الركعة اليت أقضويها بعود
سالم اإلمام؟

اجلواب :ات فق الفقها عىل أن املسبوق يقرأ وجيهر فيام فاته من

صالة جهرية.
ولكن اختلفوا فيام يأيت به املسبوق بعد انتها اإلمام من صالته,
وهل ما صاله مع اإلمام هو أول صالته أم آخرها؟
ذهب مجهور الفقها إىل أن صالة املسبوق مع اإلمام هي أول
صالته ,ألهنم أحلقوا صالته بنيته هو ال بنية اإلمام.
وخالف يف ذلك احلنفية حيث ذهبوا إىل أن صالة املسبوق مع اإلمام
هي آخر صالته ,ألهنم أحلقوا صالته مع اإلمام بنية اإلمام ,ال بنيته هو.
وبناء عىل ذلك:
فاملسبوق يتم ما فاته مع اإلمام عند مجهور الفقها  ,ويقيض ما فاته مع
اإلمام عند احلنفية ,ويسن له اجلهر فيام يقيض أو يؤدي يف الصلوات اجلهرية
حسب اخلالف بني الفقها يف الصالة اجلهرية .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السووؤال :21دخلووت املسووجد لاووال اجلااعووة ,تو وود اإلمووام ةاكع واً,
تهدةكت يف الركوع مبقداة تسبيحة واحود  ,تهول صوحَّت هوذه
الركعة مع العلم بهني ما قرأ سوة الفاحتة قبل الركوع؟

اجلواب :اتفق الفقها عىل أن من أدرك اإلمام وهو راكع فقد أدرك

الركعة ولو مل يقرأ سورة الفاحتة إذا كان مذهبه شافعي ًا ,وذلك لقوله صىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :من أدرك الركعة فقد أدرك الصالة»
رواه أبو داود عن أيب هريرة ريض اهلل عنه .هذا برشط أن يدرك اإلما رم
راكع ًا ويركع معه وي ِّقق الطمأنينة يف ركوعه مع اإلمام.
وبناء عىل ذلك:
فإذا أدركت اإلمام راكع ًا ,وركعت معه واطمأننت يف الركوع معه
صحت ركعتك ولو مل تقرأ سورة الفاحتة .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :22ما هو احلكوم يف صوال املاسوإ علوى وبري  ,إ ا كوان
حتتها دم إماماً لغاسلني؟

اجلواب :إذا كان الدم أو القيح حتت اجلبرية مل ينترش عنها ,فإنه يعفى

عنه ,وال جتب اإلعادة له  . . .قال يف مغني املحتاج( :فإذا ظهر دم
الفصادة من اللصوق ,وشق عليه نزعه ,وجب عليه مسحه ,ويعفى عن
هذا الدم املختلط باملا  ,تقدي ًام ملصلحة الواجب عىل دفع مفسدة احلرام).
ودليل ذلك قوله تعاىل﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ [التغابن ,]26 :فمن
أتى بام قدر عليه برئت ذمته ,وقد كان الصحابة رضوان اهلل عليهم يصلون

الفتاوى الرشعية

16
وجروحهم تثعب دم ًا ,ومل يؤمروا بإعادة ذلك.

فإذا كان الدم أو القيح حتت اجلبرية مل ينترش عنها فيجوز املسح عىل
اجلبرية ويعفى عام حتتها ,ومن صىل بذلك فصالته صحيحة وال جتب
عليه إعادهتا.
وأما إذا انترش الدم أو القيح عن ِّ
حمل اجلبرية ,أو ظهر عليها ,فتجب
إزالته ما أمكن .فإذا رشق غسله ,رم رس رح وصىل به ,ومن قدر عىل إزالته دون
رضر أو مشقة تبطل صالته به ,وجتب عليه إعادهتا ,والضابط يف ذلك ك ِّله
هو :القدرة واالستطاعة وعدم حلوق األذى والضر بالغسل.
وال تصح إمامة صاحب هذا النوع من اجلبائر إال ملثله أو ملن هو
دونه .جا يف حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح[ :قوله( :وصح
اقتداء غاسل بامسح) الستوا حاهلام ,ثم املاسح عىل اجلبرية أوىل من
املاسح عىل اخلف؛ ألن مسحها كالغسل ملا حتتها ,بخالف اخلف .قوله:
(أو خرقة قرحة) أي جراحة .قوله( :ال يسيل منها يش ) فإن سال فهو
معذور إن استوىف شوطه ,فال يصح االقتدا به إال ملامثل له ,أو ملن هو
أدنى حاالً منه].
وبناء عىل ذلك:
فال تصح إمامة املاسح عىل جبرية إذا كان حتتها دم إال ملثله أو ملن هو
دونه ,أما إذا مل يكن حتتها دم وصىل إمام ًا بغاسل فصالته صحيحة إن شا
اهلل تعاىل .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السؤال :23ة ل مردض بالبواسري ,دنظ نفس يداً روم دتوضوه,
ويف الاووال أرنوواء اجللوووس خيوورج منو بعووض الوودم ودظهوور
على اللباس الوداخلي تهول تفسود الاوال ؟ وإ ا كانوت مل
تفسد صالت تهل دستطيع أن دكون إماماً يف الاال ؟

اجلواب :إذا كان الدم خيرج منه بشكل مستمر وخاصة عند القعود

فهو صاحب عذر ,وصاحب العذر يتوضأ بعد دخول الوقت ويصل هبذا
الوضو ما شا اهلل تعاىل له أن يصل.
وأما إذا كان الدم ال خيرج بشكل مستمر ,بل متق ِّطع ,فال بد من
إعادة الوضو وإعادة الصالة إذا صالها بعد الوضو وخروج الدم.
وصاحب العذر تصح إمامته ملثله من أصحاب األعذار ,وال جتوز
إمامته لألصحا  .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال : 22تنالعووت مووع بعووض اإلخووو موون عووالب العلووم حووول
مسهلة اوضطجاع بعد سنة الفجر هول هوو سونة أم بدعوة؟
تهة و بيان حكم اوضطجاع بعد سنة الفجر؟

اجلواب :أوالً :ال جيوز التنازع الذي يفيض إىل التدابر والتشاحن بني

املسلمني يف مسائل الفروع التي اختلف فيها الفقها  ,ألن اهلل تعاىل شا
أن يكون هذا االختالف حلكمة أرادها اهلل عز وجل ,ولو شا أن يرفع
هذا االختالف لرفعه ,عىل سبيل املثال اختلف الفقها يف مسح الرأس ومل

الفتاوى الرشعية

11

خيتلفوا يف غسل الوجه ,ولو شا اهلل تعاىل جلعل حكم مسح الرأس
كحكم غسل الوجه ال خالف فيه.
فاخلالف يف مسائل الفروع من زمن أصحاب سيدنا حممد صىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم إىل يومنا هذا ,إىل يوم القيامة ,املصيب له
أجران واملخطئ له أجر ,فال جيوز للمسلمني أن جيعلوا من هذه املسائل
سبب ًا للتدابر والتشاحن فيام بني بعضهم البعض.
ثاني ًا :أما بالنسبة لالضطجاع بعد سنة الفجر قبل فرضه فقد اختلف
فيه الفقها  ,فمنهم من قال :إنه سنة ترشيع ,ومنهم من قال :إنه سنة
اسرتاحة ,ومنهم من قال :إنه سنة ترشيع مطلوبة يف البيت ال املسجد,
ومنهم من قال :إنه ال صحة له ,وسبب هذا االختالف هو االختالف يف
ثبوت األدلة.
روى الرتمذي عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :إذا صىل أحدكم ركعتي الفجر
فليضطجع عىل يمينه».
يقول اإلمام النووي رمحه اهلل يف شح صحيح مسلم( :والصحيح
والصواب :أن االضطجاع بعد سنة الفجر سنة هلذا احلديث الرشيف
الذي قال عنه الرتمذي :هو حديث حسن صحيح .فهذا حديث صحيح
رصيح يف األمر باالضطجاع).
وجا يف ر ِّد املحتار( :مبحث مهم يف الكالم عىل الضجعة بعد سنة
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الفجر .وقال يف شح املنية :وهو الذي تدل عليه األحاديث عن عائشة
قالت( :كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم إذا سكت
املؤ ِّذن من صالة الفجر وتبني له الفجر قام فركع ركعتني خفيفتني ,ثم
اضطجع عىل ش ِّقه األيمن حتى يأتيه املؤ ِّذن لإلقامة فيخرج) متفق عليه.
اهـ ومتامه فيه.
تنبيه :رصح الشافعية بسنية الفصل بني سنة الفجر وفرضه هبذه
الضجعة أخذ ًا من هذا احلديث ونحوه.
وظاهر كالم علامئنا خالفه حيث مل يذكروها ,بل رأيت يف موطأ
اإلمام حممد رمحه اهلل تعاىل ما نصه :أخربنا مالك عن نافع ,عن عبد اهلل بن
عمر أنه رأى رج ً
ال ركع ركعتي الفجر ثم اضطجع ,فقال ابن عمر :ما
شأنه؟ فقال نافع :قلت :يفصل بني صالته ,فقال ابن عمر :وأي فصل
أفضل من السالم؟ قال حممد :وبقول ابن عمر نأخذ ,وهو قول أيب حنيفة
رمحه اهلل تعاىل.
وقال شارحه املح ِّقق منال عل القاري رمحه اهلل :وذلك ألن السالم
إنام ورد للفصل ,وهو لكونه واجب ًا أفضل من سائر ما خيرج من الصالة
من الفعل والكالم ,وهذا ال ينايف ما سبق من أنه عليه الصالة والسالم
كان يضطجع يف آخر التهجد ,وتارة أخرى بعد ركعتي الفجر يف بيته
لالسرتاحة .اهـ.
ثم قال :وقال ابن حجر امل ِّكي يف شح الشامئل :روى الشيخان (أنه
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صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم كان إذا صىل ركعتي الفجر اضطجع
عىل ش ِّقه األيمن) ,فت رسن هذه الضجعة بني سنة الفجر وفرضه لذلك,
وألمره صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم كام رواه أبو داود وغريه
بسند ال بأس به ,خالف ًا ملن نازع ,وهو رصيح يف ندهبا ملن باملسجد وغريه,
النخعي:
ندهبا بالبيت ,وقول ابن عمر :إهنا بدعة ,وقول
ِّ
خالف ًا ملن خص ر
إهنا ضجعة الشيطان ,وإنكار ابن مسعود هلا ,فهو ألنه مل يبلغهم ذلك.
وقد أفرط ابن حزم يف قوله بوجوهبا وأهنا شط لصالة الصبح.
وال خيفى بعد عدم البلوغ إىل هؤال األكابر الذين بلغوا املبلغ
األعىل ,ال سيام ابن مسعود املالزم له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
املتفحص عن أحواله صىل اهلل عليه وعىل
وسلم حض ًا وسفر ًا ,وابن عمر
ِّ
آله وصحبه وسلم يف كامل التتبع واالتباع.
فالصواب محل إنكارهم عىل العلة السابقة من الفصل ,أو عىل فعله
يف املسجد بني أهل الفضل ,وليس أمره صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم عىل تقدير صحته رصي ًا وال تلوي ًا عىل فعله باملسجد ,إذ احلديث
كام رواه أبو داود والرتمذي وابن حبان عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال:
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :إذا صىل أحدكم
ركعتي الفجر فليضطجع عىل جنبه األيمن» ,فاملطلق حممول عىل املقيد.
عىل أنه لو كان هذا يف املسجد شائع ًا يف زمانه صىل اهلل عليه وعىل آله
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وصحبه وسلم ملا كان خيفى عىل هؤال األكابر األعيان .اهـ .وأراد باملقيد
ما مر من قوله :بعد ركعتي الفجر يف بيته.
وحاصله أن اضطجاعه عليه الصالة والسالم إنام كان يف بيته
لالسرتاحة ال للترشيع ,وإن صح حديث األمر هبا الدال عىل أن ذلك
للترشيع يمل عىل طلب ذلك يف البيت فقط توفيق ًا بني األدلة ,واهلل
تعاىل أعلم).
وبناء عىل ذلك:
فاملسألة خالفية بني الفقها وخالصة ما ذكره ابن عابدين بقوله:
وحاصله أن اضطجاعه عليه الصالة والسالم إنام كان يف بيته لالسرتاحة
ال للترشيع ,وإن صح حديث األمر هبا الدال عىل أن ذلك للترشيع يمل
عىل طلب ذلك يف البيت فقط توفيق ًا بني األدلة .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

الس ووؤال :25اش وورتدت مِعطف واً ,وبع وود س وونوا تب وويَّن ل ووي ب ووهن تيوو
وي إعوواد الاوولوا
قطعووة موون لوود اخلنزدوور ,تهوول لووك علو َّ
اليت صليتها وأنا وبس هذا املِعط ؟

اجلواب :من شوط صحة الصالة الطهارة عن النجس الذي ال
يعفى عنه يف الثوب والبدن واملكان حتى موضع القدمني واليدين
والركبتني واجلبهة ,وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﯖ ﯗ﴾ [املدثر.]3 :
فمن صىل حام ً
ال نجاسة غري معفو عنها وال يعلمها تبطل صالته
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عند اجلمهور ما عدا املالكية ,وعليه قضاؤها ,واملشهور عند املالكية :أن
الطهارة من اخلبث أو إزالة النجاسة واجبة يف حال ِّ
الذكر والقدرة ,فمن
صىل هبا ذاكر ًا قادر ًا أعاد ,ويسقط الوجوب بالعجز والنسيان ,فال يعيد
إن صىل ناسي ًا أو عاجز ًا ,كام جا يف الرشح الصغري.
وبناء عىل ذلك:
فيجب عليك قضا الصلوات التي صليتها أثنا لبس املعطف إذا
املعفو عنه من النجاسة ,وهو قدر
كانت القطعة من جلد اخلنزير أكرب من
ِّ
مقعر الكف ,فإن كان أقل صحت صلواتك عند مجهور الفقها  ,ألن جلد
اخلنزير نجس وال يطهر بالدباغة ,وأما عند السادة املالكية فصالتك
صحيحة إذا كنت ال تعلم بوجود قطعة جلد اخلنزير يف املعطف.
واألحوط لك أن تأخذ بقول مجهور الفقها الذين أوجبوا قضا
تلك الصلوات وذلك حتى تربأ الذمة بيقني .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :26ة ل دعال يف معاول ,وعنود صوال اجلااعوة مجيوع العاوال
خيلع ووون أح ووذدتهم ,إو واح وود دا وولي وه ووو وب ووس ح ووذاءه ,م ووع
العلم بهنهم دالُّون على السجاد ,تاا حكم صال هذا الر ل؟

اجلواب :الالئق باإلنسان املسلم أن ال يكون متم ِّيز ًا بني أصحابه إن

مل يكن صاحب عذر ,وكذلك ال يليق باملسلم أن يطأ بحذائه السجاد,
ألنه من اإلساف.
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أما بالنسبة لصالته ,فإذا كان حذاؤه نظيف ًا ال يمل نجاسة فصالته
صحيحة إن شا اهلل تعاىل ,أما إذا كان حذاؤه يمل نجاسة فصالته باطلة
سوا صىل عىل السجادة أم عىل الرتاب.
حق هذا اإلنسان أن خيلع حذا ه أثنا الصالة .هذا,
واألفضل يف ِّ
واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :27ما حكم ترقعة األصابع يف الاال ؟

اجلواب :أخرج ابن ماجه عن عل ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل

اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال« :ال تف ِّقع أصابعك وأنت يف
الصالة» .وأخرج احلاكم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال« :إذا توضأ أحدكم يف بيته ثم أتى
املسجد كان يف صالة حتى يرجع ,فال يقل هكذا ,وشبك بني أصابعه».
وبناء عىل ذلك:
فقد اتفق الفقها عىل كراهة ما كان من العبث واللهو يف الصالة
كفرقعة األصابع وتشبيكها ,وقال ابن عابدين رمحه اهلل تعاىل :وينبغي أن
تكون الكراهة حتريمية للنهي املذكور .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :21يف مسووجد حيِّنووا إمووام مذهبو شوواتعي ,مبجوورد نووزول
املطوور ولووو كووان خفيف وًا تلن و جياووع بووني صووالتي الظهوور
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والعار ,واملغرب والعشاء ,تهل هذا ائز شرعاً؟

اجلواب :أمجع الفقها عىل جواز اجلمع بني الظهر والعص يف
عرفات مجع تقديم يف وقت الظهر ,وبني املغرب والعشا مجع تأخري يف
للحاج.
مزدلفة وقت العشا
ِّ
وكذلك ذهب مجهور الفقها إىل جواز اجلمع بني الظهر والعص,
وبني املغرب والعشا مجع تقديم أو تأخري بسبب السفر ,خالف ًا للسادة
احلنفية الذين قالوا :إنه ال جيوز اجلمع للمسافر تقدي ًام وال تأخري ًا.
ولكل دليله.
أما اجلمع بني الظهر والعص ,واملغرب والعشا بسبب املطر املب ِّلل
للثياب ,فقد ذهب مجهور الفقها إىل جوازه برشوط ,خالف ًا للسادة احلنفية
الذين مل جييزوا اجلمع للمطر.
فاشرتط الشافعية لصحة اجلمع بسبب املطر الرشوط التالية:
أوالً :اجلمع يكون مجع تقديم ال مجع تأخري ,ألن استدامة املطر
ليست مؤكدة ,فقد ينقطع املطر فيؤدي إىل إخراج الصالة عن وقتها من
غري عذر.

ثاني ًا :هذه الرخصة ملن يصل مجاعة يف مسجد يأتيه من ب حع ٍد ,ال من

مكان قريب ,وال ملن يصل يف بيته ,وأن يكون املصل يتأذى باملطر يف إتيانه.
ثالث ًا :ال جيوز اجلمع إال يف مطر أو ثلج يبل الثياب ,أما املطر أو
الثلج الذي ال يبل الثياب فال جيوز اجلمع ألجله ,ألنه ال يتأذى به.
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رابع ًا :يشرتط وجود املطر يف أول الصالتني ليقارن املصل اجلمع,
ويشرتط وجود املطر عند التحلل من الصالة األوىل ويتصل بأول الثانية,
وإال فال جيوز اجلمع.
خامس ًا :إذا دخل املصل يف صالة الظهر أو املغرب من غري مطر ,ثم
جا املطر مل جيز له اجلمع ,ألن سبب الرخصة حدث بعد الدخول فلم
يتعلق به.
وبناء عىل ذلك:
فيجوز اجلمع بني الظهر والعص ,واملغرب والعشا مجع تقديم عند
السادة الشافعية بالرشوط املذكورة أعاله ,وال جيوز عند احلنفية.
واألخذ بمذهب السادة احلنفية أحوط للمر وأبرأ لذمته وخاصة يف
هذا العص ,ويف املدن خاصة ,ألن املساجد التي تقام فيها اجلامعة كثرية
وكثرية جد ًا ,وليس فيها بعد ملن أراد صالة اجلامعة كام كان عليه العهد يف
األعم
زمن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,وألنه يف الغالب
ِّ
ال يتأذى املصل هبذا املطر .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

الس ووؤال :29لق وود ظه وور ظ وواهر دد وود يف املس ووا د الك ووبري  ,أن
دتهخر اإلمام عن احملراب ,ودالي مع املقتوددن يف الاوفو
ودتوسوط اإلموام القووم ,ودورتك الاوال
َّ
األخري من املسوجد,
يف احملراب ,تهل دكره تعل أم و؟ وأدُّهاا األتضل؟

اجلواب :أوالً :من املعلوم أنه مل تكن املحاريب يف املساجد عىل عهد

الفتاوى الرشعية

96

حضة صاحب الرسالة سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم ,وإنام حدثت املحاريب املجوفة عىل عهد اخلليفة الراشد عىل
منهاج النبوة سيدنا عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه.
ثاني ًا :يكره لإلمام أن يقوم داخل املحراب املجوف حتى ال يكون
تشبه ًا بأهل الكتاب ,وحتى ال يمنع املأموم من مشاهدة اإلمام.
ثالث ًا :يستحب أن يقف اإلمام خارج الطاق واملحراب ,وإذا سجد
فيه فال حرج يف ذلك لعدم االلتباس والتشبه.
رابع ًا :يستحب أن يقف اإلمام وسط الصفوف خارجها لتعديل
وسطوا اإلما رم
الطرفني ,لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلمِّ « :
خل رلل» رواه أبو داود.
وسدوا ا ر
خامساً :ينبغي أن ال يقف اإلمام وسط الصف ,أي :داخله ,ملا فيه
من الكراهة ,بل يتقدم عليه.
وبناء عىل ذلك:
فاملطلوب من اإلمام أن يقوم وسط الصف األول متقدِّ م ًا عليه ,وأن
يكون أمام املحراب ,هذا يف احلاالت العادية.
أما يف احلاالت الطارئة والضورية فال بأس أن يقوم يف وسط
الصف متقدِّ م ًا عليه يف وسط املسجد أو يف ناحية منه عىل قدر احلاجة,
وخاصة إذا كان الدافع هلذا األمر املحافظة عىل نظافة املسجد .هذا ,واهلل
تعاىل أعلم.
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السؤال :31هل صحيإ أن املروة بني ددي املالي دقطع صالت ؟

اجلواب :أخرج أبو داود يف سننه عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل

عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ال يقطع
الصالة يش  ,وادرؤوا ما استطعتم فإنام هو شيطان».
وقد ذهب مجهور الفقها إىل أن املرور بني يدي املصل وسرتته ال
يقطع الصالة وال يبطلها وال ينقص منها شيئ ًا ,ولكن املار بني يدي املصل
وسرتته آثم ,وذلك لقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:
ِّ
املصل ماذا عليه لكان أن يقف أربعني خري ًا له من
«لو يعلم املار بني يدي
أن يمر بني يديه» قال أبو النض :ال أدري أقال أربعني يوم ًا أو شهر ًا أو
سنة .رواه البخاري ومسلم.
وبناء عىل ذلك:
فإن املرور بني يدي املصل وسرتته ال يقطع الصالة وال يبطلها وال
ينقصها ,واملار بني يدي املصل وسرتته آثم عليه بالتوبة واالستغفار
والعزم عىل أن ال يعود إىل ذلك مرة ثانية .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :31مووا حكووم الاووال خلو مسوولم دووتلفَّظ بكلاووة الكفوور
والعيا باهلل تعاىل؟

اجلواب :الواجب علينا حسن الظ ِّن باملسلمني ,فإذا رأيت إنسان ًا تلفظ

بكلمة الكفر ـ ال قدر اهلل ـ وحال بينك وبينه جدار فقل يف نفسك إنه تاب
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إىل اهلل واستغفر وجدد إسالمه ,ألن حسن الظ ِّن باملسلمني مطلوب.
وبناء عىل ذلك:
فال حرج من الصالة خلف من يتلفظ بكلمة الكفر ,إال يف حالة
واحدة إذا تلفظ بكلمة الكفر ودخل يف الصالة مباشة قبل أن جيدِّ د
إسالمه ,فال يصىل خلفه يف هذه الصالة ,أما الصالة التي بعدها فإنه يصىل
خلفه .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

الس ووؤال :32مقتو ودد أدةك اإلم ووام يف الس ووجود يف الركع ووة األوىل م وون
صوال العاور ,وتوابع الاوال مووع اإلموام ,ولكون اإلموام شووكَّ يف
عدد الركعا تبنى على األقل وأكال مخس ةكعا  ,وبهذا
دكون املقتدي قد أدى أةبع ةكعا  ,تهل جيوول لو أن دسولم موع
اإلمام ,أم علي إكاال صالت لتابإ مخس ةكعا ؟
اجلواب :إذا كان اإلمام مل جيلس عىل رأس الركعة الرابعة فصالته

صارت نافلة هو واملقتدين ,أما إذا جلس عىل رأس الركعة الرابعة وقام
إىل اخلامسة ,وسجد للسهو صحت صالة اإلمام واملقتدين ,أما املسبوق
فعليه بأدا الركعة التي فاتته ,وتعترب الركعة التي تابع اإلمام فيها نافلة.
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

الس ووؤال :33م ووا حك ووم إقام ووة الا ووال للا وورأ إ ا أةاد أن تا وولي
منفرد أو يف مجاعة من النساء؟
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اجلواب :اتفق الفقها عىل عدم جواز أذان املرأة وإقامتها جلامعة
الرجال ,ألن األذان إعالم ,وال يؤذن هلا يف ذلك ,ألن األذان يرشع له
رفع الصوت ,وبالنسبة للمرأة ال جيوز هلا أن ترفع صوهتا أمام الرجال
األجانب عنها ,ومن ال يرشع يف ح ِّقه األذان ال يرشع يف ح ِّقه اإلقامة.
أما إذا كانت منفردة أو يف مجاعة من النسا  ,فإقامتها للصالة تدور
بني االستحباب واإلباحة والكراهة ,فعند الشافعية واملالكية ويف رواية
عند احلنابلة مستحبة ,وعند اإلمام أمحد مباحة ,وعند احلنفية مكروهة.
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :32ما حكم الاال يف بيت مت شراؤه عن عرد بنك ةبوي؟
اجلواب :العجيب يف اإلنسان املسلم الذي يقرأ قوله تعاىل﴿ :ﮥ
ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ﴾ [البقرة ,]119-111 :وهو يصل ,ثم يقوم
باالستقراض عن طريق الربا ,ألن الذي أمر بإقامة الصالة هو الذي حذر
من الربا وأعلن احلرب عىل املرابني ,فكيف مجع املصل بني املتناقضني؟
أما بالنسبة للصالة فهي صالة صحيحة إن شا اهلل تعاىل ,وإين
أرجو اهلل تعاىل بربكة الصالة أن يرزقنا التوبة الصادقة ,وأن يو ِّفق هذا
املرايب للتوبة الصادقة النصوح .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السؤال :35ةأدت بعض اإلخو املالني دضع دده على خاصرت أرناء
الاال  ,تهل وضع اليد على اخلاصر يف الاال من السنة؟
اجلواب :جا يف صحيح مسلم عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله

وصحبه وسلم أنه هنى أن يصل الرجل خمتص ًا.
ويف حديث آخر( :هنى رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم عن االختصار يف الصالة) قال أبو داود :يعني يضع يده عىل
خارصته .رواه أمحد وأبو داود.
ويف حديث آخر :قال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:
«االختصار يف الصالة راحة أهل النار» رواه ابن خزيمة.
ومن املعلوم بأن أهل النار ال راحة هلم فيها ,ولكن املقصود من
احلديث ـ واهلل تعاىل أعلم ـ إنام هي راحتهم يف صالهتم يف الدنيا ,وسامهم
أهل النار ملصريهم إليها ,وذلك ألن التخص يف الصالة من فعل اليهود.
وقد ذهب مجهور الفقها إىل أن التخص يف الصالة مكروه تنزهي ًا,
وقال فقها احلنفية فيه بكراهة التحريم.
وبناء عىل ذلك:

فيكره التخص يف الصالة؛ ألنه ٍ
مناف هليئة الصالة املأثورة عن سيدنا
رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,هذا بشكل عام ,أما إذا
وضع يده عىل خارصته يف الصالة لعذر جاز .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السؤال :36ما حكم البكاء يف الاال ؟

اجلواب :البكا إما أن يكون بصوت أو بدون صوت ,فإن كان البكا

يف الصالة بدون صوت فال تبطل الصالة به عند مجهور الفقها سوا كان
ملصيبة أو ختشع.
وعند احلنفية إن كان البكا بصوت فإنه ال يبطل الصالة إذا كان
لتخشع ,وإال بطلت.
جا يف العناية شح اهلداية :فإن أن فيها أو تأوه أو بكى فارتفع بكاؤه؛
فإن كان من ذكر اجلنة أو النار مل يقطعها؛ ألنه يدل عىل زيادة اخلشوع ,وإن
كان من وجع أو مصيبة قطعها ألن فيه إظهار اجلزع والتأسف ,فكان من
كالم الناس.
وعند املالكية :إذا كان البكا بصوت وباختياره فإنه يبطل الصالة
سوا كان البكا ملصيبة أم ختشع ,وإذا مل يكن باختياره فإنه ال يبطل الصالة
إذا كان ختشع ًا ويبطلها إذا كان ملصيبة.
وعند الشافعية :البكا يف الصالة بصوت مبطل للصالة سوا كان
للتخشع أم ملصيبة نزلت به.
وعند احلنابلة :إن غلبه البكا وبان حرفان ال تبطل صالته ,وإن كان
أكثر من حرفني بطلت صالته.
وبناء عىل ذلك:
فالبكا بال صوت ال يبطل الصالة عند مجهور الفقها  ,والبكا

الفتاوى الرشعية

211

بصوت إذا كان بسبب مصيبة فعند مجهور الفقها يبطل الصالة وإذا كان
بسبب خشوع ال يبطلها عند احلنفية وعند املالكية إذا مل يكن باختياره ,أما
عند الشافعية واحلنابلة فيبطل الصالة إذا بان أكثر من حرفني .هذا ,واهلل
تعاىل أعلم.
**

**

**

كتاب اجلنائز
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السؤال :1هل صحيإ بهن الاال على امليت يف املسجد مكروهة؟

اجلواب :أخرج اإلمام مسلم رمحه اهلل تعاىل يف صحيحه عن عائشة

ريض اهلل عنه أهنا ملا ت ِّ
ويف سعد بن أيب وقاِ ريض اهلل عنه أرسل أزواج
النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أن يمروا بجنازته يف املسجد
ِّ
فيص ِّلني عليه ,ففعلوا ,فوقف به عىل ح رجرهن يص ِّلني عليه ,أخرج به من
باب اجلنائز الذي كان إىل املقاعد ,فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا :ما
كانت اجلنائز ي ر
دخل هبا املسجد ,فبلغ ذلك عائشة فقالت :ما أسع الناس
إىل أن يعيبوا ما ال علم هلم به ,عابوا علينا أن ي رمر بجنازة يف املسجد ,وما
صىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عىل سهيل بن
بيضا إال يف جوف املسجد.
وبناء عىل ذلك:
فقد أجاز كثري من الفقها الصالة عىل امليت يف املسجد ,وقد رصح
الشافعية باستحباهبا يف املسجد ,وكره أبو حنيفة ومالك الصالة عىل امليت
يف املسجد خشية التلوث أو الرائحة .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :2هل صحيإ أنَّ األكل عند أهل امليت مكروه؟

اجلواب :ذهب مجهور الفقها إىل أنه يستحب جلريان امليت واألباعد

من قرابته هتيئة طعام ألهل امليت ,وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله
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وصحبه وسلم :اصنعوا آلل جعفر طعام ًا فإنه قد أتاهم أمر شغلهم»
رواه أبو داود عن عبد اهلل بن جعفر.
واتفق الفقها عىل أنه تكره الضيافة من أهل امليت؛ ألهنا شعت يف
الرسور ال يف الرشور ,وهي بدعة مستقبحة ,عن أنس ريض اهلل عنه قال:
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم :ال عقر يف
اإلسالم» رواه أبو داود .حيث كانوا يعقرون اإلبل عىل قبور املوتى,
ويقولون :إن صاحب القرب كان يعقر لألضياف أيام حياته فنكافئه بمثل
صنيعه بعد وفاته.
وبناء عىل ذلك:
أوالً :املستحب أن يصنع األباعد الطعام ألهل امليت ,ال لضيوفهم.
للمعزين.
ثاني ًا :يكره صنع الطعام من قبل أهل امليت
ِّ
ثالث ًا :يرم األكل من طعام أهل امليت إذا كان من تركة امليت ,ويف
الورثة قص ,لقوله تعاىل﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮐ ﮑ﴾ [النسا  .]21 :أما إذا كان
من مال بعض الورثة البالغني ,أو كان من تركة امليت وال يوجد فيهم
قارص ,فإن األكل من الطعام يكره؛ ألن الضيافة شعت يف الرسور ال يف
الرشور ,وألهنا عادة جاهلية.
رابع ًا :وإذا كان الطعام للريا وللسمعة والشهرة فهو من األفعال
املنكرة.
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يوزعوا شيئ ًا من
خامس ًا :أنصح أهل امليت إذا أرادوا فعل ذلك أن ِّ
ماهلم عىل الفقرا وأصحاب احلاجة ,فهو خري هلم من صنع الطعام الذي
يدخل فيه الريا والسمعة ,ويأكل منه الغني والفقري .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :3لقد حضر مكان عزاء ,تو ود عالوك علوم دتحودَّث
بهن ما دنبغي أن نقول أرناء الودعاء للايوت( :اللوهم أبدلو
داةاً خ ووريًا م وون داةه ,وأهو والً خ ووريًا م وون أهلو و ) ألن يف ل ووك
رحاً لفؤاد أهل  ,تهل هذا الكالم صحيإ؟
اجلواب :روى اإلمام مسلم يف صحيحه عن أيب عبد الرمحن عوف بن

مالك ريض اهلل عنه قال( :صىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم عىل جنازة ,فحفظت من دعائه وهو يقول« :اللهم اغفر له وارمحه,
ووسع مدخله ,واغسله باملا والثلج
وعافه واعف عنه ,وأكرم نزله,
ِّ
والربد ,ون ِّقه من اخلطايا كام نقيت الثوب األبيض من الد رنس ,وأبدله دار ًا
خري ًا من داره ,وأه ً
ال خري ًا من أهله ,وزوج ًا خري ًا من زوجه ,وأدخله
اجلنة ,وأعذه من عذاب القرب أو من عذاب النار» .قال :حتى متنيت أن
أكون أنا ذلك امليت).
فهذا الدعا ورد يف احلديث الصحيح عن سيدنا رسول اهلل صىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم فكيف يكون فيه جرح لفؤاد أهل امليت؟ بل
عىل العكس من ذلك متام ًا فيه شفا ٌ ملا يف صدورهم بإذن اهلل تعاىل ,ألن
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بلسم وشفا
كالم سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
ٌ
للقلب املجروح.
وربام أن يكون عدم فهم كالم سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل
آله وصحبه وسلم يف هذا الدعا سبب ًا لكالم هذا األخ طالب العلم.
فقول سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:
«وأبدله دار ًا خري ًا من داره» ال شك بأن دار اآلخرة خري من دار الدنيا,
واملنازل يف اآلخرة خري من منازله يف الدنيا ,فمنازل الدنيا من صنع البرش,
رب العاملني ,قال تعاىل﴿ :ﭒ ﭓ
واملنازل يف اآلخرة من إعداد ِّ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾
[آل عمران .]244 :فأي إعداد خري؟ هل إعداد البرش أم إعداد اهلل تعاىل
رب البرش؟
ِّ
وأما قوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :وأه ً
ال خري ًا من
أهله وزوج ًا خري ًا من زوجه» فاملراد باإلبدال يف األهل والزوجة إبدال
األوصاف ال الذوات ,وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [الطور.]12 :
ولقوله تعاىل﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [الرعد.]14-11 :
ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :إن نسا اجلنة من نسا
الدنيا أفضل من احلور العني» رواه الطرباين .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السؤال :2ما هو أتضل دعاء للايت عندما نالي علي ؟

اجلواب :أفضل دعا ندعو به للميت يف صالة اجلنازة هو ما علمنا إياه

سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,ومن مجلة ذلك:
أوالً :رواية اإلمام مسلم عن أيب عبد الرمحن عوف بن مالك ريض
اهلل عنه قال( :صىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عىل
جنازة ,فحفظت من دعائه وهو يقول« :اللهم اغفر له وارمحه ,وعافه
ووسع مدخله ,واغسله باملا والثلج والربد,
واعف عنه ,وأكرم نزلهِّ ,
ون ِّقه من اخلطايا كام نقيت الثوب األبيض من الدنس ,وأبدله دار ًا خري ًا
من داره ,وأه ً
ال خري ًا من أهله ,وزوج ًا خري ًا من زوجه ,وأدخله اجلنة,
وأعذه من عذاب القرب أو من عذاب النار» .قال :حتى متنيت أن أكون أنا
ذلك امليت).
النبي
ثاني ًا :رواية اإلمام الرتمذي عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن ِّ
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أنه صىل عىل جنازة فقال« :اللهم
اغفر حل ِّينا وم ِّيتنا ,وصغرينا وكبرينا ,وذكرنا وأنثانا ,وشاهدنا وغائبنا.
اللهم من أحييته منا فأحيه عىل اإلسالم ,ومن توفيته منا فتوفه عىل
اإليامن ,اللهم ال حترمنا أجره ,وال تفتنا بعده».
بي
ثالث ًا :رواية اإلمام أيب داود عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن الن ِّ
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أنه قال يف الصالة عىل اجلنازة :
«اللهم أنت رهبا ,وأنت خلقتها ,وأنت هديتها لإلسالم ,وأنت قبضت
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برسها وعالنيتها ,جئناك شفعا له فاغفر له».
روحها ,وأنت أعلم ِّ
وحل
ويف رواية ثانية له« :اللهم إن فالن بن فالن يف ذمتك ,ر
بجوارك ,رفقه فتن رة القرب ,وعذاب النار ,وأنت أهل الوفا واحلمد ,اللهم
فاغفر له وارمحه ,إنك أنت الغفور الرحيم».
فبوسعك أن تدعو بالشكل التايل:
«اللهم اغفر حل ِّينا وم ِّيتنا ,وصغرينا وكبرينا ,وذكرنا وأنثانا ,وشاهدنا
وغائبنا .اللهم من أحييته منا فأحيه عىل اإلسالم ,ومن توفيته منا فتوفه
ووسع
عىل اإليامن ,اللهم اغفر له وارمحه ,وعافه واعف عنه ,وأكرم نزلهِّ ,
م ر
دخله ,واغسله باملا والثلج والربد ,ون ِّقه من اخلطايا كام نقيت الثوب
األبيض من الد رنس ,وأبدله دار ًا خري ًا من داره ,وأه ً
ال خري ًا من أهله,
وزوج ًا خري ًا من زوجه ,وأدخله اجلنة ,وأعذه من عذاب القرب وعذاب
وس رعتها
النار .اللهم هذا عبدك وابن رع حبدر حي رك ,خرج من رروح الدنيا ر
وحمبوبه وأحبائه فيها ,إىل ظلمة القرب وما هو القيه ,كان يشهد أن ال إله
إال أنت وأن حممد ًا عبدك ورسولك ,وأنت أعلم به ,اللهم إنه نزل بك
وأنت خري منزول به ,وأصبح فقري ًا إىل رمحتك وأنت غني عن عذابه ,وقد
جئناك راغبني إليك شفعا له ,اللهم إن كان حمسن ًا فزد يف إحسانه ,وإن
كان مسيئ ًا فتجاوز عنه ,ول ِّقه برمحتك رضاك ,وقه فتنة القرب وعذابه,
وافسح له يف قربه ,وجاف األرض عن جنبيه ,ول ِّقه برمحتك األمن من
عذابك حتى تبعثه إىل جنتك يا أرحم الرامحني».

كتاب اجلنائز

222

اللهم اجعل خري أعاملنا خواتيمها ,وخري أيامنا يوم نلقاك وأنت
راض عنا ,وارض عنا أحيا وميتني .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :5هل هناك حرج شرعي أرناء تشوييع اجلنوال مون ةكووب
السوياةا  ,ألننووا قوود مسعنوا موون بعووض النواس بووهن الركوووب
و جي ووول ,و ل ووك لق ووول ال وون ص وولى اهلل عليو و وعل ووى هلو و
وصووحب وسوولم« :إنَّ مالئكووة اهلل علووى أقوودامهم وأنووتم علووى
ظهوة الدوابِّ»؟

اجلواب :ورد بأن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم رأى

ناس ًا ركبان ًا يف جنازة فقال« :أال تستحيون! إن مالئكة اهلل عىل أقدامهم
الدواب» رواه الرتمذي عن ثوبان ريض اهلل عنه.
وأنتم عىل ظهور
ِّ
وذهب الفقها إىل أن األفضل ملش ِّيعي اجلنازة أن يتبعوها عىل
أقدامهم ,وأال يتبعوها ركبان ًا إال لعذر كمرض أو ضعف ,ومن األعذار
اليوم ب حعد املقابر.
وبناء عىل ذلك:
فإذا كانت املقربة قريبة فاألوىل ا ِّتباع اجلنازة عىل األقدام ,ألنه أقرب
إىل اخلشوع والتواضع ,أما إذا كانت املقربة بعيدة فال مانع من محل اجلنازة
عىل سيارة واتباعها بالسيارات أو الدراجات بالنسبة للمش ِّيعني ,وال
حرج يف ذلك إن شا اهلل تعاىل .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السووؤال :6ة وول قبوول وتات و أحضوور كفن و وكتووك علي و بعووض
اآلدووا القرهنيووة ,وبع ووض الاوولوا الش ووردفة علووى س وويدنا
حماوود صوولى اهلل علي و وعلووى هل و وصووحب وسوولم ,وأوصووى
وةرت بعد موت أن دضعوا املاوح الشورد يف قوربه بعود
تكفين بهذا الكفن ,تهل هذا ائز شرعاً؟

اجلواب :هذه الكتابة عىل الكفن حترم وال جتوز شع ًا ,ألن اإلنسان

عندما يوضع يف كفنه ثم يف قربه فإنه سيبىل ويتفسخ ـ واهلل تعاىل أعلم ـ
وتسيل منه تلك النجاسات عىل الكفن الذي كتب عليه بعض اآليات
الكريمة ,والصلوات الرشيفة عىل سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله
يعرض بعض اآليات الكريمة
وصحبه وسلم ,وهذا حرام ال جيوز ,ألنه ِّ
للنجاسات ,وكذلك الصلوات الرشيفة عىل سيدنا حممد صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم.
وكذلك احلكم بالنسبة لوضع القرآن الكريم يف القرب عند دفن
امليت ,قال تعاىل﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾
[احلج .]41 :وهذا ليس من تعظيم شعائر اهلل تعاىل.
وإذا كان اإلنسان حريص ًا عىل أن يكون قربه روض ًة من رياض اجلنة
فعليه هو يف حياته الدنيا أن يكثر من تالوة القرآن العظيم ومن الصالة
النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,بعد االستقامة عىل
عىل
ِّ
الطاعات وترك املعايص واملنكرات.
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واألكمل من هذا أن جيعل القرآن العظيم يف صدره حفظ ًا عىل
الغيب ,وأن جيعل حب احلبيب األعظم سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل
آله وصحبه وسلم يف قلبه ,فمن فعل ذلك فإنه إن شا اهلل تعاىل يكون
قربه روضة من رياض اجلنة.
وبناء عىل ذلك:
فهذه الكتابة عىل الكفن حترم شع ًا ,وال جيوز أن يكفن فيه ,ولو
أوىص بذلك فهي وصية غري شعية ,وكذلك بالنسبة للقرآن العظيم.
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :7هوول جيووول أن دوضووع الكوواتوة واحل ِنووو ط للاوورأ امليتووة
علو ووى مواضو ووع سو ووجودها ويف كفنهو ووا؟ وهو وول جيو ووول صو ووب
شعرها باحلناء؟

اجلواب :يقول سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه

وسلم« :أيام امرأة استعطرت ثم مرت عىل القوم ليجدوا ريها فهي
زانية» رواه اإلمام أمحد والرتمذي وقال :حديث حسن صحيح.
هذا تكليف شعي للمرأة يف حال حياهتا ,وإذا انتهى أجلها
باملوت انتهى التكليف يف ح ِّقها.
وقد ثبت يف الصحيحني أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
يغسلن ابنته ريض اهلل عنها أن جيعلن يف
وسلم أمر النسا الاليت كن ِّ
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الغسلة اآلخرة كافور ًا أو شيئ ًا من كافور.

روى البخاري ومسلم عن أم عطية األنصارية ريض اهلل عنها قالت:
يت
(دخل علينا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم حني تو ِّف ح
ابنته فقال« :اغسلنها ثالث ًا أو مخس ًا أو أكثر من ذلك ـ إن رأيتن ذلك ـ بام
وسدر ,واجعلن يف اآلخرة كافور ًا أو شيئ ًا من كافور»).
قال اإلمام النووي رمحه اهلل يف شح صحيح مسلم( :فيه :استحباب
يش من الكافور يف األخرية ,وهو متفق عليه عندنا ,وبه قال مالك وأمحد
ومجهور العلام  ,وقال أبو حنيفة :ال يستحب ,وحجة اجلمهور هذا
ربده ,ويمنع إساع فساده,
احلديث؛ وألنه يط ِّيب امليت ,ويص ِّلب بدنه وي ِّ
أو يتضمن إكرامه).
وجا يف كتاب حتفة الفقها لإلمام السمرقندي رمحه اهلل تعاىل يف
كتاب اجلنائز( :ثم كيفية لبس األكفان :ينبغي أن جتمر األكفان أوالً وتر ًا,
ألن الثوب اجلديد أو الغسيل مما يطيب يف حالة احلياة ,فكذلك بعد املامت
فيلبس القميص أوالً ,ثم تبسط اللفافة ,وهي الردا  ,طوالً ,ثم يبسط
اإلزار فوقها عرض ًا فيوضع امليت عليها ,ثم يوضع احلرنوط يف رأسه
وحليته وسائر جسده ,ويوضع الكافور عىل مساجده ـ وأرادوا باملساجد
اجلبهة واليدين والركبتني ـ ترشيف ًا للميت ,ألن املغتسل يف حالة احلياة قد
حق
يتطيب ,وال بأس بسائر الطيب يف احلنوط غري الزعفران والورس يف ِّ
حق املرأة) اهـ.
الرجل ,وال بأس به يف ِّ
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أما بالنسبة لصبغ شعر املرأة امليتة باحلنا فال جيوز ,ألنه ي حمنرع ترسيح
وقص شعرها ,كام جا يف اهلداية( :وال يرسح شعر امليت وال حليته وال
يقص ظفره وال شعره ,لقول عائشة ريض اهلل عنها( :عالم رتنحص ر
ون [أي
ترسحون شعره] ميتكم) [رواه البيهقي وعبد الرزاق] ,وألن هذه األشيا للزينة
ِّ
وقد استغنى امليت عنها).
وعند احلنابلة :يستحب خضاب شعر امليت ـ أي :رأس املرأة وحلية
الرجل ـ بحنا  .كام جا يف اإلنصاف للمرداوي ,وشح منتهى اإلرادات
للبهويت.
وبناء عىل ذلك:
حلنوط عىل مواضع سجود املرأة ويف
فال حرج من وضع الكافور وا ر
كفنها ,ألن الطيب كان ممنوع ًا عنها يف حال حياهتا ,واألوىل عدم صبغ
شعر املرأة باحلنا  ,ألهنا استغنت عن الزينة .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
**

**

**

كتاب الزكاة
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السؤال :1هل لك الزكا يف الياقو واألحجاة الكرمية؟
اجلواب :إذا كانت األحجار الكريمة والياقوت واملواد غالية الثمن
مأخوذة للزينة يف البيت أو حلي ًا للمرأة من غري الذهب والفضة فال جتب
فيها الزكاة.
أما إذا كانت مأخوذة للتجارة فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاب ًا ,أو
إذا أضيفت ملال آخر زكوي فبلغت نصاب ًا ,وإال فال جتب فيها الزكاة
كذلك ما دامت أقل من نصاب .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :2هوول لكووا الزدتووون اووا أحكووام خاصووة مبووا أنَّ مثاةهووا
تكون كلَّ سنتني ,أم حكاها كسائر الزةوع والثااة؟
اجلواب :يقول اهلل تعاىل﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾

[األنعام:

 .]232ولو تنبهنا هلذه اآلية الكريمة فإننا نجد أن اهلل عز وجل قد ذكر يف
صدرها الزيتون ,قال تعاىل﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ [األنعام.]232 :
وبناء عىل ذلك:
فقد ذهب مجهور الفقها من احلنفية واملالكية وهو قول عند اإلمام
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الشافعي يف القديم ,ويف رواية عن اإلمام أمحد إىل وجوب الزكاة فيه
كسائر الزروع والثامر.
وذهب الشافعية يف اجلديد ويف رواية عن اإلمام أمحد كذلك أنه ال
زكاة يف الزيتون ,واألحوط لزراع الزيتون أن يأخذوا بقول مجهور الفقها
بوجوب الزكاة يف الزيتون ,وليتذكر هذا املزارع قول اهلل تعاىل﴿ :ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰃ ﰄ ﰅ﴾ [سبأ .]49 :وليتذكر
قول سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ثالثة أقسم
عليهن »:وعد منها« :ما نقص مال عبد من صدقة» رواه الرتمذي عن أيب
كبشة األنامري وقال :حديث حسن صحيح.
فالزكاة نام  ,وتزيد املال وال تنقصه بإذن اهلل تعاىل ,ألن الذي خيلف
هذه الزكاة هو اهلل تعاىل بوعده الذي ال خيلف .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

املعجول غوري املقبوو هوو
َّ
السؤال :3من املعلوم بهنَّ مهر الزو وة
من الددون القودَّة اليت تطالك بها املورأ متوى شواء  ,تهول
لك تيو الزكوا علوى املورأ عنود مجهووة الفقهواء ولوو مل
تطالك بهذا الدَّدن؟

اجلواب :أوالً :املهر حق مايل للزوجة ,وليس ومه ًا أو حرب ًا عىل

ورق ـ كام يقول بعض العامة من الناس ـ وهو دين يف ذمة الزوج إن مل
يكن مقبوض ًا.
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يعجل اإلنسان يف دفع مهر الزوجة كامالً ,وأن ال
ثاني ًا :املستحب أن ِّ
جيعله غري مقبوض ,ألن سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم كان يدفع صداق نسائه قبل الدخول هبن ,كام قال تعاىل﴿ :ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ [األحزاب.]51 :
ثالث ًا :املرأة تستحق املهر كام ً
ال إذا تم الدخول هبا ,وتستحق نصفه بعد
العقد وقبل الدخول.
رابع ًا :املقدم واملؤخر هو دين قوي عند مجهور الفقها  ,ما عدا
احلنفية واملالكية حيث قالوا بأن املؤخر إذا مل يدد له موعد معني للسداد
فهو دين ضعيف ,ال تستحقه املرأة إال عند وفاة زوجها أو طالقها؛ أما
املعجل غري املقبوض فهو دين قوي وليس ضعيف ًا ,ألنه يق للمرأة أن
تطالب به متى شا ت ,أما املؤخر فال يق هلا أن تطالب به إال عند وفاة
زوجها أو طالقها ,وهذا ما جرى عليه العرف.
وبناء عىل ذلك:
فتجب الزكاة عىل الزوجة يف مهرها املعجل وإن مل تقبضه من
زوجها ,ألنه ملكها ,ولكن هلا تأخري إخراج الزكاة عنه إىل قبضه ,فإذا
قبضته زكته عن السنني املاضية ك ِّلها ,ولكن إذا أعفت الزوجة زوجها من
املهر سقطت عنها زكاته ,أو تو ِّكل زوجها يف إخراج زكاته من ماهلا.
أما املهر املؤجل الباقي يف ذمة الزوج إىل املفارقة باملوت أو الطالق,
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فتلزمها زكاته عند الشافعية واحلنبلية كاملهر املعجل ,وذهب احلنفية
واملالكية إىل أنه ال زكاة عليها فيه قبل قبضه ,ألنه دين ضعيف .هذا ,واهلل
تعاىل أعلم.

السؤال :2تويف ة ل ومل دوؤدِّ تردضوة احلوف ,تهول جيوول إلنسوان أن
ددتع لكا مال لر ل على أن حيفَّ عن الر ل املتوتى؟

اجلواب :الزكاة تدفع ألحد املصارف التي ذكرها اهلل تعاىل بقوله:

﴿ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﯓﯔﯕﯗ

ﯘ ﯙ﴾ [التوبة ,]61 :وبرشط أن تكون بدون مقابل ,ألهنا حق
هلل ,وحق للفقري ,واهلل تعاىل يقول﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ﴾ [الب ِّينة.]5 :
فإذا دفعت الزكاة مقابل عمل يقوم به آخذ الزكاة مل تصح الزكاة,
وما أخذه الفقري مقابل عمله يعد أجر ًا له.
وبناء عىل ذلك:
فال جيوز دفع الزكاة لرجل من أجل أن يج عن متوىف ,إن كان
اآلخذ غني ًا أو فقري ًا ,ألن احلج عن الغري جيب أن يكون من مال املتوىف إذا
أوىص به عند احلنفية ,أو مل يوِ به عند الشافعية ,أو أن يكون اإلنسان
باحلج عن املتوىف .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
ربع ًا
ِّ
مت ِّ
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السووؤال :5لقوود مسعنووا موون بعووض األتاضوول بووهن الزكووا جيووول
دتعه ووا لغ ووري املس وولاني و ل ووك م وون أ وول ت ووهلي قل وووبهم
للدخول يف ددن اهلل عز و ل ,تهل هذا الكالم صحيإ؟
اجلواب :يقول اهلل تبارك وتعاىل﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾
[الكهف .]19 :ولقد أعز اهلل اإلسالم بظهوره وغلبته عىل مجيع الرشائع ,كام
قال تعاىل﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾ [الفتح .]11 :وقد ظهر بفضل اهلل تعاىل,
لذلك ال جيوز إعطا الزكاة لغري املسلمني من أجل تأليف قلوهبم.
أما قوله تعاىل﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ﴾ [التوبة .]61 :فقد صار حكم املؤلفة قلوهبم منسوخ ًا إما
لزوال علة العطا هلم وهي إعزاز الدين ,وقد أعز اهلل الدين ,وإما لنسخ
النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ملعاذ« :إنك تأيت
احلكم بقول ِّ
قوم ًا من أهل الكتاب فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل,
فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم مخس صلوات يف
ِّ
كل يوم وليلة ,فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف فقرائهم ,فإن هم أطاعوا لذلك فإياك
وكرائم أمواهلم ,واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهلل حجاب» رواه
مسلم عن ابن عباس ريض اهلل عنه.
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وذكر السادة احلنفية بأن اإلمجاع انعقد عىل سقوط سهمهم من
الزكاة ,كام جا يف حاشية ابن عابدين وفتح القدير ,وذلك ملا ورد أن
حصن جا ا يطلبان من أيب ٍ
ٍ
ٍ
بكر ريض اهلل عنه
حابس وعيينة بن
األقرع بن
أرض ًا ,فكتب هلام بذلك ,فمرا عىل عمر ,فرأى الكتاب فمزقه ,وقال :هذا
يش كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يعطيكموه
ليتألفكم ,واآلن قد أعز اهلل اإلسالم وأغنى عنكم ,فإن ثبتم عىل اإلسالم,
وإال فبيننا وبينكم السيف ,فرجعا إىل أيب ٍ
بكر ,فقاال :ما ندري اخلليفة
أنت أم عمر؟ فقال :هو إن شا  ,ووافقه .ومل ينكر أحد من الصحابة ذلك.
لذلك انعقد إمجاع الصحابة عىل ذلك ,وقطع ًا إمجاعهم ال يكون إال
عىل مستند شعي ,ولكن كام قال األصوليون :ال جيب علمنا نحن
بدليل اإلمجاع.
واملعتمد عند املالكية والشافعية واحلنابلة أن سهم املؤلفة قلوهبم

ٍ
باق مل يسقط.

وبناء عىل ذلك:
فال جيوز دفع زكاة املال لغري املسلمني ولو كان بقصد تأليف قلوهبم
عند احلنفية ويف قول عند املالكية والشافعية ورواية عند احلنابلة ,لقوله
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف
فقرائهم» .وألن اهلل تعاىل أعز هذا الدين وأظهره ,قال تعاىل﴿ :ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [الكهف.]19 :
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واملعتمد عند اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة أن سهمهم
باق .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :6هل على هوك املورأ لكوا مهاوا بلو يف القياوة علاواً
بهن ليس للتجواة وإاوا للزدنوة تقوط؟ أة وو اإلتواد علوى
املذهك الشاتعي؟
احلل املباح املستعمل عند السادة الشافعية ريض اهلل
اجلواب :زكاة
ِّ
عنهم فيها قوالن :أحدمها يف اجلديد ـ وهو املفتى به يف املذهب ـ ال جتب
الزكاة فيه .واآلخر كذلك يف اجلديد جتب فيه الزكاة ,وهو قول احلنفية
إذا بلغ نصاب ًا.
والذي أفتي به وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصاب ًا وحال عليه احلول,
وتذكري قول اهلل تبارك وتعاىل﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰃ

ﰄ ﰅ﴾ [سبأ ,]49 :وقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم« :ثالثة أقسم عليهن ,وأحدثكم حديث ًا فاحفظوه ,قال :ما نقص
مال عبد من صدقة ,وال ظلم عبد مظلمة فصرب عليها إال زاده اهلل عز ًا,
وال فتح عبد باب مسألة إال فتح اهلل عليه باب فقر» رواه الرتمذي وقال:
حديث حسن صحيح.
وبتأدية الزكاة تربأ ذمة املكلف بيقني .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السووؤال :7تووويف والوودي ةمح و اهلل تعوواىل ,وكووان و دووؤدي لكووا
مالو منووذ سوونوا  ,تهوول جيووك علينووا أن نووؤدي الزكووا عنو
قبل اقتسام الرتكة؟

اجلواب :من ترك الزكاة الواجبة وهو قادر عىل إخراجها ومل خيرجها

حتى مات ومل يوِ بإخراجها كان آث ًام والعياذ باهلل تعاىل من ذلك.
واختلف الفقها يف هذه املسألة ,هل جيب عىل الورثة إخراج الزكاة
عنه أم ال؟
مورثهم
فعند مجهور الفقها جيب عىل ورثة املتوىف إخراج الزكاة عن ِّ
من تركته ,أوىص بذلك أم مل يوِ ,وعن األعوام ك ِّلها ,ولو استغرقت
مورثهم كلها ,ألن الزكاة دين هلل عز وجل ,وهو حق واجب
الزكاة ترك رة ِّ
يف املال ,فال يسقط بموت العبد ,لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم« :دين اهلل أحق أن يقىض» رواه مسلم عن ابن عباس ريض اهلل عنهام.
وعند السادة احلنفية ال جيب عىل الورثة إخراج الزكاة عن مورثهم
إال إذا أوىص هبا ,فإن أوىص هبا فإهنا خترج من ثلث تركته فقط ,إال إذا
أجاز الورثة ما زاد عىل الثلث ,وكانوا عاقلني بالغني خمتارين؛ وإن مل
يوِ هبا سقطت عنهم ,ألن الزكاة عبادة ومن شوطها النية ,فتسقط
بموت من هي عليه من غري وصية هبا.
وبناء عىل ذلك:
فإن كان الورثة ميسوري احلال فاألوىل يف ح ِّقهم أن يأخذوا
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مورثهم من تركته ,مع
بمذهب مجهور الفقها  ,وأن يؤدوا الزكاة عن ِّ
الدعا له باملغفرة والرمحة ,سوا أوىص أم مل يوِ.
وإن كانوا فقرا أو فيهم قص فال حرج أن يأخذوا بمذهب السادة
احلنفية إن أوىص بإخراج الزكاة عنه .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :1أنا عالك أدةس يف أملانيا وأعي علوى نفقويت اخلاصوة,
حي ووث إن وون أعا وول هن ووا بع ووض األعا ووال يف بع ووض األوق ووا
وأحال من خالاا على ما دكفين ملد من الوزمن ,وهكوذا,
وأحيان واً بعووض اإلخووو دعطووين بعووض املووال موون الزكووا أو
صدقة الفطر ,تهل جيول لي أخذ هوذا املوال علاواً أنون ةمبوا
و أحتا عند إعطائ لي؟

اجلواب :إن زكاة املال وصدقة الفطر مصفها كام قال تعاىل فيه:

﴿ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﯓﯔﯕﯗ

ﯘ ﯙ﴾ [التوبة.]61 :
فإذا كنت عند أخذ زكاة املال أو صدقة الفطر ممن حتقق فيهم وصف
الفقر وذلك بأن مل تكن مالك ًا للنصاب الزائد عن حاجاتك األساسية ,فال
حرج عليك يف ذلك إن شا اهلل تعاىل.
أما إذا كنت مالك ًا للنصاب عند أخذ الزكاة أو صدقة الفطر فإنه ال
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حتل لك الزكاة وال صدقة الفطر ,وجيب عليك أن ترد هذا املال للمز ِّكي
ليصفه يف مصفه الرشعي ,وإذا مل تعرفه وجب عليك أن تصفه يف
الفقرا واملساكني وأصحاب احلاجة .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

الس ووؤال :9ه وول جي ووول قلي ووك عق وواة قياتو و أكث وور م وون نا وواب
لر ل تقري ,واعتباةه من الزكا ؟
اجلواب :أوالً :اختلف الفقها يف املقدار الذي يعطاه الفقري من الزكاة:

فذهب املالكية واحلنابلة وبعض الشافعية إىل أن صاحب احلاجة من
الفقرا يعطى من الزكاة ما يكفي له وملن يعوله عام ًا كامالً ,وال يزاد عليه.
وذهب الشافعية وبعض احلنابلة إىل أن الفقري يعطى ما خيرجه من
الفاقة إىل الغنى ,وهو ما حتصل به الكفاية عىل الدوام ,للحديث« :إن
املسألة ال حتل إال لثالثة :لرجل حتمل رمحالة قوم ,فيسأل فيها حتى يؤ ِّدهيا,
ثم يمسك .ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ,فيسأل فيها حتى يصيب
قوام ًا من عيش ـ أو سدا ًدا من عيش ـ ثم يمسك .ورجل أصابته فاقة,
فيسأل حتى يصيب قوا ًما من عيش ـ أو سداد ًا من عيش ـ ثم يمسك .وما
سوى ذلك من املسائل سحت ًا يا قبيصة يأكله صاحبه سحت ًا» رواه مسلم.
وذهب احلنفية إىل كراهية دفع مال زكوي لفقري بمقدار نصاب إذا مل
يكن ذا عيال أو مدين ًا ,فإن كان له عيال فيعطى ِّ
لكل واحد منهم أقل من
النصاب ,أما املدين فإنه يعطى ما يسدِّ د به دينه ولو كان أكثر من نصاب.
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ثاني ًا :األصل يف زكاة التجارة أن خيرجها املز ِّكي نقد ًا بنسبة ربع
العرش ,فإذا أخرج زكاة القيمة من أحد النقدين صحت زكاته اتفاق ًا.
أما إذا أخرج زكاته عروض ًا فقد اختلف الفقها يف جواز ذلك:
فقال احلنابلة وظاهر كالم املالكية وقول الشافعية يف اجلديد وعليه
الفتوى :ال جيزئه ذلك.
وأما عند احلنفية فاملزكي خمري بني اإلخراج من العرض أو القيمة.
وبناء عىل ذلك:
فال جيوز دفع العقار لفقري واحتسابه من الزكاة عند مجهور الفقها ,
خالف ًا للحنفية الذين قالوا بجواز دفع العقار للفقري واحتسابه من الزكاة,
عىل أن تكون قيمته ال تزيد عن نصاب كام تقدم.
لذلك ننصح املزكي بأن يبيع هذه العقارات بسعرها احلقيقي ,ثم
يقوم بتوزيع قيمتها عىل الفقرا أصحاب احلاجة كل عىل حسب حاجته إذا
أراد أن يسبها من الزكاة .وبذلك خيرج من اخلالف بني الفقها يف مسألة
صحة الزكاة بالنقد أم بالعرض ,وتربأ ذمته بيقني .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :11اشرتكت يف مجعية موع بعوض األصودقاء ,ويف كول
ش ووهر دهخ ووذ أح وودنا املبلو و  ,ورا وووع م ووال الش ووركة دبلو و
أكثر من نااب ,تهل لك الزكا يف هذا املال؟

اجلواب :مال اجلمعية ـ وإن كان يبلغ نصاب ًا ـ ال جتب الزكاة فيه,

الفتاوى الرشعية

241
ألنه ملك لرشكا اجلمعية مجيع ًا.

ولكن جيب عىل ِّ
كل فرد من أفراد هذه اجلمعية إذا كان يملك نصاب ًا,
فعند رأس احلول يضيف ما دفعه للجمعية من أقساط إىل ماله ,ويؤدي
زكاة اجلميع.
أما إذا كان ال يملك نصاب ًا ,وأخذ مال الرشكة الذي يبلغ نصاب ًا,
وحال عليه احلول ,فإنه يؤدي زكاة هذا املال بعد إسقاط الديون املرت ِّتبة
عليه للرشكة أو لغريها ,فإن كان الباقي يبلغ نصاب ًا وجبت فيه الزكاة,
وإال فال جتب فيه الزكاة .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :11هل بلمكاني أن أعر مون احملاوول الزةاعوي الوددون
املرتتبووة علوويَّ واملاوواةد الوويت وضووعتها أرنوواء الزةاعووة ,رووم
أؤدي لكا الباقي؟
اجلواب :يقول اهلل تبارك وتعاىل﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾
[األنعام .]232 :وأمجع الفقها أنه ال يشرتط احلول يف زكاة الزروع
والثامر ,ألن اخلارج نام يف ذاته فوجبت فيه الزكاة فور ًا ,بخالف سائر
األموال الزكوية.
وذهب مجهور الفقها إىل أنه يؤخذ العرش أو نصفه من ِّ
كل الزرع
وال يطرح منه يش  ,وعند احلنابلة :من استدان ما أنفق عىل زرعه فإنه
يسقط الدين قبل دفع زكاة املحصول.
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وبناء عىل ذلك:
قي بام
فيجب عليك أدا زكاة مجيع املحصول ,العرش إذا كان س ر
قي باآللة ,وال يطرح منه يش  ,ال الدين
السام  ,أو نصف العرش إذا س ر
املرت ِّتب عليه ,وال املصوف الذي رصفته عىل الزراعة ,وال أجرة العامل,
وهكذا  , . . .وعند احلنابلة يطرح الديون املرتتبة عليه بسبب زرعه فقط
ثم يؤدي زكاة زرعه .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :12أنا موظ  ,وقد توويف والودي وتورك لنوا مبلغواً مون املوال
وضوع عنوود شو ض بغوور الوربإ ,واملبلو الووذي دووهتي موون
الووربإ أضوويف إىل ةاتو وأصوورت علووى العائلووة ,تهوول لووك
الزكا على هذا املبل ؟ وكي حتسك؟ ومتى تدتع؟

اجلواب :بعد وفاة والدكم رمحه اهلل تعاىل فإن املال صار حق ًا للورثة

مجيع ًا ,فإذا كان نصيب ِّ
كل وارث منه بمقدار النصاب فإن الزكاة جتب فيه
بعد حوالن احلول عليه ,وإن كان أقل من النصاب ,وكان يوجد عند
الوارث مال آخر ,وبلغ جمموع املال نصاب ًا ,فكذلك جتب فيه الزكاة
بحوالن احلول عليه.
أما إذا كان نصيب ِّ
كل وارث أقل من النصاب وال مال عنده غري
ذلك فال زكاة عليه .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :13هل جيول دتع لكوا املوال آلل بيوت سويدنا ةسوول اهلل
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صوولى اهلل علي و وعلووى هل و وصووحب وسوولم يف هووذا الزمووان,
و لك لفقرهم وحا تهم؟

بقضها وقضيضها بدون استثنا
اجلواب :العار كل العار عىل األمة ِّ

عندما يكون آل بيت سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم بحاجة إىل الناس بسبب فقرهم وحاجتهم ,أين مكانة سيدنا رسول
اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف قلوب األغنيا ؟ وأين الوفا
لسيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم الذي أوىص
األمة بآل بيته األطهار؟ ذها أوالً.
ثاني ًا :األصل يف الزكاة أهنا تؤخذ من أغنيا األمة وترد عىل فقرائها,
عدا آل بيت سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم؛ ألن
الزكاة ال حتل هلم ,كام جا يف احلديث« :إنا آل حممد ال حتل لنا الصدقة»
رواه مسلم وأمحد.
ثالث ًا :لقد كان آل بيت سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم يف حالة غنى عن احلاجة؛ ألن عندهم من مخس اخلمس ما
يكفيهم ,وما كانوا يزامحون أحد ًا عىل الزكاة ,ألهنم أرفع من هذا املستوى
بكثري؛ ألن الزكاة هي أوساخ األموال وطهرة ألصحاهبا ,وال يليق بآل
سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أن يأخذوا من
عار عىل األمة أن تدفع أوساخ ماهلا آلل سيدنا رسول اهلل
زكاة الناس ,بل ٌ
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم.
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رابع ًا :من الظلم آلل بيت سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم أن يمنعوا من مخس اخلمس ,وذلك لعدم القيام باجلهاد يف
سبيل اهلل ,ومن الظلم أن ال يعطوا من بيت مال املسلمني شيئ ًا ,ومن
الظلم أن يس رلم آل بيت سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم إىل الفقر واحلاجة ,وال أدري ماذا ستقول األمة لسيدنا رسول اهلل
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم الذي أوصاهم بآل بيته خري ًا!
خامس ًا :هل من اإلكرام آلل بيت سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم أن يرتكوا للحاجة ويف األمة عني تطرف؟
وبناء عىل ذلك:
فال حرج من دفع زكاة املال آلل بيت سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم لألسباب السابقة الذكر ,بل هم أوىل هبا من
غريهم ,وإن كانت الزكاة للقريب جتوز ,وهي صلة وصدقة؛ كام يف
احلديث« :هلام أجران :أجر القرابة ,وأجر الصدقة» رواه البخاري ومسلم,
فهي آلل بيت سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أوىل.
وإين أسأل اهلل تعاىل أن يعيد العز هلذه األمة ,وأن جيمع كلمتها عىل
الكتاب والسنة ,وأن يو ِّفقها للجهاد يف سبيل اهلل ,وأن ترعى األمة آل
بيت سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم وفا منها
لسيدها وحبيبها وشفيعها يوم القيامة .عذر ًا يا سيدي يا رسول اهلل .هذا,
واهلل تعاىل أعلم.
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السووؤال : 12لقوود مووا والوودي ةمح و اهلل تعوواىل وتوورك لنووا م وواوً
كووثرياً ,ولكوون مل هخووذ حاوويت موون تركووة والوودي إو بعوود
سنوا عددد  ,تهل لك الزكا يف هذا املال الوذي وةرتو
كل األعوام أم عن عام واحد؟
عن ِّ

اجلواب :إن الوفاة إذا أدركت عبد ًا من العباد فإن املال ينتقل مباشة

إىل ورثته ,ويدخل يف ملك الوارثني بمجرد وفاته ملك ًا مشاع ًا ,كل واحد
حسب نصيبه.
وإذا دخل يف ملك الوارثني فإن الزكاة جتب عىل ِّ
كل وارث إذا
كانت حصته تبلغ نصاب ًا ,إن مل يكن مالك ًا شيئ ًا قبل الرتكة ,وإن كان مالك ًا
ورثه ,ويؤدي زكاة
للنصاب قبل الرتكة فإنه يضيف ما استحقه من تركة م ِّ
ِّ
الكل عند هناية حوله.
أما إذا مل يكن مالك ًا للنصاب ,أو كان مالك ًا أقل من النصاب ,وأخذ
حصته من مورثه ,وبلغت نصاب ًا ,فإنه يؤدي زكاة ِّ
الكل بعد مرور حول
قمري كامل ,سوا قبض حصته من الرتكة أم ال.
وبناء عىل ذلك:
فإن زكاة هذا املال املوروث من والدك جتب فيه الزكاة عن مجيع
السنوات الفائتة ما دام بلغ نصاب ًا ,سوا دخل يف ملكك أو بقي مشاع ًا,
حق العروض ـ غري املال ـ فإن كانت للتجارة
حق املال ,أما يف ِّ
هذا يف ِّ
فتجب فيها الزكاة كذلك ,وإال فال .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

كتاب الزكاة

245

السؤال :15ما هو املقاود بالنااب؟ وما معنى حوون احلول؟

اجلواب :املقصود من النصاب احلد األدنى ِّ
لكل نوع من أنواع

األموال التي جتب فيها الزكاة ,وكل ما نقص عن حدِّ النصاب يعد قليالً
ال جتب فيه الزكاة.
ونصاب املال يقاس عىل نصاب الفضة رعاي ًة جلانب االحتياط,
ورمح ًة بالفقرا .
ونصاب الفضة مائتا درهم ,وتساوي  /111/غ تقريب ًا.
فمن ملك قيمة  /111/غ من الفضة ملك ًا تام ًا ,فارغ ًا عن الدين,
فقد ملك نصاب ًا ووجب عليه إخراج ربع العرش ,أي :يف املئة (.)%1 5
أما املقصود من احلول فهو احلول القمري ,يعني السنة القمرية أو
السنة اهلجرية ,ال السنة الشمسية.
وبناء عىل ذلك:
فمن ملك مقدار نصاب الفضة من املال ,ملك ًا تام ًا ,فارغ ًا عن
الدين ,ومر عليه سنة هجرية ,وجبت يف هذا املال الزكاة ,والعربة يف السنة
طرفاها أوهلا وآخرها ,فإذا نقص املال أثنا السنة ,ثم تم يف آخرها,
وجبت الزكاة يف اجلميع ,وإن زاد النصاب قبل هناية السنة كذلك وجبت
الزكاة يف اجلميع .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :16هل جيول إعطاء هددة لش ض ما واعتباةها من الزكا ؟
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اجلواب :ال حرج من تقديم الزكاة للفقري أو املسكني الذي يستحق
الزكاة باسم اهلدية ,برشط أن تكون النية القلبية عن الزكاة ,واألوىل
وخروج ًا من اخلالف بني الفقها أن تقدم الزكاة نقد ًا ال أشيا عينية ,ألن
مجهور الفقها قالوا :الزكاة جيب أن تكون من النقد خالف ًا للسادة احلنفية.
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
**

**

**
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السؤال :1إنسان صائم نفالً ,تنظور إىل امورأ توهنزل ,هول دفطور
أم أن صيام صحيإ؟

اجلواب :إن النظر إىل املرأة األجنبية ال جيوز شع ًا ,وذلك لقوله

تعاىل﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [النور.]41 :
وأما بالنسبة للمرأة إذا كانت من حمارم الرجل فإن النظر إليها جيوز ـ ما
عدا العورة ـ برشط أمن الفتنة ,أما إذا كان ال يأمن الفتنة فإنه ال جيوز له
النظر إليها ولو كانت من حمارمه ,ألن در املفاسد مقدم عىل جلب املصالح.
وأما نظر الرجل إىل زوجته بشهوة وهو صائم فهو مكروه.
فإذا أنزل املني بالنظر إىل زوجته أو إىل امرأة أجنبية أو من حمارمه
فإن صيامه صحيح عند احلنفية والشافعية ,ولكنه آثم بالنظر بشهوة إىل
غري زوجته من حمارمه ,وآثم بالنظر إىل غري حمارمه ولو مل يكن بشهوة.
وعند املالكية واحلنابلة يفسد صومه وعليه القضا دون الكفارة ,إذا
أنزل بالنظر.
وبناء عليه:
فصيام الرجل الذي أنزل املني بسبب النظر صحيح عند احلنفية
والشافعية ,وفاسد عند املالكية واحلنابلة ,وعليه القضا دون الكفارة.
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لغض البص وحفظ الفرج واللسان.
وأسأل اهلل تعاىل أن يو ِّفقنا ِّ
آمني .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :2هل جيول أن تاوم املرأ يف ةمضان وهي حائض؟

اجلواب :ذكر الفقها أن من شوط وجوب أدا فريضة رمضان:
أوالً :الصحة والسالمة من املرض ,لقوله تعاىل﴿ :ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [البقرة.]215 :
سفر رق ح ٍ
ص.
ثاني ًا :اإلقامة ,فالصيام ال جيب عىل املسافر ر
ثالث ًا :خلو املرأة من احليض والنفاس ,حلديث السيدة عائشة ريض
اهلل عنها ملا سألتها معاذة( :ما بال احلائض تقيض الصوم وال تقيض
الصالة؟ فقالت :أحرورية أنت؟ قلت :لست بحرورية ,ولكني أسأل.
قالت :كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضا الصوم وال نؤمر بقضا الصالة)
رواه مسلم.
وبناء عىل ذلك:
فقد أمجعت األمة عىل حرمة صيام شهر رمضان للمرأة احلائض
والنفسا  .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
**

**

**

كتاب احلج والعمرة
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السووؤال :1أةدوود أن أ هووك إىل احلووف متاتِّعواً ,تهوول جيووزم الاوووم
ع وون ال ووذبإ ملس ووتطيع ال ووذبإ؟ ومت ووى دك ووون الا وووم؟ وه وول
جيزم صوم عرتة؟

اجلواب :اتفق الفقها عىل أن املتمتِّع ـ الذي أدى عمرة يف أشهر احلج

باحلج من امليقات ـ يلزمه اهلدي ,وذلك لقوله
وحج يف العام نفسه ,ومل يرم
ِّ
تعاىل﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ [البقرة.]296 :
وإن مل جيد املتمتِّع هدي ًا لفقره فيجب عليه صيام ثالثة أيام يف احلج
وسبعة إذا رجع إىل أهله ,هذا باتفاق الفقها  ,وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﰃ ﰄ
ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰏﰐﰑﰓﰔﰕﰖ

ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ﴾ [البقرة.]296 :
وبناء عىل ذلك:
فمن وجد قيمة اهلدي وجب عليه الدم ,فإن مل جيد فصيام عرشة
أيام ,ثالثة يف احلج ,وتكون بعد العمرة ولو قبل اإلحرام باحلج ,ويصح
صوم يوم عرفة إذا كان ال يضعفه عن العبادة ,ألنه ال يعد من أيام النحر
والترشيق ,وال جيوز أن يكون صيام يش منها يوم النحر وأيام الترشيق.
ويصوم السبعة الباقية بعد االنتها من أفعال احلج ولو يف مكة
املكرمة ,وال يصح صوم يش منها قبل االنتها من أعامل احلج .هذا,
واهلل تعاىل أعلم.
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السووؤال :2إنسووان أةاد احلووف متاتع واً ومل دس و ااوودي مع و  ,وبعوود
أداء مناسووك العاوور وقبوول أدووام احلووف خوورج إىل ميقووا موون
املواقيووت املكانيووة بقاوود اإلحوورام بوواحلف حتووى دووت لَّض موون
دم التاتُّع ,تهل هذا الفعل دِبطل التاتع وو جيك علي دم؟
اجلواب :يقول اهلل تعاىل﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [البقرة,]296 :
فمن نوى التمتع يف أشهر احلج جيب عليه إمتام التمتع إال إذا خرج بعد
أدا العمرة إىل بلده ثم عاد يف العام نفسه للحج ,فله أن ينوي اإلفراد ,وال
دم عليه عند السادة احلنفية ,أما إذا خرج إىل ميقات من املواقيت املكانية
وأحرم باحلج منه فال يلغي هذا اخلروج التمت رع ,وعليه دم التمتع عندهم.
وذهب السادة الشافعية واحلنابلة إىل أن املتمتِّع إذا خرج إىل ميقات
من املواقيت وأحرم منه باحلج مفرد ًا ,بطل التمتع وال دم عليه ,وحجه
صحيح إن شا اهلل تعاىل.
وبناء عىل ذلك:
فال حرج عند السادة الشافعية واحلنابلة من خروج املتمتِّع إىل
باحلج منه مفرد ًا وال دم عليه ,خالف ًا
ميقات من املواقيت املكانية ,ويرم
ِّ
للحنفية .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :3لقد منَّ اهلل عليَّ بشيء من املال مجعت مون أ ول شوراء
داة للسكن ودخل وقت احلف ,وما أددت تردضوة احلوف ,تهول
أ هك ألداء تردضة احلف أم أشرتي سكناً؟
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اجلواب :من ملك قيمة الزاد والراحلة يف موسم احلج وكان سلي ًام
معاىف ,والطريق آمن ًا ,وأسباب أدا فريضة احلج متو ِّفرة ,وجب عليه
احلج ,فإن جعل املال يف غري احلج كان آث ًام.
أما إذا اشرتى باملال بعض حوائجه قبل موسم احلج بدون قصد
التهرب من فريضة احلج فال حرج عليه إن شا اهلل تعاىل .كام اختاره
العالمة ابن عابدين يف حاشيته.
وبناء عىل ذلك:
ملكت املال لرشا الدار التي أنت بحاجة إليها ,واشرتيتها قبل
فإذا
ر
موسم احلج فال حرج عليك ,أما يف موسم احلج فال جيوز ,ألن احلج
وجب عليك ,فإذا متكنت من أدا الفريضة ومل حتج بسبب رصف املال
لرشا البيت فأنت آثم .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السو ووؤال :2هنو وواك بعو ووض املسو وولاني املقو ووياني يف دول اخللو وويف دهخو ووذ
الواحو وود مو وونهم تهشو ووري للو ووذهاب إىل بلو ووده ,ولكن و و و دردو وود يف
احلقيق ووة ال ووذهاب لبل ووده ,ولك وون ألداء مناس ووك احل ووف ,تيهخ ووذ
تهش ووري م ووروة ,تي ووذهك ود ووؤدي احل ووف ودع ووود إىل مك ووان إقامتوو ,
وعنو وود دخول وو دو وودتع غرامو ووة ماليو ووة ,والسو ووؤال :مو ووا حكو ووم هو ووذا
التاوورُّ يف وقووت داووعك علووى أعووداد هائلووة موون املسوولاني أداء
احلف؟ وهل خيتل احلكوم يف حوف الفردضوة عون حوف التطووع؟
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ومووا ه ووي ح وودود اس ووت دام احلكووام حلقه ووم الش وورعي يف تنظ وويم
أعداد احلجاج؟ وهل داإ حرمان عدد كبري من املسلاني مون
أداء احلف بدعوى الزحام؟ وإ ا كان هذا من حو احلكوام ألويس
من ح األمة أن تنكر عليهم بناء عااةا علوى مسواحا واسوعة
مو وون منو ووى ومزدلفو ووة حتتو وول أكثو وور مو وون رلثهو ووا إلقامو ووة امللو وووك
والرؤسوواء تيهووا ,علا واً أن هووذه األموواكن تسووتوعك مئووا اآلو
م و وون احلج و وواج؟ أل و وويس األص و وول أن دك و ووون الس و وفر ب و ووني ال و وودول
اإلسالمية بدون تهشريا وخاصة ألداء تردضة احلف؟

اجلواب :إن أخذ تأشرية املرور وليست تأشرية حج جيب أن تكون

ملزمة لصاحب اجلواز ,ألن شأن اإلنسان املؤمن مبني عىل الصدق ال عىل
الكذب ,وهل يليق بمن يرم بحج أو عمرة ,وهو يقول :لبيك اللهم
لبيك ,أن يكون كاذب ًا؟
ولو سئل هذا احلاج عند نقاط التفتيش هل تريد احلج؟ سيكون
اجلواب :ال.
ويقع يف مشكلة ثانية وهي جماوزة امليقات بدون إحرام ,أو أنه يرم ثم
يلبس الثياب ليتجاوز احلاجز .هل ك ِّلف املؤمن بذلك؟ فيام أعتقد وأدين اهلل
عز وجل أنه ليس مكلف ًا بذلك .ذها أوالً.
ثاني ًا :طاعة ويل األمر يف غري معصية اهلل واجبة بال منازع ,لقوله
تعاىل ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾
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[النسا  .]59 :ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :السمع
والطاعة عىل املر املسلم فيام أحب وكره ما مل يؤمر بمعصية ,فإذا أمر
بمعصية فال سمع وال طاعة» رواه البخاري.
ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :عليك السمع
والطاعة يف عرسك ويرسك ومنشطك ومكرهك وأ رث ررة عليك» رواه مسلم
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.
وفيام يبدو يف ظاهر األمر بأن التوسعات التي تقوم هبا اململكة هلا أثر
كبري بحمد اهلل تعاىل يف تاليف كثري من املشاكل التي يعاين منها احلجاج,
ونحن نرجو اهلل تبارك وتعاىل أن يو ِّفقهم ملزيد من اخلدمة لبيت اهلل تعاىل
وخلدمة احلجاج.
وفيام يبدو يل بأن طاعة ويل األمر يف شأن تنظيم احلجيج واجبة
شع ًا ,وخاصة نحن نعلم بأن بعض الفقها قال بوجوب احلج عىل
الرتاخي عىل املستطيع ,ومن االستطاعة أمن الطريق ,ولعل هذا التنظيم
يدخل يف هذا األمن.
ثالث ًا :إذا توفرت شوط الوجوب يف املسلم ألدا فريضة احلج
واختل شط موافقة ويل األمر ,فاحتال املسلم عىل أمر و ِّيل األمر وأدى
احلج صح حجه ,وسقطت عنه الفريضة ,ألنه بمجرد وصوله إىل احلرم
وأماكن أدا املناسك التحق بأهله ,وصار احلج فرض ًا عليه ,فيسقط عنه
هبذا األدا  ,ولكنه أثم ملخالفة أمر ويل األمر الذي ينظم شؤون احلجاج.
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رابع ًا :أما بالنسبة إلنكار املنكر فهو واجب عىل األمة ,وذلك من
خالل قوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :الدين النصيحة,
قلنا :ملن؟ قال :هلل ,ولكتابه ,ولرسوله ,وألئمة املسلمني ,وعامتهم» رواه
وهني
أمر بمعروف
مسلم عن متيم
ِّ
ٌ
الداري ريض اهلل عنه .والنصيحة هي ٌ
عن منكر ,وهذه النصيحة هلا شوطها ,التي من مجلتها أن تكون س ًا بني
الناصح واملنصوح ,ال أن تكون يف املجالس العامة وعىل املنابر وجمامع
املسلمني ,وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :إن من
أعظم اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» رواه الرتمذي عن أيب سعيد
اخلدري ريض اهلل عنه.
وإين أتوجه إىل ِّ
كل أخ مسلم كريم أدى فريضة احلج أن يدع املجال
لغريه ,ويكفيه تأد ية العمرة يف يوم من أيام السنة حتى جيعل اهلل تعاىل
فرج ًا وخمرج ًا لشدة الزحام الواقعة ,وهذه هي احلقيقة إن شئنا وإن أبينا.
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

وقا وور,
الس ووؤال :5ح وواج ن وووى التات ووع ,تط ووا للعا وور وس ووعى َّ
وبعدها أحرم باحلف ,وبعد نزولو مون عرتوا عوا عووا
اإلتاضووة ,ومل دسووع سووعي احلووف ,ويف اليوووم الثوواني موون أدووام
العيوود عووا عوووا ناتلووة وسووعى سووعي ناتلووة ,تهوول داووإ
هذا السعي عن سعي احلف؟
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اجلواب :ذهب مجهور الفقها إىل أن السعي ركن من أركان احلج
خالف ًا للسادة احلنفية الذين قالوا بوجوبه وليس بركنيته ,فمن تركه
عندهم لغري عذر وجب عليه دم ,وإن تركه لعذر فال يش عليه.
والنية يف السعي سنة عند مجهور الفقها  ,خالف ًا للحنابلة الذين
قالوا باشرتاطها لصحة السعي.
وبناء عىل ذلك:
فمن سعى بني الصفا واملروة ولو بدون نية صح سعيه عن احلج عند
مجهور الفقها  ,ولو نواه نافلة أجزأه عن سعي احلج .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :6إنسان ةمى اجلارا الثالرة يف اليوم الثالوث مون أدوام
العيد ,وبقي يف منى إىل ما بعود املغورب ,وبعودها تو َّو إىل
مكة املكرمة مغوادةاً منوى ,تهول جيوك عليو الرموي يف اليووم
الرابع من أدام العيد؟

اجلواب :إذا رمى احلاج اجلامر ثالث أيام العيد الذي هو اليوم الثاين

من أيام الترشيق فإنه جيوز له أن ينفر ـ يعني يرحل ـ إىل مكة املكرمة إذا
أحب التعجيل يف االنصاف من منى ,فإذا رحل إىل مكة سقط عنه الرمي
يف اليوم الرابع من أيام العيد الذي هو اليوم الثالث من أيام الترشيق,
وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ﴾ [البقرة .]114 :وهذا احلكم متفق عليه بني الفقها .
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ولكن اختلفوا يف وقت جواز الرحيل:

فذهب مجهور الفقها من املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أنه جيوز
للحاج أن ينفر ـ يرحل ـ إىل مكة قبل غروب شمس اليوم الثالث من أيام
ِّ
العيد ,فإذا غربت عليه الشمس وهو يف منى وجب عليه املبيت ورمي
اليوم الرابع من أيام العيد.
للحاج أن ينفر ـ يرحل ـ من
وخالف يف ذلك احلنفية وقالوا :جيوز
ِّ
منى إىل مكة ما مل يطلع عليه فجر اليوم الرابع من أيام العيد ,فإذا طلع
عليه الفجر فال جيوز له أن يرحل إىل مكة ألنه وجب عليه أن يرمي يف
اليوم الرابع.
يقول ابن اهلامم( :ليس الليل وقت ًا لرمي اليوم الرابع فيكون خياره يف
النفر باقي ًا فيه كام قبل الغروب من الثالث ,فإنه خمري يف النفر قبل الغروب
إمجاع ًا ألنه مل يدخل وقت الرمي الرابع ,وهذا ثابت يف ليلته) .اهـ .ولكن
يكره له النفر بعد الغروب.
وبناء عىل ذلك:
فعند السادة احلنفية ال يش عليه ما دام نفر من منى قبل أذان الفجر
من اليوم الرابع ,مع الكراهة يف ذلك.
وعند مجهور الفقها جيب عليه الرمي يف اليوم الرابع من أيام العيد
فإذا مل يرم وجب عليه الدم عندهم .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السؤال :7لو تهخر اإلنسان عن عوا اإلتاضوة إىل موا بعود أدوام
العيد هل درتتَّك علي دم؟

اجلواب :بالنسبة لطواف اإلفاضة ليس آلخره زمان معني ,بل وقته

مجيع األيام والليايل باالتفاق.
ولكن اإلمام أبا حنيفة رمحه اهلل أوجب أدا ه يف أيام النحر ,وهي
اليوم العاش واحلادي عرش والثاين عرش من ذي احلجة ,فإذا أخره عن
هذه األيام وجب عليه دم جزا  ,وهو املفتى به عند احلنفية.
وعند املالكية ال يلزمه بالتأخري يش إال إذا خرج شهر ذي احلجة,
فإذا أداه بعد شهر ذي احلجة وجب عليه دم.
وذهب باقي الفقها من الصاحبني والشافعية واحلنابلة إىل أنه ال
يلزمه يش بالتأخري أبد ًا ,فوقته عندهم مدى العمر ,متى أداه سقط عنه
وال جيب عليه يش ولو أخره سنني ,ولكنه يظل حمرم ًا عىل النسا  .هذا,
واهلل تعاىل أعلم.

السو ووؤال :1بعو وود اإلتاضو ووة مو وون عرتو ووا وصو وولنا إىل املزدلفو ووة بعو وود
العشاء بقليل ,تالينا املغرب والعشاء مجوع توهخري ,وأتضونا
م و وون مزدلف و ووة إىل من و ووى ,ةمين و ووا مج و وور العقب و ووة يف الس و وواعة
التاسووعة ,وتو َّهنووا إىل مكووة املكرمووة تطفنووا عوووا اإلتاضووة
وكانت الساعة العاشر مساء ,تهل صإَّ املبيت يف املزدلفوة؟
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وهوول صووإَّ ةمووي مجوور العقبووة الكووربى قبوول منتاو الليوول؟
صإ عوا اإلتاضة قبل منتا الليل كذلك؟
وهل َّ

اجلواب :أوالً :من بات بمزدلفة قبل منتصف ليلة النحر قدر ِّ
حط

الرحال أجزأه عند املالكية فقط ,ومل جيزه عند األئمة الثالثة ,وجيب عليه
الدم عندهم خالف ًا للاملكية.
ثاني ًا :أما رمي مجرة العقبة الكربى يوم النحر فيبدأ وقته من طلوع
فجر يوم النحر عند احلنفية واملالكية ,فمن رمى قبل يوم النحر ما صح
رميه وعليه اإلعادة ,فإن مل يعد الرمي وجب عليه الدم عندهم.
أما عند السادة الشافعية واحلنابلة فيبدأ وقت الرمي عن يوم النحر إذا
انتصفت ليلة النحر ملن وقف بعرفة قبله .فمن رمى قبل منتصف الليل مل
يصح رميه عند الشافعية واحلنابلة ,وجيب عليه إعادة الرمي ,وإال فعليه دم.
فمن رمى مجرة العقبة الكربى قبل منتصف الليل مل يصح رميه عند
مجهور الفقها  ,وجيب عليه إعادته ,فإذا مل يعد وجب عليه الدم باالتفاق.
ثالث ًا :أما بالنسبة لطواف اإلفاضة الذي هو ركن من أركان احلج,
فيبدأ وقته عند احلنفية واملالكية حني يطلع الفجر الصادق من يوم النحر,
أي :العاش من ذي احلجة ,فمن طاف قبل هذا الوقت فإنه ال يكفيه عن
طواف الركن.
وذهب الشافعية واحلنابلة إىل أن أول وقت لطواف اإلفاضة يكون
بعد منتصف ليلة النحر ملن وقف بعرفة قبله ,فمن طاف قبل منتصف ليلة
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النحر مل يصح طوافه عندهم.
وبناء عىل ذلك:
فاملبيت يف املزدلفة صحيح عند املالكية فقط ,وأما رمي مجرة العقبة
الكربى قبل منتصف الليل فال يعترد به ,وجيب إعادته ,وكذلك بالنسبة
لطواف اإلفاضة جيب عليه إعادته ,فإن رجع إىل بلده بدون طواف بعد
منتصف ليلة النحر فذمته مل تربأ من طواف اإلفاضة ,وما زال حم حرم ًا عن
النسا حتى يرجع إىل مكة املكرمة ويطوف طواف اإلفاضة .هذا ,واهلل
تعاىل أعلم.

متاتعاً ,تهل جيك عليَّ عوا القدوم؟
السؤال :9لقد أحرمت باحلف ِّ

اجلواب :إن طواف القدوم سنة لآلفاقي الذي قدم من خارج مكة

املكرمة ,وهذا عند مجهور الفقها ما عدا املالكية الذين قالوا بوجوبه.
ولكن اتفق مجهور الفقها عىل أن طواف القدوم يسقط عن املعتمر
واملتمتع ,وذلك لدخول طواف الفرض عليه وهو طواف العمرة ,فطواف
القدوم عندهم خاِ بمن أحرم باحلج م حفرد ًا أو قارن ًا بني احلج والعمرة.
وبناء عىل ذلك:
فام دمت أنك أحرمت بالعمرة فقد سقط عنك طواف القدوم
باالتفاق وال يش عليك .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

الس ووؤال :11ة وول أح وورم ب وواحلف ,وقب وول أداء املناس ووك توت وواه اهلل
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تعاىل ,تهل جيك على وةرت أن حيجوا عن ؟

اجلواب :نسأل اهلل لنا وله حسن اخلامتة ,والعبد يبعث يوم القيامة عىل
احلالة التي تويف عليها ,فهذا العبد إن شا اهلل تعاىل يبعث يوم القيامة مل ِّبي ًا.
أما بالنسبة للحج عنه من قبل ورثته ,أو اإلحجاج عنه من ماله ,إذا
كان هذا حج الفرض بالنسبة إليه ,حيث إنه مل يج سابق ًا ,فعند مجهور
الفقها ال جيب عليهم من ذلك يش  ,إال إذا أوىص بذلك قبل موته ,وإذا
رب والوفا ملورثهم أن
كان حال الورثة من الناحية املادية جيد ًا فمن ال ِّ
يرسلوا من يج عنه أو يج أحدهم عنه .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

التحلول مون العاور أةاد أن
ُّ
السؤال :11ة ل أحرم متاتِّعاً ,وبعد
دووهتي بعاوور رانيووة قبوول إحرام و بوواحلف ,تهوول هنوواك ح ورج
شرعي يف لك؟
اجلواب :عند أكثر الفقها ال حرج يف تكرار العمرة قبل إحرامه

باحلج ,وقد ذكر ابن عابدين يف حاشيته يف باب التمتع قوله :أفاد أنه يفعل
ما يفعله احلالل ,فيطوف بالبيت ما بدى له ,ويعتمر قبل احلج .اهـ.
ومنع بعض الفقها تكرار العمرة للمتم ِّتع ألهنم أحلقوه باملكي.
وبناء عىل ذلك:
فال حرج من تكرار العمرة للمتم ِّتع ,وإن اقتص عىل عمرة التمتع
فقط وأكثر من الطواف ,كان هو األوىل خروج ًا من اخلالف بني الفقها .
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السووؤال :12أحوورم إنسووان متاتِّعواً ,وبعوود اونتهوواء موون عارتو هووو
ولو ت عاشرها معاشر األلواج ,تهل درتتَّك علي شيء؟

سمي متمتِّع ًا لتمتعه بعد متام عمرته بالنسا والطيب
اجلواب :املتمتِّع ِّ

وغريمها مما ال جيوز للمحرم ,هذا إذا مل يسق اهلدي معه ,أما من ساق معه
اهلدي فال يل من إحرام العمرة ,ثم يرم يوم الرتوية أو قبله للحج كام
يرم أهل مكة.
وبناء عىل ذلك:
فإذا كان املحرم متمتِّع ًا وساق معه اهلدي ,فال جيوز له أن يعاش
زوجته بعد االنتها من العمرة  ,هذا عند احلنفية واحلنابلة ,وعند
املالكية والشافعية له أن يعاش زوجته.
أما إذا مل يسق اهلدي فله أن يعاش أهله بعد أدا العمرة وال يش
عليه عند مجهور الفقها  .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :13ة ل أحرم بالعار تطا وسعى ومل حيل  ,وأحورم بعاور
رانية ,تاا ا درتتك علي ؟ وكي دتحلَّل من العارتني؟

اجلواب :من أحرم بالعمرة وطاف وسعى ومل يبق عليه إال احللق,

فأحرم بعمرة ثانية ,لزمته الثانية ,وال جيوز له أن يرفضها ,وعليه دم ألنه
مجع بني إحرامني ,واجلمع بني إحرامني لعمرتني مكروه حتري ًام ,وإن حلق
للعمرة األوىل قبل الفراغ من العمرة الثانية لزمه دم آخر بسبب جنايته عىل
إحرام العمرة الثانية.
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أما إذا حلق بعد الفراغ من العمرة الثانية فال يلزمه يش  ,وصح
حتلله باحللق من العمرتني.
وبناء عىل ذلك:
فإنه يرتتب عىل من أحرم بالعمرة الثانية قبل احللق لألوىل دم ,ألنه
مجع بني إحرامني ,ويتحلل بعد طوافه وسعيه للعمرة الثانية .هذا ,واهلل
تعاىل أعلم.

السؤال :12أحرم إنسان قاةناً و بوإ قبول الطووا  ,وأكول مون حلوم
اادي ,تهل صإَّ حب ؟ وهل جيول أن دهكل من اادي؟
اجلواب :يقول اهلل تعاىل﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾
[احلج .]19-11 :وقال مجهور الفقها بأنه ال جيوز للقارن أن يذبح هديه إال
يف أيام النحر الثالثة ,يعني إما يف اليوم العاش أو احلادي عرش أو الثاين
عرش ,وال جيوز له أن يذبح هديه قبل هذا الوقت.
وخالف يف ذلك السادة الشافعية وقالوا بجواز ذبح دم القارن بعد
اإلحرام بالقران.
أما بالنسبة لألكل من هدي التمتع والقران فقد ذهب مجهور الفقها
ما عدا الشافعية إىل جواز األكل من هدي التمتع والقران ,بل رصح
احلنفية بأنه يستحب للمهدي أن يأكل منها ,وجيوز أن يطعم الغني منها.
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أما السادة الشافعية فقالوا :ال جيوز للمهدي أن يأكل شيئ ًا منها.
وبناء عىل ذلك:
فعند مجهور الفقها هذا الذبح ليس صحيح ًا وجيب عليه أن يعيده,
وصح عند السادة الشافعية ما دام أنه ذبحه بعد إحرامه بالقران.
وأما األكل من حلم هذا اهلدي فجائز عند اجلمهور خالف ًا للسادة
الشافعية .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :15ة ل أوصى باحلف عنو  ,تتوربَّع بعوض الوةروة بواحلف
عن  ,تهل جيزم هذا عن املتوتى املوصي باحلف؟

اجلواب :ذكر فقها احلنفية من شوط صحة احلج عن الغري أن

يكون امليت قد أوىص باحلج عنه ,وأن تكون النفقة من ماله ,كلها أو
مورثه تربأ ذمة امليت إن مل يكن
أكثرها ,لكن إذا تربع الوارث باحلج عن ِّ
أوىص باإلحجاج عنه إن شا اهلل تعاىل.
جا يف الدر املختار وحاشية ابن عابدين( :وبرشط األمر به ,أي:
باحلج عنه ,فال جيوز حج الغري بغري إذنه ,إال إذا حج أو أحج الوارث عن
ِّ
مورثه ,لوجود األمر داللة).
ِّ
وجا يف موضع آخر( :الرابع :األمر ,أي :باحلج ,فال جيوز حج غريه
يج عنه فتطوع
بغري أمره إن أوىص به ,أي:
ِّ
باحلج عنه ,فإنه إن أوىص بأن ر
جيزه ,وإن
عنه أجنبي أو وارث مل جيز؛ أوىص بحج فتطوع عنه رجل مل ح
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أمره امليت ,ألنه مل يصل مقصوده وهو ثواب اإلنفاق ,لكن لو حج عنه
ابنه لريجع يف الرتكة جاز إن مل يقل من مايل).
وبناء عىل ذلك:
يج عنه من ماله ,وال جيزئ عنه
فام دام أوىص باحلج عنه فيجب أن ر
التربع من بعض ورثته إال إذا نوى الرجوع يف تركته .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :16ة وول أةاد احلووف ,ولوواول امليقووا بوودون إحوورام ,وهووو
تقري و ميلك قياة الدم ,تاا ا درتتك عليو ؟ وهخور أحورم
بوواحلف وعاشوور لو ت و قبوول الوقووو بعرتووة وهووو كووذلك
تقري و ميلك قياة دم اجلزاء تاا ا درتتك علي ؟

اجلواب :إن دما اجلنايات عىل اإلحرام جتب عىل املخالف ,ولكن

ليس عىل الفور ,وهي يف ذمته إىل أن جيد قيمة الدم ,وال ينتقل إىل الصيام,
فإن مل جيد فعليه بالتوبة واالستغفار.
وأما بالنسبة ملن جتاوز امليقات بدون إحرام فيجب عليه أن يرجع إىل
امليقات ليحرم منه ,فإن مل يرجع وجب عليه الدم ,فإن كان فقري ًا ينتظر
حتى جيد قيمة الدم ,وإال فعليه بالتوبة واالستغفار يف سائر األحوال.
جا يف ر ِّد املحتار( :وأما اخلطأ والنسيان واإلغام واإلكراه والنوم
حق التخيري ,ولو ارتكب
وعدم القدرة عىل الكفارة فليست بأعذار يف ِّ
املحظور بغري عذر فواجبه الدم عين ًا ,أو الصدقة ,فال جيوز عن الدم طعام
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وال صيام ,وال عن الصدقة صيام؛ فإن تعذر عليه ذلك بقي يف ذمته).
وأما من عاش زوجته بعد إحرامه باحلج وقبل الوقوف بعرفة فقد
بطل حجه ,ولزمه االستمرار فيه ,ثم قضاؤه .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :17هل جيول لإلنسان أن دوكل غوريه بوهداء العاور عنو
وهو على قيد احليا ؟ وهل جيول أن دعتار مر واحود عون
أكثر من ش ض ودهك روابها للجايع؟

اجلواب :إذا كان اإلنسان مريض ًا أو عاجز ًا عن أدا العمرة ,فإنه

يو ِّكل عنه آخر يف أدا العمرة عنه ,فيقول له :وكلتك أن تؤدي عني
العمرة ,ويقوم الوكيل عند اإلحرام بالعمرة بالنية عن مو ِّكله ,فيقول:
أحرمت هلل تعاىل بالعمرة عن فالن ,وهكذا يف سائر أركان العمرة.
كام أنه جيوز أن يعتمر عن نفسه ,وهيدي ثواب العمرة ألكثر من
شخص إن شا اهلل تعاىل .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :11أدهاا أتضل حف املفرد أم حف القاةن؟

اجلواب :اتفق الفقها وسائر األئمة والعلام عىل جواز أدا احلج

أي أنواع
بأي وجه من الوجوه مفرد ًا أو متم ِّتع ًا أو قارن ًا .ولكن اختلفوا يف ِّ
ِّ
احلج أفضل؟
أوالً :ذهب املالكية والشافعية إىل أن اإلفراد باحلج أفضل .وذلك
حلديث السيدة عائشة ريض اهلل عنها( :خرجنا مع رسول اهلل صىل اهلل
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عليه وعىل آله وصحبه وسلم عام حجة الوداع ,رفمنا رمن رأ رهل بعمرة ,رومنا
باحلج ,وأهل رسول اهلل صىل اهلل
من أهل بحجة وعمرة ,رومنا من أهل
ِّ
باحلج) رواه البخاري ومسلم .وقد صح
عليه وعىل آله وصحبه وسلم
ِّ
عن جابر وابن عباس ريض اهلل عنهم مجيع ًا أن النبي صىل اهلل عليه وعىل
آله وصحبه وسلم أفرد باحلج.
ثاني ًا :ذهب احلنابلة إىل أن التمتع أفضل ,وذلك حلديث سيدنا جابر
ريض اهلل عنه ,أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال« :لو
أين استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي ,وجعلتها عمرة ,فمن
كان منكم ليس معه هدي ف حل ريحل ,وليجعلها عمرة» رواه مسلم.
ثالث ًا :ذهب احلنفية إىل أن القران أفضل من اإلفراد والتمتع ,حلديث
سيدنا عمر ريض اهلل عنه قال :سمعت النبي صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم بوادي العقيق يقول« :أتاين الليلة ٍ
آت من ريب فقالِّ :
صل
يف هذا الوادي املبارك ,وق حل :عمرة يف رحجة» رواه البخاري.
وبناء عىل ذلك:
فكل مذهب له دليله إىل ما ذهب إليه ,ولذلك أقول :األمر يرجع
إىل احلاج ,فلينظر ما هو األيرس عليه واألقرب لتحصيل خشوعه
وحضوره ,فذلك مقصود عظيم ,وليس املقصود أن ختتار األشق ولو كان
عىل حساب اخلشوع واحلضور مع اهلل تعاىل أثنا أدا هذا الركن العظيم.
وإين أسأل اهلل تعاىل أن يكرمنا بزيارة احلرمني الرشيفني عىل أحسن
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حال يرضاها لنا ربنا عز وجل .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :19ما كفاة حمظوةا العار مون قوضِّ ظفور أو شوعر
أو لبس خميط؟ هل علي دم أو صيام أو صدقة؟

أي موضع من مواضع اجلسم أو شعر
اجلواب :إن إزالة الشعر من ِّ

الرأس ولو شعرة واحدة حترم عىل املحرم ,وكذلك إزالة الظفر بتقليم أو
غريه ,وكذلك يرم عىل املحرم لبس املخيط.
وبناء عليه:
فمن لبس شيئ ًا من األلبسة املحظورة يف اإلحرام هنار ًا كام ً
ال أو ليلة
كاملة ,وجب عليه الدم ,وإن كان أقل من يوم أو ليلة فعليه صدقة.
ومن حلق ربع شعر الرأس أو اللحية أو البدن فيجب عليه الدم,
وإن حلق أقل من الربع فعليه صدقة.
وإذا قص أظفار يديه ورجليه مجيعها يف جملس واحد وجبت عليه
شاة ,وكذلك إذا قص أظفار يد واحدة أو رجل واحدة جتب عليه شاة.
وإن قص أقل من مخسة أظفار من يد واحدة ,أو مخسة متفرقة من أظفاره
جتب عليه صدقة ِّ
لكل ظفر ,بمقدار صدقة الفطر .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :21ة ل هك ألداء العاور  ,تسواع أحود العلاواء دقوول:
إنو و جيووول ل و أن دعتاوور موور أخوورى وحيوورم موون التنعوويم,
ألن اإلحو وورام ألهو وول الشو ووام و دكو ووون إو مو وون امليقو ووا (هبو وواة
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علي) ,تهل هذا الكالم صحيإ؟

اجلواب :أمجع الفقها عىل أن املكي ـ سوا أكان من أهلها أم ال ـ

ال بد له من اخلروج إىل ِّ
احلل ,ثم يرم من احل ِّل ليجمع يف النسك بني
احل ِّل واحلرم.
والتنعيم موضع يف ِّ
احلل يف الشامل الغريب من مكة املكرمة ,وهو حد
احلرم من جهة املدينة املنورة ,وسمي التنعيم هبذا االسم ألن اجلبل الذي
عن يمني الداخل يقال له :ناعم ,والذي عن اليسار يقال له :منعم ,أو
نعيم ,والوادي نعامن.
واختلف الفقها يف أفضل بقاع احل ِّل لالعتامر:
فذهب املالكية ومجهور الشافعية وهو أحد الوجهني عند احلنابلة إىل
أن أفضل البقاع من أطراف ِّ
احلل إلحرام العمرة اجلعرانة ,ثم يليها يف
الفضل التنعيم.
وذهب احلنفية واحلنابلة يف وجه وبعض الشافعية إىل أن أفضل
جهات ِّ
احلل التنعيم ,فاإلحرام منه أفضل ,ألن النبي صىل اهلل عليه وعىل
آله وصحبه وسلم أمر عبد الرمحن بن أيب بكر ريض اهلل عنه بأن يذهب
بأخته السيدة عائشة ريض اهلل عنها إىل التنعيم لتحرم منه.
وبناء عىل ذلك:
فال خالف بني الفقها يف أن التنعيم من احل ِّل ,واإلحرام منه للعمرة
جائز باالتفاق ملن كان من أهل مكة أو من يف حكمهم .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السووؤال :21أةدوود الس ووفر مووع لوج أخوويت و و وأمووي معنووا و و موون أ وول أداء
مناسك العار  ,تهل لوج أخيت من حماةمي ألن و حيل لي؟

اجلواب :أوالً :النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال« :ال

خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم ,وال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم,
فقام رجل ,فقال :يا رسول اهلل ,إن امرأيت خرجت حاجة ,وإين اكتتبت
يف غزوة كذا وكذا ,فقال :انطلق فحج مع امرأتك» رواه مسلم عن أنس
ريض اهلل عنهام.
ثاني ًا :زوج األخت حمرم عىل أخت زوجته حرمة مؤقتة وليست
دائمة ,وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ﴾ [النسا  .]14 :وجيوز للرجل أن يتزوج من أخت زوجته بعد وفاة
زوجته أو بعد طالقها ,أما أم الزوجة فهي حمرمة حرمة مؤبدة ,وذلك لقوله
تعاىل يف آية املحرمات حرمة مؤبدة﴿ :ﮔ ﮕ﴾ [النسا .]14 :
وبناء عىل ذلك:
فزوج األخت ليس حمرم ًا حرمة مؤبدة ,بل مؤقتة ,والسفر معه ال
جيوز شع ًا ,واملرأة إن مل جتد زوج ًا أو حمرم ًا حرمة مؤبدة ,فاحلج والعمرة
ليسا فرض ًا عليها ,لقوله تعاىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ﴾ [آل عمران .]91 :ومن شوط االستطاعة للمرأة وجود حمرم
أو زوج .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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أن
الس ووؤال :22ام وورأ أحرم ووت ب ووالعار واش وورتعت يف إحرامه ووا َّ
حلَّهووا يف املكووان الووذي حتووبس تي و  ,و اءتهووا حيضووتها ومل
درتتوك عليهوا؟ وامورأ رانيوة
تتاكن من أداء العاور  ,تاوا ا َّ
اشرتعت هذا الشر ط ,وحاضت بعد الطوا وقبل السعي,
تاا ا درتتَّك عليها؟
اجلواب :أوالً :االشرتاط يف اإلحرام هو أن يقول املحرم عند

ِّ
فمحل
اإلحرام( :إين أريد احلج) مثالً ,أو (العمرة ,فإن حبسني حابس
حيث حبستني).
وقد اختلف الفقها يف مرشوعية هذا الرشط:
فذهب الشافعية إىل صحة االشرتاط ,وأنه يفيد إباحة التحلل من
اإلحرام عند وجود احلابس كاملرض ,فإذا مل يشرتط مل جيز له التحلل.
ثم إن اشرتط يف التحلل أن يكون مع اهلدي وجب اهلدي ,وإن مل
يشرتط فال هدي عليه.
وهذا مذهب احلنابلة كذلك ,بل قالوا :يستحب ملن أحرم بنسك
حج أو عمرة أن يشرتط عند إحرامه ,فإذا أحل عند وجود عائق فال دم
عليه وال صوم.
أما عند السادة احلنفية واملالكية فاالشرتاط غري جائز ,وال يفيد يف
التحلل عند حصول املانع.
ثاني ًا :ذكر الفقها من سنن السعي الطهارة من احلدث األكرب
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واألصغر والنجاسة ,فلو سعى املعتمر أو احلاج وهو حمدث حدث ًا أكرب أو
أصغر صح سعيه ,لقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:
«افعل كام يفعل احلاج ,غري أن ال تطويف بالبيت حتى تطهري» رواه
البخاري ,وهذا احلديث يدل داللة رصية عىل جواز السعي بغري طهارة.
وبناء عىل ذلك:
فاملرأة التي أحرمت واشرتطت إن حبسها حابس فمحلها حيث
حبسها ,وجا هتا حيضتها ومل تتمكن من أدا العمرة ,فلها أن تتحلل من
العمرة ,وال يش عليها عند السادة الشافعية واحلنابلة.
أما املرأة الثانية التي اشرتطت وحاضت بعد الطواف وقبل السعي,
فلها أن تسعى وهي حائض ,بعد أن تشد عىل نفسها ,وال يش عليها
بإمجاع الفقها  ,ألن الطهارة شط يف الطواف دون السعي .هذا ,واهلل
تعاىل أعلم.

الس ووؤال :23ه وول جي ووول للا وورأ الط وووا أو الس ووعي وه ووي حتا وول
عفلها الرضيع إ ا كان عاره سنة؟

اجلواب :اشرتط الفقها لصحة الطواف الطهارة من احلدث

األصغر واألكرب ,وطهارة املكان ,وطهارة الثوب.
وبناء عىل ذلك:
إذا كان الصغري الذي حتمله ال يستمسك بنفسه ,وعىل ثوبه أو بدنه
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نجاسة ,فال جيوز محله أثنا الطواف ,ألهنا تعترب يف هذا احلال حاملة
للنجاسة ,وهذا ال جيوز .وأما إذا كان يستمسك بنفسه وليس عليه نجاسة
فطوافها صحيح ,وال تعترب حاملة للنجاسة .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

الس ووؤال :22ه وول جي ووك عل ووى ال ووزوج املس ووتطيع دت ووع نفق ووة احل ووف
لزو ت علااً أن لو ت قلك نفقة احلف؟

اجلواب :احلج عبادة خوطب هبا الرجال والنسا مجيع ًا بقوله عز

وجل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [آل عمران,]91 :
فمن استطاع من الرجال ومن النسا  ,وملك زاد ًا وراحلة تب ِّلغه بيت اهلل
احلرام وجب عليه أن يج.
حجها حتى جيعلها
وال جيب عىل الزوج أن يعطي لزوجته نفقة ِّ
مستطيعة ,سوا كانت غنية أم فقرية ,ألن الواجب الذي عليه هو الطعام
والرشاب والكسا والسكنى.
وبناء عىل ذلك:
فال جيب عىل الزوج دفع نفقة احلج لزوجته ,ولكن من باب الو ِّد
والوفا وحسن املعاشة ,ولدوام األلفة واملودة واملحبة بينهام إذا كان
الزوج قادر ًا عىل إحجاج زوجته فليفعل ذلك ,سوا كانت غنية أم فقرية.
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السؤال :25ة ل أحرم بالعار وهو واضع شعراً اصطناعياً على
ةأس  ,تهل من حرج علي يف لك؟

اجلواب :ورد عن سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه

وسلم أنه قال« :لعن اهلل الواصلة واملستوصلة والواشمة واملستوشمة»
رواه اإلمام أمحد عن أيب هريرة ريض اهلل عنه؛ مع العلم بأن الزينة والتحل
من طبيعة املرأة ألهنا تنشأ عىل ذلك ,عىل عكس الرجال ,قال تعاىل:
﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ [الزخرف.]21 :
حق الرجل من باب أوىل وأوىل.
حق املرأة ففي ِّ
فإذا كان هذا يف ِّ
وبناء عىل ذلك:
أوالً :يرم عىل الرجل لبس هذه الباروكة (الشعر االصطناعي) ألنه
حمرم عىل املرأة ,فعىل الرجل من باب أوىل وأوىل.
ثاني ًا :تعترب هذه الباروكة طبقة عازلة أثنا الغسل ,فيجب نزعها
أثنا الغسل وأثنا الوضو كذلك حتى يصل املا إىل الرأس.
ثالث ًا :إذا أحرم باحلج أو العمرة وهو البس هذه الباروكة أكثر الليل
أو النهار وجب عليه الدم ,وإن كان أقل من يوم وليلة فعليه صدقة .هذا,
واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :26علوويَّ ددووون كووثري وأةدوود الووذهاب إىل العاوور  ,تهوول
جيك عليَّ استئذان الدائنني؟
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اجلواب :إذا كانت الديون حال ًة ـ حل أجلها ـ فال جيوز الذهاب إىل
العمرة إال بعد استئذان الدائنني.
أما إذا كانت الديون غري حالة األجل ,وبوسع املدين سداد الديون
املرتتبة عليه يف وقتها املحدد ,فال جيب عليه أن يستأذن الدائنني ,ولكن
يسن له هذا.
وبناء عىل ذلك:
فأنا أنصحك بسداد ديونك ,وهذا أوىل من أدا العمرة إذا كانت
نافلة ,وأما إذا كانت عمرتك هي األوىل ,وديونك غري حالة ,وترتك وفا
إذا انتهى أجلك ,فال حرج من ذهابك للعمرة بدون استئذان ,أما إذا
كانت ديونك حالة فال جيوز السفر للعمرة إال بعد استئذان الدائنني .هذا,
واهلل تعاىل أعلم.

الس ووؤال :27إنس ووان أح وورم ب ووالعار وقب وول أداء مناس ووك العا وور
عاشر لو ت  ,تاا ا درتتك علي ؟
اجلواب :من عاش زوجته بعد اإلحرام بنسك العمرة وقبل االنتها

من مناسكها فقد أفسدها ,ووجب عليه أن يتم العمرة الفاسدة ,ثم يقيض
العمرة بعد ذلك ,هذا عند مجهور الفقها .
وجيب عليه ذبح شاة عند مجهور الفقها  ,وذبح بدنة عند الشافعية
ويوزع اللحم عىل فقرا ومساكني احلرم.
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وبناء عىل ذلك:
أوالً :وجب عىل هذا املعتمر إمتام عمرته الفاسدة ,ثم قضاؤها.
ثاني ًا :وجب عليه ذبح شاة ويوزع حلمها عىل فقرا ومساكني احلرم,
وهي يف ذمته ,فإن عاد إىل بلده وجب عليه أن يوكِّل أحد ًا برشا الشاة
وذبحها وتوزيعها يف احلرم.
وإن كان فقري ًا فهي دين يف ذمته عند مجهور الفقها حتى يملك
ثمنها ,وعند السادة املالكية إن كان فقري ًا ال يملك ثمن الشاة يصوم عرشة
أيام .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :21ة وول لوواول امليقووا يف الوورب قاصووداً بلوود وود  ,وهووو
غووري نووا ٍو اإلحوورام بعاوور  ,رووم بوودا لو أن دووؤدي العاوور  ,تاوون
أدن دكون إحرام ؟

اجلواب :األصل ملن أراد دخول مكة املكرمة ألدا نسك احلج أو

العمرة أن ال يتجاوز امليقات إال بإحرام ,أما إذا قصد غري مكة وجتاوز
امليقات فمن الطبيعي أنه ال يرم.
فإذا خطر يف باله أدا نسك احلج أو العمرة بعد أن جتاوز امليقات
ـ وهو يف األصل مل ينو أدا نسك احلج أو العمرة ـ فميقاته من حيث هو
موجود ,وال يلزمه أن يرجع إىل امليقات لإلحرام منه.
وبناء عىل ذلك:
فام دام هذا الرجل قاصد ًا جدة ومل يقصد أدا نسك العمرة ,فال
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جيب عليه اإلحرام من امليقات ,وإذا بدا له أدا العمرة بعد جماوزة امليقات
فيحرم من املكان الذي هو فيه وال يش عليه ,وإن رجع إىل امليقات
وأحرم منه فال حرج عليه إن شا اهلل تعاىل .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
**

**

**

كتاب
األضحية والذبائح
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وي
السو ووؤال :1إنو وون أمجو ووع مو وواوً أل و وول الو ووزواج ,تهو وول لو ووك علو و َّ
و
األض ووحية؟ علاوواً أن وون أتوق ووع أن أمل ووك د وووم العي وود م ووا ً
لائوودًا عوون حوووائجي األصوولية ,وإنوون اآلن مقوويم يف اخللوويف
ويف توورت العيوود سووهكون يف سوووةدا ,تهوول جيووول أن أوكوول
ش او و وًا لي و ووذبإ ع و وون األض و ووحية يف اخلل و وويف ,ألن س و ووعر
األضحية هناك أقل من سعرها يف سوةدا؟
اجلواب :يقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ثالثة أقسم

عليهن ,وأحدِّ ثكم حديث ًا فاحفظوه ,قال :ما نقص مال عبد من صدقة,
وال ظلم عبد مظلمة فصرب عليها إال زاده اهلل عز ًا ,وال فتح عبد باب
مسألة إال فتح اهلل عليه باب فقر» رواه اإلمام أمحد والرتمذي وقال:
حديث حسن صحيح.
فام دمت مالك ًا للنصاب فيجب عليك أن تؤدي زكاته إذا حال عليه
احلول ,ولو كنت جتمعه من أجل الزواج ,وإذا جا يوم النحر وأنت
مالك للنصاب وجبت عليك األضحية ولن ينقص مالك ,وذلك تصديق ًا
لسيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم الذي أقسم بأن
الصدقة ال تنقص املال ,ولقوله تعاىل﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰃ ﰄ ﰅ﴾ [سبأ.]49 :
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جا يف إعانة الطالبني لإلمام الدمياطي:

وجيوز التوكيل يف شا األضحية والعقيقة ,ويف ذبحها ,ولو ببلد
غري بلد املضحي والعاق كام أطلقوه ,فقد رصح أئمتنا بجواز توكيل من
حتل ذبيحته يف ذبح األضحية ,ورصحوا بجواز التوكيل أو الوصية يف
شا الن رعم وذبحها ,وأنه يستحب حضور املضحي أضحيته ,وال جيب.
وقد كان عليه الصالة والسالم يبعث اهلدي من املدينة يذبح له
بمكة ,ففي الصحيحني :قالت عائشة ريض اهلل عنها( :أنا فتلت قالئد
هدي رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم بيدي ,ثم قلدها
رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم بيديه ,ثم بعث هبا مع
أيب) .ويف رواية( :لقد كنت أفتل قالئد هدي رسول اهلل صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم فيبعث هديه إىل الكعبة).
وبناء عىل ذلك:
فاألضحية واجبة عليك يوم النحر إذا كنت مالك ًا للنصاب ,وال حرج
من توكيل شخص مسلم يف ذبح األضحية عنك أينام كان ,وإن كان األوىل
أن تشهد أنت أضحيتك ,ألنه يغفر للمضحي بأول قطرة تقطر من دمها ,كام
جا يف احلديث الذي رواه الطرباين واحلاكم عن عمران بن حصني ريض
اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال« :يا فاطمة,
قومي فاشهدي أضحيتك ,فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب
رب العاملني ,ال شيك
عملتيه ,وقويل :إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل ِّ
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له ,وبذلك أمرت وأنا من املسلمني» ,قال عمران :يا رسول اهلل ,هذا لك
وألهل بيتك خاصة ,فأهل ذاك أنتم ,أو للمسلمني عامة؟ قال« :بل
للمسلمني عامة» .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :2ة ل اشرتى شا للتضحية بها ,ولكن قبول دووم النحور
تقئت عينها ,تهل داإُّ أن دذحبها أضحية أم و؟

اجلواب :جا يف بدائع الصنائع( :ولو اشرتى أضحية وهي

صحيحة ,ثم أعورت عنده وهو موس ,أو قطعت أذهنا كلها أو أليتها أو
ذنبها ,أو انكرست رجلها فلم تستطع أن متيش ,ال جتزي عنه ,وعليه مكاهنا
أخرى ,ملا بيـنا ,بخالف الفقري).
وبناء عىل ذلك:
فإذا كان الرجل غني ًا فهذه الشاة ال تصح لألضحية ,وعليه أن
يشرتي غريها ,أما إذا كان الرجل فقري ًا فإن هذه الشاة جتزئه .هذا ,واهلل
تعاىل أعلم.

السؤال :3اتفقت مع إخوتي علوى شوراء بقور ليضوحية ,وواحود
م وون إخ وووتي ةلقو و اهلل تع وواىل مول وووداً ودرد وود أن جيع وول لو و
عقيقة ,تهل جيول أن نشرك معنا يف البقر ؟

اجلواب :البقرة أو البدنة جتزئ عن سبعة فقط ال أكثر ,وذلك حلديث

جابر ريض اهلل عنه رق رال( :نحرنا مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله
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وصحبه وسلم عام احلديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) رواه مسلم.
ومن شوط الرشكة يف البقرة أو البدنة أن يكون اجلميع يريد
التقرب إىل اهلل تعاىل بإراقة الدم ,فإذا اشرتك سبعة فال بد أن يكون كل
واحد منهم مريد ًا للقربة وإن اختلف نوعها ,كام لو أراد واحد منهم
التضحية ,وآخر هدي املتعة ,وآخر هدي القران ,وآخر كفارة احللف,
وآخر كفارة عن ترك امليقات ,وآخر عن هدي التطوع ,وسابع عن عقيقة
أجزأهتم البدنة أو البقرة.
أما إذا أراد أحدهم سبعها ليأكله أو يبيعه فال جتزئ عن اآلخرين
الذين أرادوا القربة.
وبناء عىل ذلك:
فال حرج من إشاك أخيك مريد العقيقة عن ولده يف البقرة برشط
أن ال يزيد عددكم عن سبعة .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :2تويف ة ل وكان قد أوصى وةرت بذبإ أضحية عن  ,تهل
جيول أن دِشرَك املتوتى يف أضحية بقر مع مضحني أحياء؟
اجلواب :يستحب يف األضحية أن تكون أسمن وأعظم بدن ًا من

غريها ,لقوله تعاىل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾
[احلج .]41 :ومن تعظيمها أن خيتارها صاحبها عظيمة البدن سمينة.
وإذا اختار التضحية بالشياه فأفضلها الكبش األقرن املوجو

كتاب األضحية والذبائح

211

(املخيص) ,ولذلك قال احلنفية :الشاة أفضل من سبع البقرة ,بل أفضل
من البقرة إن استوتا يف القيمة ومقدار اللحم.
والشاة جتزئ عن واحد ,والبدنة والبقرة كل منهام عن سبعة ,حلديث
جابر ريض اهلل عنه قال( :نحرنا مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم عام احلديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) رواه مسلم.
وبناء عليه:
فاألفضل عند احلنفية أن ت حذ ربح شا ٌة عن املتوىف ,فإن أشك يف بقرة أو
بدنة فال حرج يف ذلك إن شا اهلل تعاىل ,إال إذا عني املتوىف شيئ ًا فإنه حترتم
وصيته وتنرفذ كام طلب .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :5أكرمن اهلل عز و ول ببنوتني ,تاوا حكوم حلو الشوعر
والتاو وودُّق بولن و و  ,وهو وول ه و وو للو ووذكوة تقو ووط أم للو ووذكوة
واإلناث؟ وكذلك بالنسبة للعقيقة.

اجلواب :العقيقة سنة عند أكثر الفقها  ,وذلك لقول النبي صىل اهلل

عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :الغالم مرهتن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع
ويسمى وي رلق رأسه» رواه الرتمذي عن سمرة ريض اهلل عنه .وذهب
مجهور الفقها إىل أن األنثى ترشع العقيقة عنها كام ترشع عن الذكر ,للذكر
شاتان ولألنثى شاة ,للحديث الرشيف :عن أم ك حرز الكعبية ريض اهلل عنها
قالت :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول:
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«عن الغالم شاتان مكافئتان ,وعن اجلارية شاة» رواه اإلمام أمحد.
ويستحب أن تكون يف اليوم السابع من والدته ,ويوم الوالدة يسب
من السبعة ,وال حتسب الليلة إن ولد لي ً
ال بل يسب اليوم الذي يليها.
أما بالنسبة حللق شعر رأس املولود فذهب مجهور الفقها إىل
استحبابه ويكون ذلك يف اليوم السابع ,وال فرق بني الذكر واألنثى عند
املالكية والشافعية.
ويستحب أن يتصدق بزنة شعره ذهب ًا أو فضة ,وذلك لقوله صىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم لفاطمة ريض اهلل عنها« :يا فاطمة
احلقي رأسه وتصدقي بزنرة شعره فضة ,قال :فوزنته فكان وزنه درمه ًا أو
بعض درهم» رواه الرتمذي .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

تتعاود تورك التسواية قبول
َّ
السؤال :6أةاد أحدهم أن دوذبإ شوا ,
الذبإ ,تذكَّره بعض احلاضردن بو وب التسواية ,تقوال:
التسوواية ليسووت وا بووة ,تووذحبها بوودون تسوواية ,تهوول حيوولُّ
أكل هذه الذبيحة؟
اجلواب :ذكر الفقها شوط ًا للذابح من مجلتها وجوب التسمية عند

الذبح عند التذكر والقدرة ,وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ [األنعام .]212 :فمن ترك التسمية عمد ًا وهو
قادر عليها فال تؤكل ذبيحته ألن اهلل تعاىل سمى مرتوك التسمية فسق ًا.
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أما إذا ترك التسمية ناسي ًا فذبيحته تؤكل ,وذلك لقول النبي صىل اهلل
يسمي حني
عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :املسلم يكفيه اسمه ,فإن نيس أن ِّ
فليسم وليذكر اسم اهلل ثم ليأكل» رواه البيهقي عن ابن عباس ريض
يذبح
ِّ
اهلل عنه.
هذا عند مجهور الفقها من احلنفية واملالكية واحلنابلة ,أما عند السادة
الشافعية فالتسمية عند الذبح مستحبة ,وهي كذلك عند بعض املالكية ويف
رواية عن اإلمام أمحد ,وذلك ملا أخرج البخاري عن هشام بن عروة ريض
اهلل عنه :أن ناس ًا من األعراب كانوا يأتونا بلحم ,ال ندري أذك رر اسم اهلل
عليه ,أم ال ؟ فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:
«اذكروا اسم اهلل عليه وكلوا» .وكانوا حديثي عهد بالكفر ,فلو كانت
التسمية شط ًا عند الذبح ملا حلت الذبيحة مع الشك يف وجودها.
وبناء عىل ذلك:
فعند مجهور الفقها ذبيحة هذا الرجل ال تؤكل ألنه كان قادر ًا عىل
التسمية وذاكر ًا هلا ,وعند الشافعية تؤكل ألن التسمية مستحبة.
ولكن األخذ بقول مجهور الفقها أوىل ,والالئق باملسلم إن ذكِّر
بالتسمية أن يستجيب وال يمتنع .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :7ة وول نووذة إن أكرم و اهلل بولوود تس ويذبإ بقوور  ,تهوول
لك علي النية عند الذبإ؟
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اجلواب :ذهب مجهور الفقها إىل اشرتاط نية التذكية الرشعية عند
ذبح احليوان املأكول حتى يل أكله ,فمن ترك نية التذكية الرشعية عند
الذبح وقصد جمرد موهتا فإن ذبيحته ال تؤكل.
وبناء عىل ذلك:
فيجب عىل الناذر عند ذبح البقرة أن ينوي تذكية البقرة تذكية
شعية ,حتى يل أكلها ,والنية حملها القلب والتلفظ هبا باللسان سنة.
ومما ال شك فيه بأن الناذر عندما ذبح البقرة هو مستحض نية الوفا
بالنذر ونية التذكية الرشعية ,وال يقصد من ذبحها جمرد موهتا ,ألن العاقل
ال يقصد هذا .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
**

**

**
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السؤال :1هل صحيإ أنَّ الن صولى اهلل عليو وعلوى هلو وصوحب
وسلم تزوَّج امرأ كتابية؟

اجلواب :من الصفات التي جيب أن تكون يف أمهات املؤمنني اإلسالم,

ولذلك مل تكن واحدة من أمهات املؤمنني كتابية ,بل كلهن مسلامت مؤمنات
قانتات تائبات عابدات ,والنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
أشف وأكرم وأرفع من أن يضع نطفته الطاهرة يف رحم كافرة.
وقد ورد يف احلديث الرشيف قوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
أزوج إال أهل اجلنة» رواه ابن عساكر
وسلم« :إن اهلل أبى يل أن أتزوج أو ِّ
أزوج
يف تاريخ دمشق ,ويف رواية« :سألت ريب أال أتزوج إىل أحد ,وال ِّ
إليه إال كان معي يف اجلنة ,فأعطاين ذلك» رواه الطرباين واحلاكم وقال:
خيرجاه ,ووافقه الذهبي.
صحيح اإلسناد ومل ِّ
وبناء عليه:
فأمهات املؤمنني ريض اهلل عنهن كلهن مسلامت مؤمنات ,وما ثبت
أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم تزوج كتابية ,نعم لقد
تزوج النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم من السيدة صفية ريض
اهلل عنها التي أصلها كتايب ,وكذلك السيدة ريانة بنت زيد بن عمرو
ريض اهلل عنها .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السؤال :2ما حكم عقد الزواج بوني العيوددن الفطور واألضوحى؟
وهل داإُّ عقد لواج احملرم حبف أو عار ؟
والزواج جائز شع ًا يف ِّ
كل األيام
اجلواب :إن عقدر الزواج,
ر

واألشهر ,وال حرج يف إجرا عقد الزواج قبل رمضان أو بعده ,وقبل
عيد األضحى ,وكذلك الزواج.
ولكن الناس يتحرجون من الزواج قبل شهر رمضان بقليل خشية
الفطر يف هنار رمضان ,وهذا من باب االحتياط ,ألن الزوجني قد ال يملكان
نفسيهام يف هنار رمضان ,أما من كان يملك نفسه فال حرج يف زواجه قبل
رمضان أو يف رمضان ,فض ً
ال عن أن يكون بني عيد الفطر واألضحى.
أما عقد الزواج بالنسبة للمحرم بحج أو عمرة ,فقد ذكر الفقها بأن
من شوط صحة عقد الزواج أال يكون أحد الزوجني أو الويل حمرم ًا بحج
النبي
أو عمرة ,وهذا عند الشافعية واملالكية واحلنابلة ,وذلك حلديث
ِّ
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ال ينكح املحرم وال ينكح وال
خيطب» رواه مسلم عن عثامن بن عفان ريض اهلل عنه .أي لنفسه أو لغريه.
يزوج غريه ,والنهي
هني رصيح للمحرم بحج أو عمرة أن يتزوج أو ِّ
فهذا ٌ
يدل عىل فساد املنهي عنه ,وألن اإلحرام انقطاع للعبادة ,والزواج سبيل
إىل املتعة فيتناىف مع اإلحرام ,فيمنع أثنا ه.
وذهب احلنفية إىل صحة عقد الزواج أثنا اإلحرام ,سوا أكان املحرم
هو الزوج أم الزوجة أم الويل ,أي :جيوز نكاح املحرم وإنكاحه ,ولكن ال
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يدخل هبا حتى يتحلل ,بدليل أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم تزوج ميمونة بنت احلارث وهو حمرم ,وقالوا :إذا كانت حرمة الصيام
ال متنع عقد النكاح فكذلك حرمة اإلحرام ال متنع عقد النكاح أيض ًا.
واألحوط األخذ بقول مجهور الفقها  .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السوؤال :3هوول دكوون لوج املوورأ يف الوودنيا لو واً اووا يف اآلخوور  ,أم أنَّ
اا أن ختتاة غريه إ ا كان سيئ اخلل أو كانت و حتب ؟
متزوجة من رجل مسلم واحد ومل
اجلواب :إن كانت املرأة املسلمة ِّ

تتزوج من غريه ال من قبل وال من بعد ,وكان كل من الزوجني من أهل
اجلنة ,فإن هذه الزوجة تكون زوجة هلذا الرجل األول ,وإن كانت يف
الدنيا ال حتبه بسبب سو خلقه ,ألن من ميزات أهل اجلنة رجاالً كانوا أو
كل وصف ناقص ,ومن ِّ
نسا أهنم مطهرون من ِّ
كل عيب ,قال تبارك
يطهر اجلميع
وتعاىل﴿ :ﯮ ﯯ﴾ [آل عمران ,]25 :فاهلل تعاىل ِّ
ظاهر ًا وباطن ًا ,وحتى الغل الذي جتده املرأة يف نفسها نحو زوجها يف الدنيا
فإنه ينزع منها يوم القيامة ,قال تعاىل﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [احلجر.]31 :
متزوجة من رجلني أحدمها أخالقه حسنة,
وأما إذا كانت املرأة
ِّ
يطهر
واآلخر سيئة ,فإهنا ختتار يوم القيامة األحسن خلق ًا ,مع أن اهلل تعاىل ِّ
االثنني إن كانا من أهل اجلنة.
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والالئق باملسلم واملسلمة أن يفكِّر كل واحد منهام هل هو من أهل
اجلنة أم ال؟ وأن ال يفكِّر بعدم اللقا مع اآلخرين وإن كانوا يف اجلنة.
واحلريص عىل نفسه أن يكون من أهل اجلنة عليه أن يعفو ويصفح عمن
أسا إليه ,وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﮈ ﮉ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [النور .]11 :هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :2هوول الووزواج موون اموورأ رانيووة موون غووري مووربِّة دعوودُّ ععنوًا
بالزو ة األوىل ,وليس من الوتاء اا؟
يصور
اجلواب :مما ال شك فيه بأن الغرب احلاقد عىل اإلسالم
ِّ

للمرأة املسلمة أن تعدد الزوجات جناية كربى عىل املرأة ,وليس من
الزوج خائن ًا لزوجته إن تزوج عليها.
الوفا هلا ,ويعد
ر
مع أنه لو وقفت املرأة يف مسألة تعدد الزوجات لوجدت أن التعدد
لصاحلها قبل أن يكون لصالح الرجل ,ألن عدد النسا أكثر من عدد
الرجال ,ومن الطبعي أن متيل املرأة إىل الرجل والرجل إىل املرأة ,فإن مل
يكن التعدد مرشوع ًا فام هو احلل بالنسبة للعوانس ومن ال زوج هلا؟
فاإلسالم يرفض كل الرفض الصداقة واخللة بني الرجال والنسا ,
وذلك حفاظ ًا منه عىل كرامة املرأة وطهارة األنساب ,ومن خالل هذا أباح
التعدد بقوله تعاىل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ [النسا .]4 :
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وبناء عىل ذلك:
فقول القائل بأن الزواج الثاين يعد طعن ًا بالزوجة األوىل وليس من
الوفا هلا هو تقليد للغرب احلاقد عىل اإلسالم ,ومن الذي يقول :إن
التعدد طعن بالزوجة األوىل وليس فيه وفا هلا وقد عدد النبي صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم نسا ه؟ ومن يقول هذا القول وقد أباحه اهلل تعاىل؟
ولك حن من أراد التعدد الذي أباحه اهلل تعاىل له فعليه أن يقوم
بالواجب الذي أوجبه الرشع عليه من العدل والقسم بني نسائه ,وإال
فيحرم عليه أن يقوم باملباح ليقع يف املحرم .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

ال
أحبوت ة و ً
السؤال :5امرأ نارانية متزوِّ ة من ة ل نارانيَّ ,
مسلااً ,وهوي تردود أن تورتك لو هوا الناوراني مون أ ول أن
تتزوج من الر ل املسلم ,موع العلوم أنو لويس اوا أوود مون
الر ل الناراني ,تاا هو السبيل للوصوول إىل الوزواج مون
الر ل املسلم؟
اجلواب :اإلسالم علمنا الوفا للناس مجيع ًا مؤمنهم وكافرهم,

وحذرنا من اخليانة ولو مع من خاننا ,قال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم« :وال رخت حن رمن خانك» رواه أبو داود عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.
أي
كام حذرنا النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم من إفساد ِّ
امرأة عىل زوجها ,فقال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ليس منا

الفتاوى الرشعية

211

من خبب امرأة عىل زوجها أو عبد ًا عىل س ِّيده» رواه أبو داود عن أيب
هريرة ريض اهلل عنه.
وبناء عىل ذلك:
فإذا كان هذا الرجل املسلم هو الذي أفسد عىل املرأة النصانية
عالقتها مع زوجها فلقد ارتكب إث ًام عظي ًام ,وهو ليس عىل هدي النبي
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف ذلك ,وهذا الرجل ال يعطي
الصورة احلسنة عن دينه الذي علم أتباعه عدم اخليانة ولو مع من خاننا,
وهذا الرجل ميس لإلسالم وألهل اإلسالم.
أما إذا كانت املرأة النصانية وصلت إىل درجة من القناعة ببطالن
دينها وبصحة اإلسالم ـ وأرجو اهلل عز وجل هلا هذا ـ فعليها أن تعلن
إسالمها ,وبعد إعالن إسالمها خترب زوجها بإسالمها ,بعد االمتناع من
متكني نفسها له ,فإن اعتنق اإلسالم خالل فرتة عدهتا فهي زوجة شعية له,
واألوىل هلا أن جتدِّ د عقد زواجها عليه ,وإن رفض الدخول يف دين اهلل عز
وجل ف ِّرق بينه وبني زوجته ,وعىل هذه املرأة يف هذه احلالة أن جتلس يف
أي رجل مسلم شا ت .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
العدة ,وبعد ذلك تتزوج من ِّ

ال علووى أن و صوواحك ددوون وخل و  ,وكانووت
السووؤال :6تزو ووت ة و ً
السو ووكنى يف بيو ووت أهل و و  ,وبو وودأ أم و و تضو ووادقن كو ووثرياً,
تطالبت لو ي باملسوكن الشورعي اخلوا بوي ,وأنوا أةدود أن
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أعر مواصفا املسكن الشرعي للزو ة؟

اجلواب :ذكر الفقها بأن بيت الزوجية يراعى فيه ما يأيت:
أوالً :أن يكون خالي ًا عن أهل الزوج ,ألن املرأة تتضر بمشاركة
اخلاِ هبا ,ويمنعها ذلك من معاشهتا لزوجها.
غريها يف بيت الزوجية
ِّ
ثاني ًا :أن ال تكون معها ررضهتا ,ملا بينهام من الغرية ,واجتامعهام يثري
اخلصومة واملشاجرة ,إال إن رضيتا بسكنهام مع ًا.
ثالث ًا :أن يكون بني جريان صاحلني ,وذلك حتى تأمن عىل نفسها
وماهلا ,وبيت بال جريان ليس مسكن ًا شعي ًا إن كانت ال تأمن عىل
نفسها وماهلا.
رابع ًا :أن يكون املسكن مشتم ً
ال عىل مجيع ما يلزم ملعيشة أمثاهلام
عادةً ,وعىل مجيع ما يتاج إليه من املرافق الالزمة ,ومن الطبعي أن يكون
املسكن ال يمكن الدخول عليه إال باستئذان ,بحيث يكون له باب وله
غلق .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :7ة وول تووزوج اموورأ موون هل بيووت سوويدنا ةسووول اهلل صوولى
اهلل علي وعلى هلو وصوحب وسولم ,ته بوت لو ولوداً ,تهول
دعوو ُّد ه ووذا الول وود م وون هل بي ووت س وويدنا ةس ووول اهلل ص وولى اهلل
عليوو وعل ووى هلوو وص ووحب وس وولم إ ا مل دك وون وال ووده م وون هل
البيت؟ وهل تنطب على األوود أحكام هل البيت؟

الفتاوى الرشعية

291

اجلواب :ذكر العلام أن أوالد الرشيفة التي تزوجت بمن ال ينتسب
لذرية احلسنني ريض اهلل عنهام ,ال جيري فيهم األمر عىل قاعدة الرشع
الرشيف يف أن الولد يتبع أباه يف النسب ال أمه ,وإنام خرج أوالد فاطمة
ريض اهلل عنها وحدها للخصوصية التي ورد هبا احلديث الذي أخرجه
الطرباين وأبو نعيم عن عمر ريض اهلل عنه قال :سمعت رسول اهلل صىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول« :كل بني أنثى فإن عصبتهم
ألبيهم ,ما خال ولد فاطمة ,فإين أنا عصبتهم ,وأنا أبوهم» ,وهي مقصورة
عىل ذرية احلسن واحلسني ريض اهلل عنهام ,لكن مطلق الرشف الذي لآلل
يشملهم ,وأما الرشف األخص وهو شف النسبة إليه فال ,وال يمنعون
من الزكاة والصدقة.
قال العالمة ابن عابدين الشامي رمحه اهلل يف حاشيته (رد املحتار):
[قوله( :ومفاده أن الرشف من األم فقط غري معترب) يؤيده قول اهلندية عن
البدائع :فثبت أن احلسب والنسب خيتص باألب دون األم اهـ .فال حترم
عليه الزكاة وال يكون كفؤ ًا للهاشمية ,وال يدخل يف الوقف عىل
األشاف .قوله( :وبه أفتى شيخنا الرمل) حيث قال يف فتاواه يف باب
ثبوت النسب ما حاصله :ال شبهة يف أن له شف ًا ما ,وكذا ألوالده
وأوالدهم إىل آخر الدهر ,أما أصل النسب فمخصوِ باآلبا .
املحرم للصدقة إذا كان أبوهم من
أقول :وإنام يكون هلم شف اآلل ِّ
اآلل كام مر] .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السووؤال :1مت إ ووراء عقوود لواج بووين وبووني لموويليت يف اجلامعووة علووى
كتاب اهلل وسنة ةسول صلى اهلل علي وعلى هل وصوحب وسولم,
وربَّتنا هذا العقد على وةقة ,ولكن بدون شهود على هذا العقود,
ٍّ ,ومتَّ الدخول بيننا ,تهل دعدُّ هذا الزواج شرعياً؟
وبدون ولي

اجلواب :أوالً :كيف تقول بسؤالك تم عقد زواج بيني وبني زميلتي

يف اجلامعة عىل كتاب اهلل وسنة رسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم؟ فلو كنت تعرف ما أوجب عليك الكتاب والسنة يف إجرا عقد
الزواج ملا تزوجت هذا الزواج!
بل أقول لك أوضح من ذلك :هب أنك ال تعرف ما أوجب عليك
الكتاب والسنة يف إجرا عقد الزواج ,ولكن باهلل عليك أترىض هبذا
ألختك أو ألحد من حمارمك؟ أنا واثق أنك ح
إن كنت حر ًا أبي ًا ال ترىض
ورب الكعبة.
بذلك ِّ
ثاني ًا :أما حضت يف يوم من األيام عقد زواج ,أو خطبة مجعة ,أو
درس ًا ديني ًا ,أو سمعت من طالب العلم حديث النبي صىل اهلل عليه وعىل
وشاهدي عدل»؟ رواه اإلمام أمحد
آله وصحبه وسلم« :ال نكاح إال ب رويل
ح
عن أيب بردة ريض اهلل عنه .وإين أغ ِّلب عىل ظني بأن هذا احلديث الرشيف
يعرفه املسلمون منذ نعومة أظفارهم لكثرة ما يرتدد عىل ألسنة الناس.
ثالث ًا :أوجب عامة الفقها اإلشهاد عىل عقد الزواج ,للحديث
وشاهدي عدل».
الرشيف« :ال نكاح إال ربويل
ح

الفتاوى الرشعية

291

رابع ًا :املقرر عند مجهور الفقها بأن عقد الزواج إذا خال من شهادة
الشاهدين يكون عقد ًا باط ً
ال عند بعضهم ,ويكون عقد ًا فاسد ًا عند
بعضهم اآلخر.
خامس ًا :يكون دخول الرجل باملرأة بنا عىل هذا العقد بدون
شهود معصية وكبرية من الكبائر ,وجيب عىل احلاكم إن علم بذلك أن
يعزر الزوجني.
ِّ
سادس ًا :إذا تم العقد بدون شهود فال قيمة هلذا العقد وال يرتتب
عليه أي أثر ما دام مل يتم الدخول باملرأة.
سابع ًا :أما إذا تم الدخول باملرأة هبذا العقد ,فإنه جيب أن يتفرقا
مباشة ,وعليهام بالتوبة واالستغفار ,وإال فرق بينهام القايض وعزرمها.
وال يقام عليهام حد الزنى ,وتستحق املرأة املهر ,وتثبت حرمة
املصاهرة بينهام ,وجيب عىل املرأة أن تعتد من وقت املفارقة بينهام ,وإذا
محلت املرأة فإن الولد ينسب إليهام.
وبناء عىل ذلك:
فيجب عليكام أن تفرتقا ,وأن تكثرا من االستغفار بعد التوبة والندم
عىل ما فعلتام ,وجيب عليك أن تدفع هلا املهر ,وجيب عليها أن تعتد من
ساعة الفرقة بينكام ,وإذا حصل ولد بسبب الدخول فهو لكام ولد شعي.
وإذا أردمتا االستمرار يف احلياة الزوجية فعليكام بتجديد العقد
بشهادة شاهدين مسلمني عليه .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السوؤال :9موا حكوم الشورع يف مقوودَّم املهور غوري املقبوو وخاصووة
كون غري حمودود األ ول؟ وعودم حتددود األ ول يف غالوك
األحي ووان د ووؤدي إىل نش وووب ن ووزا ٍع ب ووني ال ووزو ني ,وغالب وًا م ووا
دك ووون س ووببًا أو أدا للض ووغط عل ووى ال ووزوج ,وبالت ووالي هو وودم
مؤسسة الزواج؟
اجلواب :ذهب مجهور الفقها من احلنفية والشافعية واحلنابلة إىل
صحة تأجيل املهر إىل املوت أو الطالق.
أما بالنسبة للمهر املعجل غري املقبوض ومل يذكر فيه األجل فجائز
شع ًا ,ألنه من املعلوم بأن الزوجة من ح ِّقها أن تطالب به متى شا ت,
وهلا أن حتبس نفسها عن زوجها ولو بال عذر لقبض املهر املعجل ,هذا
باتفاق الفقها إذا مل يصل وط وال متكني.
حق حبس نفسها الستيفا
أما إذا تم الوط فاختلف الفقها يف ِّ
املهر .فعند أيب حنيفة :هلا أن متنع نفسها حتى تستويف مهرها املعجل ,وعند
مجهور الفقها وصاحبي أيب حنيفة :ليس هلا منع نفسها لقبض املهر
املعجل بعد أن سلمت نفسها ومكنته من الوط قبل قبضه.
ويا حبذا لو أن املسلمني يرسوا عىل بعضهم البعض يف املهور ,وكان
املهر كله مقبوض ًا قبل الدخول ,وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ [األحزاب .]51 :هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السووؤال :11هوول جيووول لووي ال ووزواج موون اموورأ خووالي بعوود وتات و ,
خل ووويف عليه ووا أن تق ووع يف حمظ وووة حي ووث إنه ووا ص ووغري يف
السن ولددها عفل؟

اجلواب :إن زوجة اخلال امرأة أجنبية عن ابن أخت زوجها ,فال جيوز

البن األخت أن يراها عندما تكون يف عصمة خاله ,وجيوز البن األخت
أن يتزوج من زوجة خاله بعد وفاة خاله أو بعد طالقها وانتها عدهتا.
وبناء عىل ذلك:
فال حرج من زواجك من زوجة خالك بعد وفاة خالك وانقضا
عدهتا .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :11لقوود متَّ إ ووراء عقوود لوا ووي علووى اموورأ  ,وموا والوودها,
صإ هذا العقد أم و؟
وكان الشاهدان ة الً وامرأتني ,تهل َّ

اجلواب :عند مجهور الفقها ال يصح عقد النكاح إال بوجود

شاهدين ,لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ال نكاح إال بويل
وشاهدر حي عدل ,وما كان من نكاح عىل غري ذلك فهو باطل» رواه ابن
حبان عن عائشة ريض اهلل عنها.
واشرتط مجهور الفقها من املالكية والشافعية واحلنابلة يف شاهدي
النكاح الذكور رة ,فال ينعقد عندهم بشهادة النسا  ,وال بشهادة رجل
وامرأتني ألنه ال يثبت بقوهلم.
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وخالف يف ذلك احلنفية الذين قالوا بعدم اشرتاط الذكورة يف
شاهدي النكاح ,فينعقد عندهم بحضور رجل وامرأتني.
وبناء عىل ذلك:
فال يصح العقد عند مجهور الفقها بشهادة رجل وامرأتني ,ويصح
عند احلنفية ,وإين أرى إعادة عقد النكاح ثانية أمام رجلني خروج ًا من
اخلالف بني الفقها  ,وهو األسلم .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :12شاب أحكَّ امرأ متزوِّ ة وهي يف حالة خال شددد
مع لو ها ,ولو ها هجرها سنة كاملة بدون عالق ,وبعود
مضووي سوونة موون هجرانهووا تزوَّ هووا هووذا الشوواب ,وهووو دعلووم
ومت الوودخول بهووا ,تهوول لوا و
أنهووا مووا عُلقووت موون لو هوواَّ ,
صحيإ أم باعل؟ وما ا درتتَّك على هذا الزواج؟

اجلواب :إذا كان زواج الثاين هبذه املرأة مع علمه بأهنا زوجة لألول ومل

يطلقها زوجها حقيق ًة كان زواجه منها باطالً ,وجيب إقامة احلدِّ عليه وعليها.
وال عدة عليها بعد التفريق بينهام ,وال تستحق شيئ ًا من املهر ,وال
والزنى ال حرمة له.
يثبت النسب هبذا الدخول ,ألن وطأه هلا ز ًنىِّ ,
وبناء عىل ذلك:
فزواجه من زوجة الغري وهو يعلم بأهنا عىل عصمة زوجها يعترب
ز ًنى ,وال يرتتب عليه أي أثر من آثار النكاح ولو تم الدخول هبا.
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وجيب عىل احلاكم إقامة احلدِّ عليه إذا ثبت عنده ذلك بالبينة
الرشعية أو باإلقرار ,وال تستحق املرأة شيئ ًا من املهر ,وال عدة عليها,
وإذا حصل محل من الدخول فالنسب ال يثبت من طرف الرجل ,ألن
الزنى ال حرمة له .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :13أنا امرأ تهدَّات مون سونوا  ,وأةغوك يف الوزواج ,ولكون
والوودي ميوونعن موون الووزواج ألنووي أقوووم بالنفقووة علي و  ,وقوود
تقوودم لووي ة وول كو ء ,تهوول بوسووعي أن أعقوود عقوود لوا ووي
علي بدون مواتقة والدي على لك؟

حق الوالد أن يمنع ابنته من الزواج إذا
اجلواب :أوالً :ليس من ِّ

تقدم خلطبتها الرجل الكف املناسب هلا ,فإذا فعل ذلك فيكون مشموالً
بالعضل الذي يرم فعله ,وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [النسا .]29 :
ثاني ًا :ليس الئق ًا بالرجل أن يمنع ابنته من الزواج حتى يأخذ من
ماهلا ,وخاصة إن كان غني ًا وقادر ًا عىل الكسب ,فإن كان عاجز ًا عن
الكسب وفقري ًا فواجب عىل األوالد أن ينفقوا عىل والدهم ,ونفقتك يف
هذه احلالة عىل والدك املحتاج ال متنع من زواجك.
تزوج
ثالث ًا :لقد هنى النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أن ِّ
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تزوج غريها ,وذلك لقوله صىل اهلل عليه
املرأة نفسها بدون إذن ول ِّيها ,أو أن ِّ
وعىل آله وصحبه وسلم« :ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل» رواه البيهقي
عن ابن عمر ريض اهلل عنهام .ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:
«أيام امرأة نكحت بغري إذن مواليها فنكاحها باطل ثالث مرات ,فإن دخل
هبا فاملهر هلا بام أصاب منها ,فإن تشاجروا فالسلطان ويل رمن ال ويل له» رواه
أبو داود عن عائشة ريض اهلل عنها .ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
تزوج املرأة نفسها ,فإن الزانية هي التي
وسلم« :ال ت رز ِّوج املرأة املرأ رة ,وال ِّ
تزوج نفسها» رواه ابن ماجه عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.
ِّ
هذا عند مجهور الفقها  ,وخالف ذلك احلنفية وقالوا بجواز إجرا
عقد الزواج للمرأة البالغة بدون وليها ,واألخذ بقول اجلمهور أوىل.
وبناء عىل ذلك:
تزوجي نفسك بغري إذن وليك ,وخاصة إذا كان
فال جيوز لك أن ِّ
املتقدِّ م من خطبتك غري كف لك ,وعليك بطاعة أمر والدك ألنه أدرى
يف مصلحتك ,وألنه خيشى عىل نفسه من العار ,وهذا عذر يبيح له أن
يمنعك من الزواج.
أما إذا كان كفئ ًا لك ,و رع رض رلك والدك ومنعك من الزواج,
فبوسعك أن ترفعي أمرك إىل القايض ,فهو ويل من ال ويل له ,وبإمكانه أن
يزوجك إذا ثبت عضل والدك لك .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
ِّ
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السوؤال : 12ة ول ةلقو اهلل ولوداً ,وهخور ةلقو اهلل بنتواً ,توزوج والوود
الفت و ووا ابنتو وو م و وون ل و ووك الطف و وول ,وك و ووان ه و ووذا يف د و وووم
مولدهاا ,تهل صإَّ هذا العقد أم و؟

اجلواب :اتفق الفقها عىل أن عقد النكاح للقارصين إذا صدر ممن

له والية اإلجبار ـ ومها األبوان ـ صح العقد ,وذلك لقوله تعاىل:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾ [النور .]41 :واأل ِّيم هو من ال زوج له صغري ًا كان
أم كبري ًا ,ذكر ًا كان أم أنثى ,وهذا ما أكده املوىل سبحانه وتعاىل بقوله:
﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ﴾ [الطالق .]3 :دلت هذه اآلية عىل أن عدة من مل حتض ليأس أو
صغر ثالثة أشهر ,والعدة ال تكون إال من طالق أو فسخ ,فدل ذلك عىل
صحة زواج الصغرية.
وقد ثبت يف السنة بأن الصديق ريض اهلل عنه زوج السيدة عائشة
ريض اهلل عنها من سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
وهي بنت سبع سنوات ,وسيدنا عل ريض اهلل عنه زوج ابنته أم كلثوم
لسيدنا عمر ريض اهلل عنه وهي صغرية مل تبلغ.
وبناء عىل ذلك:
فهذا العقد صحيح وترتتب عليه آثاره الرشعية كاملة من حيث
املهر وحرمة املصاهرة والتوارث إىل آخر األحكام .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السؤال :15ة ول دردود سوفراً عوودالً ولعود أشوهر ,تهول جيوول لو
أن دتزوَّج لواج متعة؟

اجلواب :أوالً :اتفقت كلمة الفقها من أهل السنة واجلامعة عىل أن

زواج املتعة حرام ,وذلك ملا ورد عن ابن عمر ريض اهلل عنهام أنه قال:
(هنانا عنها رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ـ أي املتعة ـ
وما كنا مسافحني) رواه الطرباين.
وخلطبة سيدنا عمر ريض اهلل عنه حيث قال( :إن رسول اهلل صىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم أذن لنا يف املتعة ثالث ًا ,ثم حرمها ,واهلل ال
أعلم أحد ًا يتمتع وهو حمصن إال رمجته باحلجارة ,إال أن يأتيني بأربعة
يشهدون أن رسول اهلل أحلها بعد إذ حرمها) رواه ابن ماجه .ولقول
سيدنا عل ريض اهلل عنه( :هنى رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم عن املتعة عام خيرب) رواه البخاري.
وبناء عىل ذلك:
فال يل هلذا الرجل نكاح املتعة بحال من األحوال ,وننصحه بعدم
السفر إذا كان خيشى عىل نفسه ,وإذا كان مضطر ًا للسفر فقد أباح اهلل عز
مسوغ له أن يسلك طريق احلرام باسم
وجل تعدد الزوجات ,وال
ِّ
الضورة املوهومة ,فإما أن يسافر بزوجته ,وإما أن يتزوج ثانية ,وال جيوز
بشكل من األشكال نكاح املتعة .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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الس ووؤال :16علب ووت م وون بع ووض أق وواةبي أن خيط ووك ل ووي تت ووا م وون
أقاةبنووا ,وسووبك عل و لووك من و أن علب و عنوود هووؤوء و
دِو ورَدُّ ,ولك وون عن وودما ه ووك إل وويهم خطبه ووا لنفسو و  ,وأ وورى
العقد عليها ,تهل عقده عليها صحيإ أم و؟

اجلواب :أوالً :فإن كنت قد خطبتها أنت أوالً لنفسك ,وركن أهلها

إليك ,فال يل له هذا الفعل الذي قام به ,وذلك لقول سيدنا رسول اهلل
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :املؤمن أخو املؤمن ,فال يل
ملؤمن أن يبتاع عىل بيع أخيه ,وال خيطب عىل خطبة أخيه ,حتى ري رذر» رواه
مسلم عن عقبة بن عامر ريض اهلل عنه .ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم« :ال خيطب الرجل عىل خطبة أخيه ,وال يسوم عىل سوم
أخيه ,وال تنكح املرأة عىل عمتها ,وال عىل خالتها ,وال تسأل املرأة طالق
أختها لتكتفئ صحفتها ,ولتنكح فإنام هلا ما كتب اهلل هلا» رواه مسلم عن
أيب هريرة ريض اهلل عنه.
فإذا خطبها لنفسه بعد خطبتك هلا فهو آثم ,وإذا عقد زواجه عليها
صح عقده مع اإلثم عىل هذا الفعل.
ثاني ًا :أما إذا مل تسبقه بخطبتها ,ووكلته بخطبتها لك ,وذهب وخطبها
لنفسه ,فقد خان األمانة ,ووقع يف اخليانة ,وهذا ليس من وصف املؤمن ,بل
هو من وصف املنافق ,لقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:
«آية املنافق ثالث :إذا حدث كذب ,وإذا وعد أخلف ,وإذا اؤمتن خان» رواه
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مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه .وعقده عليها لنفسه بعد اخلطبة صحيح
مع إثم اخليانة.
وبناء عىل ذلك:
فعقد زواجه عىل تلك الفتاة صحيح يف احلالتني مع اإلثم ,إما إلثم
اخلطبة عىل خطبة أخيه ,وإما إلثم اخليانة يف األمانة.
يعوضك خري ًا ,واخلرية يف الواقع .هذا ,واهلل
وأسأل اهلل تعاىل أن ِّ
تعاىل أعلم.

أحبو وحيووبُّن ,علووى
السووؤال :17تزوَّ ووت منووذ شووهردن موون ة وول ُّ
سنة اهلل وةسوول صولى اهلل عليو وسولم ,لكون يف السورِّ ملود ,
وبعوودها نعلوون لوا نووا أمووام أهلووي وأهل و  ,و لووك ألن أهل و
سريتضون هذا الزواج ,ألن قد عل لو ت ولدد ولد و و كاوا
قوال لوي و و ومضوت موود وعلوم أهلو بووالزواج واكتشوفت أنو
ك ووذب عل ووي ألنو و مل دطلو و لو تو و األوىل ,وةت ووض أهلو و
لوا و موون ,وحوودرت مشوواكل كووثري  ,وهووم اآلن دردوودون
أن جي ووروا ل ووي عالي ووة راحي وة لري ع وووني بنت واً ودطلق وون
ودر ع لزو ت األوىل ,مع العلوم أنو و دردود أن درتكون,
والسؤال :ما حكم إ راء هذه العالية؟

اجلواب :أوالً :أي حب يف اهلل يكون بني رجل وامرأة أجنبية ومها
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يقعان يف معصية هلل عز وجل ,حيث الكالم واللقا غري الرشعيني بينهام؟
ثاني ًا :وكيف يتم عقد الزواج بينكام ,والنبي صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم يقول« :ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل» رواه ابن حبان
عن عائشة ريض اهلل عنها؟
هل تعلمني أن عقد الزواج بينكام باطل عند مجهـور الفقهـا لعـدم
وجود الويل يف عقد الزواج ما عدا مذهب احلنفية؟
ثالث ًا :زواجك صحيح من هذا الرجل ـ الكذاب الذي ال يتقي اهلل
يف أعراض الناس ـ عند السادة احلنفية ,إن كان قد شهد عليه شاهدان,
وجيب عليك أن تعلمي أهلك بعقد الزواج عىل هذا الرجل الكذاب ,هذا
إذا كنت بالغة راشدة ,أما إذا كنت قارصة فزواجك عند مجيع الفقها بام
فيهم احلنفية زواج باطل.
رابع ًا :ال جيوز القيام بعمل جراحي لرتق غشا البكارة ,ألن
زواجك صحيح إذا كنت بالغة.
وبناء عىل ذلك:
فأنا أنصحك أن تعلمي أهلك هبذا الزواج إذا كنت بالغة ,وتطلبي
من زوجك تثبيت عقد الزواج يف املحكمة وتطالبيه بالسكن الرشعي ,إال
إذا رضيت بالطالق وأخذ احلقوق منه كامل ًة أو بام تتفقان عليه مع حضور
أهلك ,وال جيوز رتق غشا البكارة ,واحذري أن تسمعي كالم أهل هذا
الرجل .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السؤال :11أنا تتا مسلاة ملتزموة ومون أهول السونة واجلااعوة,
تعرَّتت على شاب أرناء الدةاسوة وهوو لويس مون أهول السونة
واجلااعووة ,ولكن و صوواحك خل و حسوون ,تقوودَّم ألهلووي موون
أ ل خطبيت ,تهل داإُّ لوا ي من أم و؟

اجلواب :أوالً :تقولني عن نفسك أنك فتاة ملتزمة ,أسألك أين هذا

االلتزام عندما تقيمني عالقة ولقا ً بينك وبني رجل أجنبي عنك ,سوا
كان سني ًا أو غريه؟ فعليك بالتوبة واالستغفار والندم عىل ما صدر منك.
ثاني ًا :يقول سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:
فزوجوه ,إال تفعلوا تكن فتنة
«إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه ِّ
يف األرض وفساد عريض» رواه الرتمذي .ومن الدين عدم تقديس
األشخاِ وجعلهم فوق البرش ,وأن يعتقد هبم أهنم يعلمون الغيب,
وأن اإلمام له صلة روحية باهلل ,وأنه جيب اإليامن باإلمام كام جيب اإليامن
برسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم.
ومن الدين كذلك احرتام السلف الصالح وخاصة الصحابة الكرام
ريض اهلل عنهم ,وباألخص اخللفا األربعة ريض اهلل عنهم ,ومن الدين
الصدِّ يق حبيبة سيدنا رسول اهلل صىل
تربئة السيدة عائشة الصدِّ يقة بنت ِّ
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم املربأة من فوق سبع ساموات.
ومن الدين االعتقاد بأن اخللفا األربعة ريض اهلل عنهم قد ثبت
بنص القرآن الكريم رضا اهلل تعاىل عنهم ,وذلك من خالل قوله تعاىل:
ِّ
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﴿ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ [الفتح.]21 :
وكان اخللفا األربعة ريض اهلل تعاىل عنهم ممن بايعوا رسول اهلل صىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم بيعة الرضوان ,وهذه اآلية الكريمة خرب
من اهلل تعاىل ,واخلرب من اهلل تعاىل ال يقبل النسخ كام يقول علام األصول.
ومن الدين االعتقاد بأن الذين آمنوا قبل اهلجرة وبعد اهلجرة وماتوا
عىل اإليامن أهنم من أهل اجلنة ,كام أخرب اهلل تعاىل﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ﴾ [احلديد.]21 :
وبناء عىل ذلك:
فإذا كان هذا الشاب اعتقاده هذا االعتقاد الذي أشنا إليه ,ويصل
صالتنا ,فإنه جيوز له أن يتزوج من املرأة املسلمة ,برشط أن ال يكون
نكاح متعة.
يزوجها
أما إذا مل يكن هكذا اعتقاده فال جيوز للمرأة املسلمة أن ِّ
وليها له لفساد عقيدته ,وخشية عىل عقيدهتا من الفساد إن تزوجها .هذا,
واهلل تعاىل أعلم.
**

**

**
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السووؤال :1وعووئ ة وول اموورأ و لوج اووا و طء شووبهة تحالووت ,رووم
عقد عليها ,وبعد مخسة أشهر من لوا منها ولد ولوداً,
تهل دثبت نسب من ؟

اجلواب :ذهب مجهور الفقها إىل أن الوط بشبهة يثبت النسب,

ألن ثبوت النسب هنا إنام جا من جهة ظن الواطئ ,بخالف الزنى فال
ظن فيه.
فإذا وطئ رجل امرأة ال زوج هلا بشبهة منه ,ح
كأن ظنها زوجته,
فأتت بولد بعد ميض ستة أشهر فأكثر من وقت الوط  ,ثبت نسبه منه.
وبناء عىل ذلك:
فإذا كان هذا الرجل عقد زواجه عىل املرأة التي وطئها بشبهة
مباشة بعد وطئها ووضعت بعد مخسة أشهر فال يلحق الولد به ,أما إذا
عقد عليها بعد الوط بشهر وبعد زواجه منها بخمسة أشهر ولدت ولد ًا
فإن هذا الولد يلحق به.
أما إذا كان قد زنى هبا فإن الولد ال ينسب إليه ,إال إذا ادعاه ومل يقل
إنه من الزنى .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

متزو ووة بشووبهة وولوود ولووداً تووبان
ِّ
السووؤال :2وعووئ ة وول اموورأ
دلح الولد؟
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متزوجة بشبهة ثم ولدت ولد ًا فإن الولد
اجلواب :من وطئ امرأة ِّ
لصاحب الفراش عند السادة احلنفية ,وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم« :الولد للفراش وللعاهر احلجر» رواه البخاري عن
عائشة ريض اهلل عنها .سوا كان الوضع بعد ستة أشهر من الوط بشبهة
أم قبلها ,وال يرجع عندهم للقائف يف إثبات النسب.

ٍ
بشبهة امرأ ًة متزوجة ,فإن
أما عند مجهور الفقها فإن وط ر الرجل

وضعت محلها قبل ستة أشهر فهو للزوج ,أما إذا كان وضع احلمل بعد ستة
أشهر فإنه يعرض عىل القائف ـ الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إىل
أعضا املولود ـ ويلحقه القائف بأي من الرجلني .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

متزو وة و و بشوبهة (ظنّوًا
السؤال :3وعئ ة ل امرأ أ نبية و غري ِّ
من أنها لو ت ) ,تحالت من  ,تهذا الولد إىل من دنسوك؟
ومعلوم أن الولد من الزنى دنسك إىل أم ؟
اجلواب :ذهب الفقها إىل أن الوط بشبهة يثبت النسب ,ألن ثبوت

النسب هنا إنام جا من جهة ظ ِّن الواطئ ,بخالف الزنى فال ظن فيه ,فإذا
وطئ امرأة ال زوج هلا بشبهة منه ,ح
كأن ظنها زوجته ,فأتت بولد بعد ميض
ستة أشهر فأكثر من وقت الوط ثبت نسبه منه.
وبناء عىل ذلك:
فام دام أنه وطئ املرأة ظن ًا منه أهنا زوجته ,وهي ال زوج هلا ,وولدت
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بعد ستة أشهر من وقت الوط فإن الولد يلحق به ,ويثبت نسبه منه
ومنها .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

شوبِعا  ,وهووو اآلن
السووؤال :2عفوول ةضووع موون اموورأ أةبووع ةضووعا مِ ْ
دردوود أن دتووزوَّج واحوود موون بنووا هووذه املوورأ الوويت أةضووعت ,
تهل جيول لك؟

اجلواب :ال خالف بني الفقها يف أن مخس رضعات فصاعد ًا

ي ِّرمن ,واختلفوا فيام دوهنا.
ر
فذهب اجلمهور (احلنفية واملالكية وأمحد يف رواية عنه) وكثري من
الصحابة والتابعني إىل أن قليل الرضاع وكثريه ي ِّرم ,وإن كان مصة واحدة,
فالرشط يف التحريم أن يصل اللبن إىل جوف الطفل مهام كان قدره.
واحتجوا بقوله تعاىل﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [النسا .]14 :
وقالوا :إن اهلل سبحانه وتعاىل علق التحريم باسم الرضاع ,فحيث
وجد وجد حكمه ,وورد احلديث موافق ًا لآلية« :يرم من الرضاعة ما
يرم من النسب» رواه البخاري ومسلم ,حيث أطلق الرضاع ومل يذكر
عدد ًا ,وحلديث« :كيف هبا وقد زعمت أهنا قد أرضعتكام» رواه البخاري,
ومل يستفصل عن عدد الرضعات.
وذهب الشافعية واحلنابلة يف القول الصحيح عندهم إىل أن ما دون
مخس رضعات ال يؤ ِّثر يف التحريم.
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وبناء عىل ذلك:

فعند اجلمهور من الفقها ال يل له أن يتزوج من إحدى بنات املرأة
التي رضع منها ,ألن مجيع بناهتا أخوات هلا من الرضاعة.
وعند الشافعية وهو القول الصحيح عند احلنابلة :ما دام رضع من
املرأة أقل من مخس رضعات فيجوز له أن يتزوج من إحدى بناهتا ,ولكن
أنصحه أن يأخذ بقول اجلمهور خروج ًا من اخلالف بني الفقها  ,وخشية
الندم يف املستقبل .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

الس ووؤال :5م ووا حك ووم إةض وواع امل وورأ احلام وول لطفل ووها؟ وكيو و
نوت و ب ووني أحادد ووث املن ووع واجل وووال؟ وه وول هن وواك ةأي عوو
دتعل باملوضوع؟

اجلواب :إن إرضاع املرأة احلامل لطفلها الصغري جائز شع ًا ,ألنه ال

رضر من ذلك ,ولو كان فيه رضر لنهى النبي صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم عنه إرشاد ًا ألمته ,ألنه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم رؤوف باملؤمنني.
وقد كان العرب يكرهون وط املرأة املرضع ,وإرضاع املرأة احلامل
ولدها ويتقونه ألهنم كانوا يعتقدون أن ذلك يؤدي إىل فساد اللبن,
فيصبح دا ً فيفسد به جسم الصبي ويضعف ,ولو كان هذا حق ًا لنهى عنه
النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم.
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فقد أخرج اإلمام مسلم عن عائشة زوج النبي صىل اهلل عليه وعىل
آله وصحبه وسلم عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت :حضت
رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف أناس وهو يقول:
«لقد مهمت أن أهنى عن الغيلة فنظرت يف الروم وفارس فإذا هم يغيلون
أوالدهم فال يض أوالدهم ذلك شيئ ًا» .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السوؤال :6امورأ وضوعت محلوها وحاول خوال شوددد بينهوا وبووني
لو ها ,تهل من ح ِّ الزوج أن دلزم لو ت بلةضاع ولده؟
اجلواب :ال خالف بني الفقها يف وجوب إرضاع الطفل ما دام يف
حاجة إليه وهو يف سن الرضاع.
ولكن اختلف الفقها فيمن جيب عليه اإلرضاع:
فعند الشافعية واحلنابلة جيب عىل األب اسرتضاع ولده ,وال جيب
عىل األم اإلرضاع ,وليس للزوج أن جيربها ,إال إذا مل جيد األب من ترضع
له غريها ,أو مل يقبل الطفل ثدي غريها ,أو مل يكن لألب وال للطفل مال,
فيجب عليها إرضاعه.
وعند احلنفية :جيب عىل األم أن ترضع ولدها ديان ًة ال قضا .
وعند املالكية :جيب اإلرضاع عىل األم بدون أجرة إذا كانت ممن
يرضع مثلها.
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وبناء عىل ذلك:

فإذا مل جيد األب من يرضع الطفل سوى أمه ,أو مل يقبل الطفل ثدي
غريها ,ومل يكن عند األب مال وال عند الطفل فإنه جيب عىل األم أن
ترضع طفلها بال خالف بني الفقها .
أما إذا وجد من يرضعه غريها ,أو كان عند األب أو الطفل مال,
فإنه ال جيب عىل املرأة أن ترضع ولدها ,ولكن هذا ال يليق باملرأة املسلمة
املؤمنة ,ألن رفض إرضاع الطفل بدون عذر شعي دليل عىل قسوة
القلب ونزع الرمحة منه ,ومن نزعت من قلبها الرمحة فال خري فيها.
والعاقل هو الذي ال ي ِّمل اآلخرين وزر أحد ,فكيف إذا كان طف ً
ال
رضيع ًا؟ فام هي جريمة هذا الطفل؟ أال ختشى هذه املرأة من موت الطفل
وأن تندرج حتت قوله تعاىل﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾
[التكوير]9-1 :؟
أسأل اهلل تعاىل أن ال ينزع الرمحة من قلوبنا مجيع ًا .هذا ,واهلل تعاىل
أعلم.
**

**

**
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السؤال :1ما هي احلكاوة العقليوة مون أنَّ املطلقوة رالرواً و حتول
لزو ها حتى تنكإ لو اً غريه؟

اجلواب :العلة يف مجيع ما شع اهلل عز وجل هي أنه تبارك وتعاىل

رب وخالق وموجود ,ونحن عبيده ,وال يسع العبدر إال أن يقول :سمعت
وأطعت ملوالي ,عرف العلة أم مل يعرفها ,قال تعاىل﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ﴾ [األنبيا  .]14 :ذها أوالً.
ثاني ًا :ربنا عز وجل القائل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮘﮙﮚﮛ
ﮜ ﮝ﴾ [الروم .]12 :وهو القائل﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [الفرقان.]11 :
فربام أن ال يصرب الزوج عىل زوجته ,أو الزوجة ال تصرب عىل زوجها,
فرشع اهلل عز وجل الطالق ,وجعله عالج ًا لدا استعىص حله عىل
الزوجني ,ومع كونه شع الطالق ,قال النبي صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم« :أبغض احلالل إىل اهلل تعاىل الطالق» رواه أبو داود عن ابن
عمر ريض اهلل عنه .وذلك حتى ال يترسع اإلنسان يف الطالق ,وذكره ربنا
عز وجل ورغبه باملعاشة باملعروف معها فقال﴿ :ﯢ ﯣ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾
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[النسا  .]29 :فإن مل يصرب شع له الطالق ,فقال تعاىل﴿ :ﮦ ﮧ﴾
[البقرة .]119 :فمن ح ِّقه أن يط ِّلق زوجته مرة واحدة ,وبإمكانه أن يرجعها
إىل عصمته وهي يف عدهتا ,ثم من ح ِّقه أن يط ِّلقها مرة ثانية ويرجعها إىل
عصمته وهي يف عدهتا.
فإذا أراد بعد ذلك أن يط ِّلقها مرة ثالثة أعلمه أنه إن طلقها فإهنا ال
حتل له حتى تنكح زوج ًا غريه ,قال تعاىل﴿ :ﯻ ﯼ﴾ أي :يف املرة
الثالثة ﴿ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾ [البقرة .]141 :وما ذاك
إال لتنفري الرجل من الطالق الذي أباحه اهلل تعاىل للرجل.
وبناء عىل ذلك:
فعىل الرجل أن ال يتعجل يف الطالق ولو يف املرة األوىل ,وأن يسب
احلساب إذا طلقها ثالث ًا فإهنا ال حتل له حتى تنكح زوج ًا غريه ,ويذوق ذاك
الرجل ع رس حيلتها وتذوق ع رس حيلته ,وهذا أمر يعز جد ًا عىل الرجل .لذلك أراد
اهلل تعاىل أن ين ِّفر الرجل من الطالق الثالث .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :2ة ل علَّ لو ت رالراً ,وبعود انقضواء عودَّتها تزوَّ وت
م وون ة وول هخ وور ,وبع وود اخلل ووو به ووا تب وويَّن أن ال ووزوج عِو ونِّني,
وبقيووت عنووده توورت موون الووزمن تلووم دووتاكَّن موون معاشوورتها,
تطلَّقها ,تهل حتلُّ لزو ها األول الذي علَّقها رالراً؟
اجلواب :ذهب مجهور الفقها إىل أن املطلقة ثالث ًا ال حتل لزوجها إال
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إذا تزوجت من رجل آخر ,وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾ [البقرة.]141 :
واشرتط اجلمهور هلذا الزواج شوط ًا منها :أن يطأها الزوج الثاين
يف الفرج ,وذلك حلديث النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:
«حتى تذوقي ع رس حيلته ويذوق ع رس حيلتك» رواه مسلم عن عائشة زوج النبي
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم .وال يصل هذا إال بالوط
بالفرج ,وأدنى الوط تغييب احلشفة يف الفرج ,ألن أحكام الوط تتعلق
به ,وذلك برشط االنتشار ,ألن احلكم يتعلق بذوق الع رسيلة ,وال تع رقل
من غري انتشار.
وبناء عىل ذلك:
فال حتل هذه املرأة لزوجها األول ما دام الزوج الثاين كان عنين ًا ومل
يتمكن من وطئها .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :3ة ول علو لو تو رالروًا نهائ ّيواً واوا صووة عنوده ,تهول
جيول للر ول أن دنظور إىل صووة لو تو املطلَّقوة إ ا كانوت
يف ترت عدَّتها؟

اجلواب :أوالً :أنا أنصح كل رجل أن ينصح زوجته أن ال تتصور,

وكذلك أنصح كل امرأة أن ال تتصور إال الصورة الضورية ,ألن تلك
الصور ربام تقع يف يد رجل أجنبي عنها ,وهذا ال جيوز شع ًا.
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ثاني ًا :أما بالنسبة للرجل الذي طلق زوجته وهلا صور عنده فهل
جيوز له أن ينظر إىل صورها؟
اجلواب :إذا كان هذا الطالق طالق ًا رجعي ًا سوا كان يف املرة األوىل
أو يف املرة الثانية ,فإنه جيوز له أن ينظر إىل صورها ما دامت زوجته يف فرتة
العدة ,أما إذا انقضت عدهتا ومل يرجعها إىل عصمته فإهنا تبني منه إما
بينونة صغرى أو كربى ,ويف هذه احلالة ال جيوز له أن يرى صورها.
أما إذا كان طالق الرجل لزوجته طالق ًا بائن ًا بينونة صغرى أو
كربى فإنه ال جيوز له أن ينظر إىل صورها ,سوا كانت املرأة يف عدهتا أو
انقضت عدهتا.
وبناء عىل ذلك:
فام دام هذا الرجل صاحب السؤال قد طلق زوجته ثالث ًا فإهنا بانت
منه بينونة كربى ,فال حتل له حتى تنكح زوج ًا غريه ,وال جيوز له أن ينظر
إىل صورها بعد طالقه هلا ,سوا كانت يف العدة أو بعد انقضا عدهتا,
ألهنا صارت امرأة أجنبية عنه .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :2هل دشرت ط يف صوحة الطوالق أن تكوون الزو وة حاضور
حبيوث تسوواع عووالق لو هوا اووا؟ ومووا حكوم النطو باوويغة
الط ووالق أم ووام ص وووة الزو ووة ,أو أم ووام مجه وور م وون الن وواس
بو وودون علو ووم مو وون الزو و ووة؟ وإ ا قالو ووت لو و ووة لزو هو ووا :إن
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أخر ووت ةحيو وًا كردهو واً أم ووامي تك وون الفرق ووة بينن ووا .تق ووال
الزوج :نعوم ,وتعوالً بعود تورت مون الوزمن أخورج الوزوج ةحيواً
يف حضر لو ت  ,تهل وقع الطالق أو تقع الفرقة بينهاا؟

اجلواب :إن طالق الرجل لزوجته ال يشرتط فيه أن تكون زوجته
حارضة أمامه ,فإذا طلقها فيام بينه وبني نفسه أو أمام أحد من الناس ,سوا
كانوا يعرفوهنا أم ال ,أو نظر إىل صورة زوجته فطلقها ,فإن طالقه يقع عليها.
وأما قول املرأة لزوجها :إن أخرجت ري ًا كرهية أمامي تكون الفرقة
بيننا ,فقال هلا الزوج نعم ,فإن الطالق يقع عليها إذا أخرج ري ًا كرهية
أمامها ,هذا إذا كان يقصد بقوله( :نعم) الطالق ,أما إذا مل يقصد الطالق
بقوله( :نعم) فال يقع عليها .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :5ة ل ناراني أعلن إسالم  ,وتوزوَّج مون امورأ مسولاة,
وبعوود توورت موون الووزمن حاوول خووال بينهاووا ,تطلبووت منو
الط ووالق ,توكَّ وول ال ووزوج أختوو النا وورانية بط ووالق لو توو ,
تطلَّقتها ,تهل دقع الطالق أم و؟

اجلواب :إن الطالق يقع عىل املرأة املسلمة إذا وكل زوجها أحد ًا

بطالقها ولو مل يكن مسل ًام ,سوا كان ذكر ًا أم أنثى ,كام جا يف األشباه
والنظائر للسيوطي( :وجاز توكيل الكافر يف طالق املسلمة ,ال يف
نكاحها) عىل جواز توكيل الكافر يف الطالق.
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وجا يف كتاب فتح الوهاب ,وخرج بقويل( :غالب ًا) ما استثني
كاملرأة ,فتتوكل يف طالق غريها.
ويف املغني :يصح توكيل املرأة يف طالق نفسها وطالق غريها.
وخالف بعض الفقها هذا :فلم جييزوا توكيل املرأة بام ال جيوز
هلا ابتدا .
وبناء عىل ذلك:
فإين أرى أن طالق املرأة النصانية املوكلة من قبل أخيها بطالق
زوجته يقع إذا طل رقتحها بالرشوط املحددة هلا من قبل أخيها املسلم .هذا,
واهلل تعاىل أعلم.

الس ووؤال :6شو ووردكان يف مكو ووبس بلو وووك اختلفو ووا ,تقو ووال أحو وودهاا
لآلخ وور :عل ووي ملي ووون مي ووني تطلوو م وون لو وويت إ ا دخل ووت
املكبس ,تاا ا درتتك علي إ ا دخل املكبس؟

اجلواب :إذا دخل الرشيك املكبس وكان يقصد من كالمه( :عل

ر
الطالق ,فإن الطالق يقع عىل الزوجة ثالث ًا ,وتبني منه بينونة
مليون يمني)
كربى فال حتل له حتى تنكح زوج ًا غريه ,وهو مسؤول عن بقية األيامن
يوم القيامة ,ألن اهلل تعاىل يقول﴿ :ﮦ ﮧ﴾ [البقرة .]119 :فجعله
هو مليون ًا ,وبذلك يكون آث ًام.
وأما إذا كان يقصد بقوله( :عل مليون يمني) القسم بأن زوجته
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تكون طالقة إذا دخل املكبس ودخله ,فإنه يقع عليه طلقة رجعية واحدة,
يمكنه أن يراجعها يف عدهتا أو جيدِّ د العقد عليها إذا انتهت عدهتا ,هذا إذا
مل يكن طالقه هذا مسبوق ًا بطالق .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :7اموورأ علبووت موون لو هووا الطووالق توورتض ,تقامووت إىل
كهس تشربت من وأوهاوت لو هوا بهنو سِومط ,تطلوك منهوا
أن تقيئ ترتضت ,تهحلَّ عليها ترتضت ,وعنده عفول منهوا
ترضو ووع  ,تو ووهحلَّ عليهو ووا مو وون أ و وول الطفو وول ترتضو ووت إو أن
دطلقها ,تطلَّقها خشية على عفل وةمحة بها ,تقالت ل :
علقن بالثالرة و واحد  ,تطلَّقها رالراً ,وبعد عالقو اوا
رالراً قالت ل  :هي ما شربت السم إاوا شوربت حليبواً ,تاوا
حكم هذا الطالق؟

اجلواب :ذهب مجهور الفقها خالف ًا للسادة احلنفية إىل أن طالق
املكره إكراه ًا شديد ًا ال يقع ,وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم« :ال طالق وال عتاق يف إغالق» رواه اإلمام أمحد عن عائشة ريض
اهلل عنها.
ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :إن اهلل وضع عن
أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه عن ابن عباس
املكره منعدم اإلرادة والقصد ,هذا إذا كان اإلكراه
ريض اهلل عنهام؛ ألن ر
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شديد ًا كالقتل والضب الشديد وما شاكل ذلك ,وكان يعلم الرجل بأن
املكره إذا قال فعل.
أما إذا كان اإلكراه ضعيف ًا ,أو كان الزوج يعلم بأن املكره ليس
صادق ًا يف إكراهه فإن طالقه يقع.
وبناء عىل ذلك:
فإن طالق هذه املرأة واقع عليها ,ألن هتديد الزوجة زوجها بقتل
نفسها ال يعد إكراه ًا شعي ًا ال يقع الطالق معه ,وما دامت طلبت الطالق
من زوجها ثالث ًا وطلقها ثالث ًا وقع عليها الطالق بالثالث ,فبانت منه
بينونة كربى ,وال حتل له حتى تنكح زوج ًا غريه.
يرف كلمة الطالق بقوله هلا :أنت طارق ,ال
وكان بوسع الرجل أن ِّ

ينوي بذلك طالق ًا ,أو يقيد الطالق باملشيئة وال يقع الطالق بذلك .هذا,
واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :1ة ل قال لزو تو  :أنوت عوال إن دخلوتِ بيوتَ أختوك,
تنسيت املرأ ودخلت بيت أختها ,تهل دقع الطالق عليها؟

اجلواب :اتفق مجهور الفقها عىل صحة اليمني بالطالق ,أو تعليق

الطالق عىل شط مطلق ًا ,فإذا حصل الرشط املعلق عليه وقع الطالق,
هذا إذا حصل الفعل املعلق عليه طائع ًا ذاكر ًا التعليق.
كره ًا فيقع به الطالق كذلك
أما إذا حصل الفعل املعلق ناسي ًا أو م ر
عند اجلمهور ,وعند الشافعية قوالن :األظهر أنه ال يقع.
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وبناء عىل ذلك:
فإن الطالق وقع عىل الزوجة ولو دخلت بيت أختها ناسية عند
مجهور الفقها  ,وهناك أحد قويل الشافعية أنه ال يقع ,واألخذ بمذهب
مجهور الفقها أحوط لدين املر  .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :9قووال ة وول :علوويَّ الطووالق أو أتعوول هووذا األموور يف هووذا
اليوم (ومسى األمر) ,وكانت ساعة حل الوياني احلاددوة
عشوور لوويالً ,وبعوود سووت سوواعا تعوول األموور ,أي :بعوود أ ان
الفجر ,تهل وقع ميين أم و؟

اجلواب :إذا اعتربنا قوله( :عل الطالق) طالق ًا للعرف والنية

ووضوح املقصود ,فننظر يف قوله( :هذا اليوم) ,فهو مل يقل :هذه الليلة,
إنام قال :هذا اليوم ,واليوم إما أن يراد به الليل والنهار ,أو النهار فقط,
ألنه يقال :اليوم والليلة ,أي :النهار والليل ,ومع هذا فيسأل :ماذا تفهم
من قولك( :يف هذا اليوم)؟ وماذا قصدت منها؟ فإن قصد الليلة املنتهية
بالفجر فله ذلك ,وال يقع يمينه ,وإن فهم وقصد غري هذا فيطبق عليه ما
قصده .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

الس ووؤال :11ام وورأ علب ووت م وون خاعبه ووا أن تك ووون العا وواة بي وودها,
توات و اخلاعووك علووى لووك ,وعنوود إ ووراء العقوود مل دووذكر
هووذا الشوور ط ,وبعوود تبووادل األلفوواظ بووني العاقووددن متَّ تثبيووت
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ووقووع ك ولط موون
كوور الشوور طَّ ,
العقوود كتابووة علووى الوووةق ,و ِ ِ
الزو ني على العقد أمام شهود .وبعد سوتة أشوهر مون الوزواج
قالت الزو ة لزو هوا :علقوت نفسوي منوك ,تهة عهوا الوزوج
إىل عاووات يف توورت العوود  ,وبعوود توورت أخوورى قالووت ل و  :دووا
لو ووي أن ووت ع ووال بالثالر ووة ,تق ووال ا ووا :وأن ووا أة عت ووك إىل
عاايت ,تقالت ل  :وأنوا علقتوك .تهول وقوع عليهوا الطوالق
رالراً ,أم واحد تقط؟
اجلواب :ما دامت املرأة اشرتطت عىل زوجها أن تكون العصمة
بيدها ,وثبتت هذا الرشط يف عقد الزواج كتاب ًة ولو بعد تبادل ألفاظ
عقد الزواج ,فإن العصمة صارت يف يدها؛ ألن الزوج وافق عىل الرشط
بعد العقد ,ومن ح ِّقها أن تط ِّلق نفسها من زوجها ,وصار هذا بمنزلة
التفويض من الزوج هلا أن تط ِّلق نفسها متى شا ت.
وبناء عىل ذلك:
فقد وقع عىل هذه املرأة طلقة واحدة ,وذلك عندما قالت له :طلقت
نفيس منك ,وبعد ذلك أرجعها زوجها إىل عصمته يف فرتة العدة.
أما قوهلا :يا زوجي أنت طالق بالثالثة وقوهلا :وأنا طلقتك ,فإنه ال
يقع به الطالق ,ألن الطالق يقع عليها ال عليه ,فهي ما زالت زوجة
شعية لزوجها .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السؤال :11ةتعت امورأ دعووى تفردو بينهوا وبوني لو هوا ,وصودة
ال للطع وون ,تطع وون ال ووزوج يف
الق ووراة ب ووالتفرد  ,وك ووان ق وواب ً
القووراة ,وقبوول صوودوة القووراة موون حمكاووة الوونقض اصووطلإ
الزو و ووان ,تتقو وودَّمت الزو و ووة إىل احملكاو ووة بطلو ووك سو ووحك
الدعوى من حمكاة الونقض ألنهاوا تاواحلا ,تلوم دلتفوت
القاضووي إىل تنالاووا ,وبعوود توورت وواء القووراة موون حمكاووة
النقض بتثبيت الطالق ,مع العلم بهنها ة عوت إىل لو هوا
بوودون عقوود بعوودما اصووطلحا .السووؤال 1 :و و هوول عودتهووا إىل
عااة لو ها بدون عقد صحيحة مبجرد سحك الدعوى.
 2و هل إدقاع الطالق من حمكاة النقض دقع عليها أم و؟

اجلواب :ما دام الزوج طعن يف قرار املحكمة األوىل فإن طالق

القايض مل يقع عليها وصار موقوف ًا عىل قرار حمكمة النقض ,وال يمكن
إلغا هذا التوقيف ,وخالل الفرتة ما بني قرار املحكمة األوىل وقرار
حمكمة النقض هي زوجة شعية لزوجها ويمكنه أن يعاشها حتى يأيت
اجلواب من حمكمة النقض ,فإذا جا القرار من حمكمة النقض مصدِّ ق ًا
للطالق الصادر من املحكمة األوىل ,وقع الطالق عىل املرأة ,وعليها أن
تعتد مباش ًة بعد صدور القرار من حمكمة النقض ,وإن جا القرار من
حمكمة النقض بالرفض لقرار املحكمة األوىل فهي زوجة شعية كام قلنا,
وال حتتاج إىل عقد جديد عليها.
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وبناء عىل ذلك:

فام دام قرار حمكمة النقض جا بتصديق الطالق الصادر من
املحكمة األوىل ,فإن الطالق وقع عىل املرأة من حني صدور القرار من
حمكمة النقض ,وال عربة العرتاض الزوجة أو الزوج عىل القرار ,ألن
طالق املحكمة األوىل صار بمثابة طالق معلق عىل شط التصديق ,وجا
التصديق من حمكمة النقض.
فإذا كان هذا الطالق هو األول أو الثاين ,وكان رجعي ًا ,فإن بوسع
الزوج أن ي حرجع زوجته إىل عصمته ما دامت يف العدة ,وإن كان بائن ًا بينونة
صغرى فإنه بوسع الزوج أن يعقد عليها عقد ًا جديد ًا برشوطه الرشعية,
وإن كان هذا الطالق هو الثالث فقد بانت منه زوجته به بينونة كربى ,وال
حتل لزوجها حتى تنكح زوج ًا غريه .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :12ة ل عل لو ت  ,وبعد سوتني دومواً مون تواةدخ عالقهوا
تزوج من أختها ,تهل لوا

من أختها صحيإ شرعاً؟

اجلواب :إن املنصوِ عليه شع ًا أن عدة املرأة التي حتيض هي
ثالث حيضات ,وأما التي ال حتيض لصغر سنها أو لدخوهلا سن اليأس
فعدهتا ثالثة أشهر؛ وال جيوز اجلمع بني املرأة وأختها ,كام ال جيوز الزواج
من أخت املطلقة ما دامت املطلقة يف عدهتا.
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وبناء عىل ذلك:
فإذا تم العقد عىل أختها بعد ثالث حيضات كامالت من تاريخ
طالقها ,فالعقد صحيح عليها ,أما إذا مل حتض ثالث حيضات ,وتم العقد
عىل أختها ,فهذا العقد غري صحيح شع ًا ,وال حتل له أختها به ,وجيب
عليهام أن يتفرقا إن كان قد حصل دخول هبا ,وإال فرق القايض بينهام.
وأما إذا مل يدخل هبا فالعقد غري صحيح وال يرتتب عليه أي أثر.
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

وك
السؤال :13لقد متَّ دخول ة ل على لو ت ليلة الزتا  ,تش َّ
ريو ووك أم بكو وور؟ تهخو ووذها إىل عبيبو ووتني
يف أمرهو ووا هو وول هو ووي ِّ
نس و ووائيتني وبع و وود تحا و ووها ومعادنته و ووا ت و ووبني أنه و ووا بك و وور,
تطالبتو لو ت و بووالطالق بسووبك سوووء ظن و تيهووا ,توورتض
عالقها إو بعود مضوي أةبعوة أشوهر خشوية و وود محول ألن
الطووالق و دقووع علووى احلاموول بظن و  ,تهوول صووحيإ بهن و و
جيول أن دطلقها إو بعد مضي أةبعة أشهر؟

اجلواب :إن قول الرجل لزوجته التي طلبت منه الطالق بسبب

سو ظنه فيها أنه ال جيوز أن يطلقها إال بعد ميض أربعة أشهر ,هذا ليس
بصحيح شع ًا ,بل جيوز له أن يطلقها مباشة ,والطالق يقع عىل املرأة
سوا ً كانت حام ً
ال أم غري حامل.
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وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي
حفظه اهلل تعاىل عىل اجلواب ما يل:
[ولكنني أويص ذها الزوج باالعتهار لزوجته عن اهتامه هلا ،وأويص
الزوجة بمساحمته فيام اهتمها به ،وأرجو أن يوفقا لالستمرار بالزوجية].
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :12هوول صووحيإ أنَّ الر وول إ ا قووال لزو ت و  :أنووت عووال
بالثالرة دقع علقة واحد ؟

اجلواب :ذهب مجاهري العلام من التابعني ومن بعدهم ,ومنهم

األوزاعي والثوري والنخعي ,وأبو حنيفة وأصحابه ,ومالك وأصحابه,
والشافعي وأصحابه ,وأمحد وأصحابه ,وآخرون كثريون إىل أن من
طلق زوجته ثالث ًا جمموعة فقد بانت منه بينونة كربى ,وال حتل له حتى
تنكح زوج ًا غريه ,ويكون الزوج آث ًام ,ومن خالف ذلك فهو شاذ خمالف
جلامهري العلام .
روى اإلمام مسلم عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال( :كان الطالق
عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم وأيب بكر
وسنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدة ,فقال عمر بن اخلطاب :إن
الناس قد استعجلوا يف أمر قد كانت هلم فيه أناة ,فلو أمضيناه عليهم,
فأمضاه عليهم).
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وهذا الذي فعله سيدنا عمر ريض اهلل عنه مع وجود الصحابة ريض
اهلل عنهم بدون أن ينكر عليه أحد هو إمجاع.
وعن مالك بن احلارث أن رج ً
ال سأل ابن عباس ريض اهلل عنهام
فقال( :إن عمي طلق امرأته ثالث ًا ,فقال :إن عمك عىص اهلل فأندمه اهلل,
وأطاع الشيطان فلم جيعل له خمرج ًا ,قال :أفال ي ِّللها له رجل؟ فقال :من
خيادع اهلل خيدعه) رواه البيهقي وابن أيب شيبة وعبد الرزاق.
وبناء عىل ذلك:
فإذا قال الرجل لزوجته :أنت طالق بالثالثة ,فقد بانت منه بينونة
كربى ,وال حتل له حتى تنكح زوج ًا غريه ,وال عربة بمن خالف هذا
القول ,ألنه خيالف مجاهري العلام  ,وخاصة أصحاب املذاهب األربعة.
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

الس وؤال :15ة وول تووزوج اموورأ  ,رووم علقهووا عالق واً ة عي واً وبانووت
من  ,روم توزوَّج بوهخرى ,وولود لو ولوداً ,السوؤال :هول جيوول
علقهوا أبووه؟
اذا الولد عندما دكرب أن دتوزوَّج بواملرأ الويت َّ
وهل دعدُّ هذا الولد أ نبيّاً عن تلك املرأ املطلقة؟
اجلواب :يقول اهلل تعاىل﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [النسا .]11 :
وبنا عىل ذلك يقول الفقها  :زوجة األصل حمرمة عىل الفرع,
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واألصل هو األب وإن عال ,سوا كان من العصبات كأيب األب ,أم من
ذوي األرحام كأيب األم ,وبمجرد عقد األب عليها عقد ًا صحيح ًا تصبح
حمرمة عىل فرعه حرمة مؤبدة وإن مل يدخل هبا ,ألن زواج من تزوج هبن
اآلبا يتناىف مع املرو ة ,وترفضه مكارم األخالق ,وتأباه الطباع السليمة.
وبناء عىل ذلك:
فال يل البن هذا الرجل أن يتزوج زوجة أبيه املطلقة ,ألهنا حمرمة
عليه حرمة مؤبدة .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :16متَّ عقد لواج بني اخلاعوك وامل طوبوة بشوروع الشورعية,
وقبل الدخول تبيَّن للزوج بهنَّ أمَّ لو ت ماابة مبور

الورب ,

وأةاد أن دطل لو ت قبل الدخول بها ,تهل تستح ُّ شيئاً من
مهرها ,مع العلم بهنَّ أهل الفتا ما أخربوه مبر

أمها؟

اجلواب :إذا أراد الرجل أن يط ِّلق زوجته بسبب مرض أمها ,فيجب
عليه أن يدفع هلا نصف املهر املتفق عليه إذا مل يكن دخول وال خلوة
صحيحة ,وإال فيجب عليه أن يدفع املهر كامالً ,وذلك لقوله تعاىل:
﴿ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ﴾ [البقرة.]141 :
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وبناء عىل ذلك:
فمرض أ ِّم الزوجة ال يسقط حق الزوجة إذا أراد الزوج طالقها ,فلها
نصف املهر إذا مل يتم دخول وال خلوة ,وإال فاملهر كام ً
ال إال أن تعفو الزوجة
عن يش من ح ِّقها بطيب نفس منها ,وهي بالغة خمتارة .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :17امرأ متحجِّبة دطلك لو ها منها أن تنوزع حجابهوا,
ألنو و و حي ووكُّ احلج وواب لنس ووائ  ,وحي ووك أن خت وورج نس وواؤه
متربِّ ووا  ,ته وول مو وون حو و ِّ امل وورأ أن تطلو ووك الط ووالق منو و
وتستح ُّ املهر كامالً؟

يصح بأنه ال يب احلجاب ,ويب
اجلواب :أوالً :إذا كان الزوج ِّ

التربج لنسائه ويأمرهن بذلك ,وينكر فرضية احلجاب ,فإنه خيشى عليه
من سلب اإليامن والردة ,وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭢﭣﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [األحزاب.]46 :
واهلل تبارك وتعاىل قىض وأمر باحلجاب بقوله تعاىل﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮩﮪﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾ [األحزاب ,]59 :وهنى عن
التربج بقوله تعاىل﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
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ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [األحزاب.]44-41 :
ثاني ًا :جيب عىل املرأة طاعة زوجها ,وذلك لقول النبي صىل اهلل عليه
رهبا
وعىل آله وصحبه وسلم« :والذي نفس حممد بيده ال تؤ ِّدي املرأة حق ِّ
حتى تؤ ِّدي حق زوجها» رواه أمحد وابن ماجه ,ولكن طاعتها لزوجها مقيدة
يف حدود طاعة اهلل عز وجل ,وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم« :ال طاعة يف معصية اهلل ,إنام الطاعة يف املعروف» رواه البخاري
ومسلم .وقال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ال طاعة ملخلوق يف
معصية اهلل عز وجل» رواه اإلمام أمحد والطرباين.
ثالث ًا :عىل املرأة أن تتلطف لزوجها وحتاول إقناعه بمسألة احلجاب,
وأنه فرض عىل املرأة املسلمة ,وأن احلجاب وقاية هلا من مرىض القلوب
الفساق الفجار ,فإن أرص عىل موقفه يف رفض احلجاب ووجوب التربج,
ومل يكن بوسع املرأة رفض أمره ,فلتطلب الطالق ,وهي تستحق املهر منه
كام ً
ال إذا تم الطالق بعد الدخول أو اخللوة الصحيحة .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :11امرأ حامل يف األشهر األوىل ,قوال اوا لو هوا :إن ولود
تهن ووت ع ووال  ,تهس ووقطت محل ووها ,ته وول دق ووع الط ووالق؟ وه وول
خيتل احلكم تياا إ ا كان اجلنني خملَّقاً أم غري خملَّ ؟

اجلواب :املتعارف عليه يف مسألة الوالدة هي الوالدة التامة بعد متام

احلمل ,ال السقط الذي يكون قبل متام احلمل ,وما دام علق الزوج طالق
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زوجته عىل الوالدة فإن الطالق ال يقع عليها إذا أسقطت محلها قبل متام
احلمل ,إال إذا كان قصد الزوج خروج احلمل يف أي وقت كان.
وبناء عىل ذلك:
فيسأل الزوج عن قصده بقوله( :إن ولدت)؟ فإن كان قصده
الوالدة بعد متام احلمل فام وقع الطالق ,وإال وقع الطالق عليها.
وجتدر اإلشارة إىل أن املرأة إذا أسقطت محلها لعذر صحي ,وبنا
عىل رأي طبيبة مسلمة ,وكان اإلسقاط قبل الشهر الرابع ,فال إثم عليها,
وإال فهي آثمة.
وأما إذا كان اإلسقاط بعد نفخ الروح فهي آثمة سوا كان اإلسقاط
بعذر أو بغري عذر .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :19مت عقوود لوا ووي علووى تتووا بو ووود ولووي أمرهووا وشوواهدي
عدل على مهر متَّف علي  ,وكان قدةه مئة أل لوري سووةدة,
وقبوول الوودخول قلووت اووا :أنووت عووال  ,وبعوودها قووت املاوواحلة
بيننا و دَّد العقد عليها بنفس املهر السواب  ,روم حاول خوال
كذلك قبل الدخول تطلَّقتها ,تاا ا تستح ُّ من املهر؟

اجلواب :إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ومل تكن هناك خلوة
شعية بينهام فإهنا تستحق نصف املهر وال عدة عليها ,وذلك لقوله تعاىل:
﴿ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
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ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯵﯶﯷ

ﯸ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾ [البقرة.]141 :
ولقوله تعاىل﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮔﮕ

ﮖ ﮗ﴾ [األحزاب.]39 :
وبناء عىل ذلك:
فإن الزوجة تستحق نصف املهر بعد الطالق األول إذا مل يكن
دخول وال خلوة بينها وبني زوجها ,يعني تستحق مخسني ألف لرية
سورية ,وهو دين يف ذمة الزوج إال إذا ساحمته الزوجة بذلك.
وتستحق كذلك نصف املهر بعد الطالق الثاين إذا مل يكن دخول وال
خلوة بني الزوجني ,إال إذا ساحمته الزوجة بذلك .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :21اختلفووت مووع لو وويت تطلقتهووا بقووولي اووا :أنووت عووال ,
وهذه هي الطلقة الثانية ,واآلن نردد العوود لبعضونا الوبعض,
إو أن لو وويت تقس ووم ب وواهلل أن ه ووذا الط ووالق ه ووو الثال ووث ,وأن ووا
أقسم ميينًا بهن الطالق الثاني ,تالقول ملن؟
اجلواب :أوالً :القول هو قول الزوج بيمينه ,ألنه هو الذي يملك

الطالق ,كام جا يف احلديث« :إنام الطالق ملن أخذ بالساق» أخرجه ابن
ماجه والدارقطني.
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ِّ
بالشك ,بل الشك يرتك لوجود اليقني,
ثاني ًا :ال يرتك اليقني
للقاعدة :اليقني ال يزول بالشك.
ثالث ًا :الورع مطلوب شع ًا لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم« :دع ما يريبك إىل ما ال يريبك» رواه الرتمذي عن احلسن ريض اهلل
عنه .واحليطة يف الفروج أوىل من األخذ بالرخص فيها.
وبناء عىل ذلك:
فالقول قولك بيمينك ما دمت شاك ًا بالطالق الثالث ,وبإمكانك أن
ترجعها إىل عصمتك ما دامت يف عدهتا ,وإذا انقضت عدهتا فبإمكانك
جتديد العقد عليها بالرشوط الرشعية للعقد الصحيح.
أما إذا كان لزوجتك ب ِّينة عىل أن هذا الطالق هو الثالث ,فيؤخذ
بالب ِّينة ,وتبني زوجتك منك بينونة كربى ,وإن مل تكن عندها ب ِّينة ,ومل
تصدِّ حق رك بيمينك ,فعليها أن تفتدي نفسها منك باملخالعة .هذا ,واهلل
تعاىل أعلم.

السؤال :21والد دطلك من ولوده أن دطلو لو تو دون أن دوذكر لو
السبك ,ودعتربه عاقّاً ل إ ا مل دطل لو تو  ,ألن سويدنا عاور
ةضي اهلل عن أمر ولوده عبود اهلل أن دطلو لو تو  ,وةسوول اهلل
صلى اهلل علي وعلى هل وصحب وسلم أمر عبد اهلل أن دطيوع
و ألم وور
أبوواه ,ته وول جي ووك عل ووى الول وود أن دطل و لو ت و امتث ووا ً
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والده ,مع العلم بهنَّ الزو ني يف حالة وتاق؟

اجلواب :أوالً :مما ال شك فيه بأن طاعة الوالدين يف غري معصية هلل
عز وجل واجبة شع ًا ,وال جيوز عقوق الوالدين ما داما يأمران يف حدود
طاعة اهلل عز وجل ,وإال فال جتب الطاعة ,ألن الطاعة يف معروف ,وال
طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.
ثاني ًا :الظلم حرام شع ًا ,للحديث القديس :عن أيب ذر ريض اهلل
عنه عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فيام روى عن اهلل
الظلم عىل نفيس وجعلته
تبارك وتعاىل أنه قال« :يا عبادي إين حر حمت
ر
بينكم حمرم ًا فال تظاملوا» رواه مسلم.
وحذر الظاملني بقوله تبارك وتعاىل﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭙ ﭚ﴾ [إبراهيم.]34 :
ثالث ًا :املطلوب من األمة االقتدا باألنصار واملهاجرين كام قال
تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [التوبة.]211 :
وبناء عىل ذلك:
فإذا كان والد هذا الرجل كشخصية سيدنا عمر ريض اهلل عنه يف
الوقوف عند احلدود الرشعية ,وال يتعدى حدود اهلل تعاىل ,وهو غيور عىل
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دين اهلل عز وجل كغرية سيدنا عمر ,وخياف من اهلل تعاىل كخيفة سيدنا
عمر ريض اهلل عنه ,فيجب عىل الولد أن يطيع أباه فيام أمر ,وإال فيحرم عىل
الولد أن يطيع أباه يف ذلك حتى ال يقع يف الظلم ,حيث يطلق زوجته بدون
سبب ظل ًام وعدوان ًا ,والنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول:
«اتقوا الظلم فإن الظلم ظلامت يوم القيامة» رواه مسلم عن جابر بن عبد
اهلل ريض اهلل عنه.
فإذا ذكر الوالد لولده السبب الداعي لطالقها ,وكان شعي ًا بحيث
يمس دينها وأخالقها ,فيجب عليه طاعة الوالد ,وإال فال جتب طاعته بل
ال تندب يف هذه احلالة ,وصدق اهلل القائل﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭪﭫﭬﭭﭮﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾ [النسا .]245 :
يبني لولده السبب الرشعي الداعي واملوجب
وننصح الوالد أن ِّ
لطالقها ,وإال فليتق اهلل يف أعراض الناس ,وليتذكر حديث سيدنا رسول
اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ال يؤمن أحدكم حتى يب
ألخيه ما يب لنفسه» رواه اإلمام أمحد عن أنس ريض اهلل عنه ,فهل يب
الوالد هذا ملحارمه؟ هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :22ة ل قام بزداة صددق وكان دشكو أملواً يف سوده ,تقوال
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ل ليس  :اشورب هوذا الشوراب تفيو شوفاء ملرضوك ,تشورب
منو تكووان مخووراً مِسووكراً ,و هووك إىل بيتو تشووعر بو لو تو
أن سكران ,ت اصات يف لك ,تغضك منها ,وقال اا :أنوت
عووال بالثالرووة ,ويف الاووبا شووعر باملاوواب الووذي وقووع علي و
وهو دقسم باهلل العظويم بهنو موا دعور الشوراب الوذي شورب
أن مخر ,تهل عالق على لو ت واقع عندما كان سكران؟

اجلواب :السكران املتعدِّ ي بسكره ـ إن كان يعلم أن هذه مخرة فرشهبا

وسكر هبا ـ فإن طالقه لزوجته واقع عليها عند مجهور الفقها  ,سوى
احلنبلية ,وهو مسؤول عن مجيع تصفاته وال عذر له بسبب علمه أهنا مخر.
أما إذا كان ال يعلم أن الرشاب مخر ,وخدع يف ذلك فرشبه وهو ال
يعلم أنه مخر ,وسكر ,فإن طالقه يف هذه احلالة غري واقع عىل زوجته.
وبناء عىل ذلك:
فاألمر متو ِّقف عىل صدق هذا الرجل ,واهلل تعاىل مطلع عىل قلب
العبد إن كان صادق ًا أم كاذب ًا ,فإن كان ال يعلم أن الرشاب مخر ـ واهلل يعلم
صدقه من كذبه ـ فطالقه غري واقع عىل زوجته.
أما إذا كان يعلم أنه مخر وشبه فطالقه واقع عىل زوجته عند
اجلمهور ,وما دام طلقها بالثالثة فعند مجهور الفقها بانت منه زوجته
بذلك بينونة كربى ,فال حتل له حتى تنكح زوج ًا غريه ,وقد خالف البعض
مجهور الفقها فأوقع الطالق بالثالثة طلقة واحدة ,وأنا ال أفتي بذلك.
ر
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إذ ًا األمر مرتبط بعنق السائل وهو مسؤول عن كالمه يوم القيامة.
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

الس ووؤال :23اختلف ووت م ووع لو وويت وأن ووا يف حال ووة غض ووك ش ووددد,
تقال ووت ل ووي لو وويت :إن كن ووت ة و والً علق وون ,تقل ووت ا ووا:
عال عال عال  ,وحنن اآلن نادمان على ما حاول ,تهول
الطووالق واقووع أم و ,حيووث مووا قلووت اووا :أنووت عووال عووال
عال  ,بل قلت :عال عال عال ؟

اجلواب :حضة سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه

بالصعة إنام الشديد الذي يملك نفسه عند
وسلم يقول« :ليس الشديد
ر
الغضب» رواه مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه .وقال لرجل استوصاه:
«ال تغضب» رواه البخاري.
والواجب عىل املؤمن يف ساعة الغضب أن يكظم غيظه ,وذلك
لينال اجلنة ,لقوله تعاىل﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭩ ﭪ ﭫ﴾
[آل عمران.]243 :
أما إذا مل يملك اإلنسان نفسه عند الغضب ومل يكظم غيظه فقد يندم
ولكن ال ينفع الندم .ذها أوالً.
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ثاني ًا :الطالق إذا كان رصي ًا ووقع جواب ًا لطلب فإنه يعد مجلة مفيدة
ويقع به الطالق ,كام نصت عليه كتب الشافعية يف املغني والبجريمي
وخالصة الفقه البن حافظ ,هذا فض ً
ال عن مذهب مجهور الفقها الذين
ال يشرتطون يف الطالق اجلملة املفيدة كام تشرتط الشافعية.
وبناء عىل ذلك:
فقد وقع الطالق عىل زوجتك عند مجهور الفقها بام فيهم السادة
الشافعية ألنه كان جواب ًا لطلبها.
وأما تكرار اللفظ فهو عائد إىل نيتك ,فإن كررت لفظ الطالق
بقصد التأكيد عىل اللفظة األوىل من الطالق فإنه يقع الطالق واحد ًا ,وإال
فقد وقعت الطالقات الثالثة ,وبذلك تبني زوجتك منك بينونة كربى فال
حتل لك حتى تنكح زوج ًا غريك.
هذا إذا تلفظت بكلمة الطالق وأنت تعي ما تقول ولو كنت يف حالة
غضب شديد ,أما إذا كنت فاقد ًا وعيك ,ومل تتذكر أنك طلقت زوجتك,
فطالقك غري واقع ,لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ال
طالق وال عتاق يف إغالق» رواه اإلمام أمحد عن السيدة عائشة ريض اهلل
عنها .فأنت أدرى بنفسك وأنت الذي تتحمل مسؤولية كالمك يوم
القيامة .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :22أنووا شوواب أ ردووت عقوود لوا ووي ومل دووتم الوودخول ,أحيانواً
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حتاوول بعووض املشوواكل بووين وبووني لو وويت تووهقول اووا يف
حالة من الغضك :انتهت عالقيت بك ,تاا حكم الشورع يف
هذا القول؟

اجلواب :يا أخي الكريم العجيب فيكام كثرة املشاكل بينك وبني
زوجتك قبل الدخول فكيف سيكون احلال بعد الدخول؟ تذكر يا أخي
أنت وزوجتك قول اهلل تعاىل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [النحل.]91 :
وتذكرا قول اهلل تعاىل﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ [طه.]216-213 :
وأذ ِّكرك يا أخي الكريم بقول سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل
فزوجوه,
آله وصحبه وسلم« :إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه ِّ
إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض» رواه الرتمذي عن أيب
هريرة ريض اهلل عنه.
ومن مجلة األخالق احلسنة كظم الغيظ وأن ال يغضب اإلنسان إال
إذا انتهكت حرمات اهلل عز وجل .فأسأل اهلل تعاىل يل ولكم حسن اخللق.
أما قولك لزوجتك :انتهت عالقتي بك ,فهذا مرتبط بنيتك ,فإذا كان
قصدك الطالق فالطالق يقع عىل زوجتك ,وإن مل تقصد الطالق بل التهديد
والتخويف لزوجتك فال يقع طالق عليها.
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وبناء عىل ذلك:

فاألمر مرتبط بنيتك ,إن قصدت الطالق وقع عليها الطالق بائن ًا
بينونة صغرى ,وإال فال يقع الطالق عليها .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :25لقد أكرمن اهلل عز و ل حبفِّ الفردضة منوذ عشور
سو وونوا  ,وعنو وودما ة عو ووت بو وودأ لو و وويت باملعاتبو ووة لعو وودم
مراتقتهووا لووي ,تقلووت اووا :بوواحلرام بالثالرووة مل أعوود أسوواتر
أو أحف إو برتقتك ,وقد تقدَّمت يف هذا العام موع والودتي
وقَّو وت املواتق ووة ,ته وول حت وورم عل وويَّ لو وويت إن س وواتر م ووع
والدتي؟ مع العلم أنَّ حفَّ والدتي هو حفُّ الفردضة ,ولويس
هناك من دذهك معها ,وهي مردضة ومسنَّة.

ً
خطأ كبري ًا عندما قيدت سفرك وحجك بصحبة
اجلواب :أخطأت

زوجتك ,أما خطر يف بالك أن تضطر إىل السفر لوحدك أو إىل احلج
لوحدك أو مع بعض حمارمك؟ أما خطر يف بالك أن تكون زوجتك
مريضة وأنت مضطر إىل السفر وتسافر لوحدك؟ وعىل كل حال:
فإذا سافرت مع والدتك ألدا احلج بدون صحبة زوجتك ,فإن
زوجتك تبني منك بينونة كربى ,فال حتل لك حتى تنكح زوج ًا غريك.
وهناك بعض العلام يفتي بأن هذا يعد بمنزلة اليمني فإذا حنثت فيها
وجب عليك كفارة يمني وهي إطعام عرشة مساكني ,وأنا ال أفتي هبذا ,ألن
كلمة احلرام يف بالد الشام هي كلمة طالق ,فكل من يسمع كلمة احلرام يعلم
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بأهنا كلمة طالق ,فصارت كلمة احلرام بمنزلة ألفاظ الطالق الصيح.
وبناء عىل ذلك:
فأنا أنصحك أن تسافر خلدمة والدتك ,وأن تكون زوجتك يف
صحبتك ,ولو اقرتضت قرض ًا حسن ًا يف سبيل ذلك ,وإال فقد حرمت
عليك زوجتك فال حتل لك حتى تنكح زوج ًا غريك ,أو أن ال تسافر مع
والدتك وليسافر معها غريك من املحارم .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

عل و لو ت و للاوور األوىل بلفووظ
السووؤال :26هوول ميكوون لر وول َّ
الطالق الاردإ أن در عها إىل عاات بدون ةضاها؟

اجلواب :إذا طلق الرجل زوجته للمرة األوىل أو املرة الثانية بلفظ

رصيح ,بعد الدخول هبا ,بدون بدل مال ,فإن طالقها يكون رجعي ًا,
وبإمكان الزوج أن يرجع زوجته إىل عصمته ولو بدون رضاها ,وهو
مسؤول عن نيته أمام اهلل تعاىل ,هل إرجاعها لعصمته من أجل التهرب
من مهرها ,ومن أجل أن يض ِّيق عليها حتى تفتدي نفسها منه؟ فإن كان
هذا قصده صحت الرجعة ويكون بذلك آث ًام ,ألنه أراد أن يعضل زوجته
حتى تفتدي نفسها منه .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :27علق ووت لو وويت علق ووة ة عيَّ وة واحوود  ,وه ووذه للا وور
األوىل ,وأنووا اآلن أةدوود أن أة عهووا إىل عاووايت ,تهوول جيووك
عليَّ أن أشهد على هذه الر عة أم و؟
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اجلواب :اتفق الفقها عىل أنه ال جيب اإلشهاد يف الطالق وال يف
الرجعة ,ولكن يستحب اإلشهاد عىل الرجعة والطالق ,وذلك ملا روى أبو
مطرف بن عبد اهلل ,أن عمران بن حصني سئل عن الرجل يطلق
داود عن ِّ
امرأته ثم يقع هبا ومل يشهد عىل طالقها وال عىل رجعتها ,فقال :طلقت لغري
سنة ,وراجعت لغري سنة ,أشهد عىل طالقها وعىل رجعتها ,وال رتعدح .
وبناء عىل ذلك:
فال جيب عليك أن تشهد عىل إرجاع زوجتك إىل عصمتك ما دامت
مل تنقض عدهتا ,ولكن يستحب لك اإلشهاد.
وأما إذا انقضت عدهتا بعد الطالق من غري رجعة ,فال حتل لك إال
بعقد جديد مع وجود شاهدين إذا كان الطالق للمرة األوىل أو الثانية.
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :21ة وول سوووةي تووزوج اموورأ موون ليبيووا ,وةلقو اهلل تعوواىل
منهووا عفوالً ,وحاوول بينهاووا خووال تطلَّقهووا ,وموون املعلوووم
ب ووهنَّ حو و َّ احلض ووانة ل وويم ,واألم ترد وود الس ووفر بطفل ووها إىل
ليبيا ,وبذلك حيرم األب من ةؤدة ولده ,تاا ا دفعل؟

اجلواب :احلضانة واجبة شع ًا لرعاية الطفل ,وهي حق لألم وليس

واجب ًا عليها ,إال إذا كان املحضون ال يقبل إال أمه أو مل يوجد غريها ,أو مل
يكن لألب وال للصغري مال.
فإذا قبلت األم حضانة الطفل فال جيوز هلا أن تسافر بطفلها إىل بلد
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آخر إذا كانت يف زوجية األب أو يف عدته ,وللزوج أن يمنعها من ذلك.
أما إذا ط ِّلقت الزوجة وانتهت عدهتا ,فإنه جيوز هلا أن تسافر بطفلها
يف األحوال التالية:
 2ـ إذا سافرت به إىل بلدة قريبة بحيث يمكن ألبيه رؤيته والعودة
يف هناره.
1ـ إذا سافرت به إىل مكان بعيد بالرشوط التالية:
أ ـ أن يكون البلد الذي انتقلت إليه وطنها.
ب ـ أن يكون عقد الزواج كان يف تلك البلد.
وبناء عليه:
فال جيوز هلذه املرأة أن تسافر بطفلها إىل ليبيا ما دامت يف العدة,
وللزوج أن يمنعها ,فإذا انقضت العدة وكان عقد الزواج عليها يف ليبيا
فلها أن تسافر بطفلها إىل ليبيا ,ألن الزوج ريض بذلك ضمن ًا حني أجرى
العقد عليها يف بلدها.
أما إذا كان عقد الزواج يف غري بلدها ,كأن كان يف بلد زوجها,
فليس هلا أن تسافر به إال برضا الزوج .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :29امرأ عُلقت رالرواً ,تهول تسوتح ُّ النفقوة مون لو هوا
املطل أم و؟

اجلواب :اتفق الفقها عىل أن املطلقة ثالث ًا إذا كانت حام ً
ال ,فإهنا

تستحق النفقة والسكنى يف أثنا العدة ,وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ
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ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [الطالق ,]6 :وألهنا حامل بولده ,وهو جيب
عليه أن ينفق عىل ولده ,وال يمكن اإلنفاق عىل احلمل إال إذا أنفق عىل أمه.
أما إذا كانت هذه املطلقة غري حامل؛ فقد اختلف الفقها فيها عىل
ثالثة أقوال:
األول :هلا السكنى والنفقة ما دامت يف العدة ,وهذا مذهب السادة احلنفية.

الثاين :هلا السكنى دون النفقة ,وهذا مذهب املالكية والشافعية,
وهو رواية عند احلنابلة.
الثالث :ال نفقة هلا وال سكنى ,وهو مذهب احلنابلة.
وبناء عىل ذلك:
فأنا أنصح الزوج املط ِّلق أن يأخذ بقول السادة احلنفية الذين أوجبوا
للمطلقة السكنى والنفقة ,هذا إذا كانت غري حامل ,وذلك من باب قول اهلل
تعاىل﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾ [البقرة ,]141 :وألن التعامل بالفضل
أوىل من التعامل بالعدل ,وصاحب الدين واخللق إذا أحب الزوجة أكرمها,
وإذا كرهها مل يظلمها ,واخلروج من اخلالف بني الفقها أوىل ,فإذا دفع
للزوجة املطلقة ثالث ًا النفقة مع السكنى برئت ذمته بيقني بإذن اهلل تعاىل.
أما إذا كانت املطلقة ثالث ًا حام ً
ال فباالتفاق جيب عىل املط ِّلق السكنى
والنفقة هلا .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
**

**

**
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السو ووؤال :1حاو وولت خمالعو ووة ةضو ووائية بو ووين وبو ووني لو و ووي بعو وود
الوودخول ,تهوول لووك علوويَّ العوود ؟ وكووم هووي موودَّتها؟ مووع
العلم بهن الدوة الشهردة تهتين بنظام.

اجلواب :اخللع هو طالق إذا تم بألفاظ الطالق ,وإذا كان بغري

ألفاظ الطالق واملقصود منه الطالق فهو كذلك طالق عند مجهور
الفقها  ,ويقع به الطالق بائن ًا ,واهلل تبارك وتعاىل يقول يف كتابه العظيم:
﴿ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [البقرة.]111 :
وبناء عىل ذلك:
فقد ذهب مجهور الفقها من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة يف
املذهب إىل أن عدة املختلعة هي نفس عدة املطلقة ثالثة قرو  ,وذلك
لآلية الكريمة ,وهناك قول لإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل خالف فيه رأي
مجهور الفقها وقال بأن عدة املختلعة حيضة واحدة.
وطبع ًا األخذ بقول مجهور الفقها هو األحوط يف دين اهلل عز وجل,
وبه تربأ ذمة املرأة املطلقة بيقني .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :2امرأ حامل موا عنهوا لو هوا وولود يف اليووم الثواني
من وتات  ,تاتى تنتهي عدَّتها؟

اجلواب :ذهب مجهور الفقها من املذاهب األربعة إىل أن عدة املرأة
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املتوىف عنها زوجها وهي حامل تنقيض بوضع احلمل قلت املدة أم كثرت,
حتى لو وضعت بعد وفاة زوجها بساعة واحدة ,فإهنا تنقيض بذلك عدهتا
وحتل لألزواج.
وذلك لقوله تعاىل ﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾
[الطالق .]3 :هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :3امرأ عُلقت من لو ها وهي مرضع ,ومرَّ عليها رالرة
وي
أشهر دون أن ترى دم احلويض ,تهول تنقضوي عودَّتها مبض ِّ
رالرة أشهر أم و؟
اجلواب :ذهب مجهور الفقها إىل أن عدة املرأة احلرة ذات األقرا

ـ وهي من هلا حيض وطهر صحيحان ـ ثالثة قرو  ,فتعتد باألقرا وإن
تباعد حيضها وطال طهرها ,وذلك لقول اهلل تعاىل﴿ :ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [البقرة.]111 :
أما املرأة املطلقة التي مل رتر دم ًا ليأس أو صغر ,أو بلغت سن احليض
أو جاوزته ومل حتض ,فعدهتا ثالثة أشهر ,لقوله تعاىل﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾
[الطالق.]3 :

واملرأة املطلقة إذا انقطع دم حيضها لعل ٍة تعرف كرضاع أو نفاس أو

مرض يرجى برؤه فإهنا تصرب وجوب ًا حتى حتيض ,وتعتد باألقرا وإن تباعد
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حيضها ,ألن عدة املرأة املطلقة باألشهر هي التي مل حتض أو التي بلغت سن
اليأس ,وهذه املرأة املرضع ليست واحدة منهام ,ألهنا ترجو عود الدم.
وبناء عىل ذلك:
رب وجوب ًا حتى حتيض ,وتعتد باألقرا وهي
فعىل هذه املرأة أن تص ر
ثالث حيضات؛ وبإمكاهنا أن تأخذ الدوا لنزول دم احليض إذا كان
الدوا ال يضها ,وال تعتد باألشهر .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :2تووزوَّج ة وول اموورأ موون غووري شووهود ,وبعوود لوا و بهشووهر
مووا الر وول ,تهوول لووك علووى املوورأ العوودَّ ؟ مووع العلووم بووهنَّ
أهلها و دعلاون بزوا ها.
اجلواب :ذهب مجهور الفقها إىل أن عقد الزواج ال يصح إال

بحضة شاهدين ,وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:
«ال نكاح إال بويل وشاهدر حي عدل».
فإذا تم العقد بدون شهود فالعقد باطل ,وال يرتتب عليه أي أثر إذا
مل يتم الدخول باملرأة ,فإذا تم الدخول هبا فيجب التفريق بينهام ,وجتب
العدة عىل املرأة بعد التفريق بينهام.
أما إذا مات الرجل بعد الدخول عىل املرأة التي تزوجها بدون شهود,
فقد ذهب مجهور الفقها إىل عدم وجوب عدة الوفاة عىل املرأة املدخول هبا
إذا كان عقدها بدون شهود ,وذلك ألن عدة الوفاة جتب يف النكاح
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الصحيح ,قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [البقرة.]143 :
وال يصري زوج ًا حقيقة إال بالنكاح الصحيح.
كام أن عدة الوفاة جتب عىل املرأة إظهار ًا للحزن والتأسف لفوات
نعمة النكاح ,والنعمة يف النكاح الصحيح دون الفاسد.
وخالف يف ذلك املالكية فقالوا :جتب العدة عىل املرأة املدخول هبا يف
النكاح الفاسد إذا تويف عنها زوجها.
وبناء عىل ذلك:
فعند مجهور الفقها هذه املرأة آثمة بزواجها بدون شهود ,وال جتب
عدة الوفاة عليها ,وعليها بالتوبة واالستغفار والندم عىل ما فعلت
والتصدق ,ألن الصدقة تطفئ اخلطيئة ,وجتب العدة عليها عند السادة
املالكية .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :5امرأ متزوِّ ة ,ما لو هوا وأةاد أن للوس العود يف
بيوت الزو َّيوة ,تانعهووا أوود لو هوا مون لووك ,وقوالوا اووا:
عليووك أن للسووي العوود يف بيووت أهلووك ,ألن هووذا البيووت
صاة للوةرة ,تهل هذا الكالم صحيإ؟

اجلواب :ذهب مجهور الفقها إىل أنه جيب عىل املرأة املعتدة عدة وفاة

أن تالزم املسكن الرشعي الذي كانت فيه ,فال خترج منه إال لضورة أو
حق الورثة
عذر ,فإن خرجت من غري رضورة وال عذر تكون آثمة ,ومن ِّ
أن يمنعوها من اخلروج من بيت الزوجية.
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وال جيوز هلا وال لورثة زوجها أن خيرجوها من بيت الزوجية ما دامت
يف العدة ,وإال كانت آثمة إن خرجت باختيارها بدون عذر أو رضورة,
وكانوا آثمني إذا أخرجوها من غري عذر أو رضورة ,وذلك لقوله تعاىل:
﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [الطالق ,]2 :وهو نص
رصيح بعدم جواز خروجها أو إخراجها من بيت الزوجية أثنا العدة.
وبناء عىل ذلك:
فال جيوز لورثة الزوج أن خيرجوا املرأة من بيت الزوجية حتى
تنقيض عدهتا ,ح
وإن رآل البيت إليهم ,فإن أخرجوها من غري عذر أو
ر
رضورة كانوا آثمني وال إثم عليها ,وتنتقل إىل أقرب بيت تستطيع املقام
فيه مدة عدهتا .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

الس ووؤال :6ام وورأ ت ووويف لو ه ووا ,وعن وودها بن ووت متزوِّ ووة ما ووابة
مبوور السوورعان و و نسووهل اهلل تعوواىل العاتيووة و و وو دو وود
أحد دقوم على خدمتها ,تهل جيول للارأ أن تعتدَّ يف بيت
ابنتها من أ ل خدمة ابنتها املردضة؟

اجلواب :األصل يف سكن املعتدة هو بيت الزوجية ,وال جيوز للمرأة

املعتدة أن خترج من بيت الزوجية إال ألمر رضوري ,ال يمكن قضاؤه إال
بنفسها ,وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭫﭬﭭﭯﭰﭱﭲﭳ

ﭴ ﭵ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [الطالق.]2 :
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وبناء عىل ذلك:

فال جيوز للمرأة أن تقيض عدهتا إال يف بيت الزوجية إال ألمر
رضوري ,فإذا كان ال يوجد أحد خلدمة املريضة إال أمها ,وال يمكن نقل
املريضة إىل بيت أ ِّمها ألسباب رضورية ,فال حرج من انتقال األم إىل بيت
ابنتها لقضا عدهتا عندها وللقيام بخدمتها ,وال جيوز للمعتدة أن تنتقل
إىل بيت آخر إال إذا استغنت املرأة املريضة عن اخلدمة ,فإهنا ترجع إىل بيت
الزوجية إلكامل عدهتا .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :7ام وورأ علب ووت م وون القاضووي الش وورعي أن دطلقه ووا م وون
لو هو ووا ,تطلَّقهو ووا القاضو ووي الشو وورعي عالق و وًا غو ووري ِم ْب و ورَم,
وألزمه ووا بالع وودَّ مباش وور  ,تجلس ووت امل وورأ يف العو ود  ,وبع وود
انته وواء الع وود تزوَّ ووت م وون ة وول هخ وور ,ر ووم اسو وتِ رج ق وورا ِة
احملكاة الشرعية األوىل القاضي بالتفرد بينهاا بطوالق
غو ووري ِم ْب و ورَم ,وقابو وول للطعو وون ,وبِل و و للو ووزوج ,وععو وون الو ووزوج
بوالقراة ,وقُبِولَ ععنِو  .السوؤال :هول لواج املورأ بعود انقضواء
عدَّتها صحيإ أم و؟
ربم ًا ,فإن إلزامه
اجلواب :ما دام قرار القايض بالتفريق مل يكن م ح ر
للزوجة بالعدة غري صحيح ,ألن عدة املرأة يف هذه احلالة تبدأ إما بعد

ميض فرتة الطعن ومل يطعن الزوج ,وإما بصدور قرار حمكمة النقض
بتصديق الطالق.
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وكان من الواجب عىل املحامي بعـد صـدور قـرار املحكمـة األوىل
قرار املحكمة لينظر هل سيطعن الزوج بالقرار أم
بالتفريق أن ي ربلغ
ر
الزوج ر
ال؟ ولتعلم املرأة املطلقة متى تبدأ عدهتا؟
وبناء عليه:
فعدة املرأة التي قضتها بعد قرار املحكمة بالتفريق غري صحيحة,
ربم ,وما دام الزوج رط رع رن يف قرار املحكمة بعد
ألن طالق القايض غري م ح ر
تبليغه القرار ,وقب رل طعنه ,فالطالق ما وقع عىل زوجته ,وما زالت هي يف
عصمته حتى يصدر القرار من حمكمة النقض بتصديق الطالق أو رفضه.
واآلن زواج املرأة من رجل آخر هو زواج غري صحيح ألهنا ما زالت
يف عصمة زوجها حتى يصدر قرار حمكمة النقض ,فإن صدِّ ق قرار املحكمة
األوىل عندها يقع التفريق بني الزوجني ,وجتب العدة عىل املرأة يف حينها.
لذلك جيب التفريق بني املرأة والرجل الثاين إما باالختيار وإما بقرار
القايض ,وإذا تم الدخول هبا فهو وط بشبهة ,وجيب التفريق بينهام,
ربم ,ألنه رأ حو ره رم
والقايض هو اآلثم بإلزامها بالعدة بعد التفريق بقرار غري م ح ر
املرأة بأنه يق هلا أن تتزوج بعد انقضا عدهتا .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
**

**

**
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السؤال :1ما هي كيفية كتابة الوصية الشرعية؟

اجلواب :الوصية الرشعية قد تكون واجبة ,وقد تكون مندوبة

مستحبة ,أما الوصية الواجبة فهي أن يكتب اإلنسان ما عليه من حقوق
العباد ,ومن حقوق اهلل عز وجل ,من زكاة ونذر وكفارة يمني وحج وما
شاكل ذلك ,ومن ديون للعباد ومهر الزوجة ,حتى ال يض ِّيع ألحد من
اخللق حقه ,ألن حقوق العباد مبنية عىل املشاحة.
واألفضل كذلك أن يكتب ما له من حقوق عىل العباد ,خاصة إذا
كان سيرتك ورثة فقرا  ,فهم أحق بامله من األباعد.
أما بالنسبة للوصية املستحبة املندوبة فهي أن جيعل شيئ ًا من ماله يف
سبيل اهلل عز وجل ,وذلك بأن تع رطى للفقرا  ,أو أن جت رعل وقف ًا يف سبيل
اهلل تعاىل ,عىل أن ال تكون الوصية لوارث ,ويستحب أن تكون ألوالد
ابنه املتوىف غري الوارثني إن وجد ,وأن ال تزيد الوصية عن ثلث تركته.
واألفضل أن تكون الوصية مكتوبة ِّ
بخط املويص ,وأن يدِّ د املوىص
له ,ويستحب أن يبدأ بالبسملة والثنا عىل اهلل تعاىل ,ثم الصالة عىل النبي
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,ثم الشهادتني ,ثم اإلشهاد عىل
الوصية من أجل صحتها ونفاذها ,ومنع ًا من جحودها وإنكارها ,يقول
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ما حق امرئ مسلم له يش
يويص فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده» رواه البخاري ومسلم.
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السؤال :2ة ل وكَّل حمامياً بهن توولَّع تركتو بعود موتو بالسوودَّة
بووني الووذكوة واإلنوواث ,وقووال للاحووامي :هووو و دردوود أن تووولَّع
الرتكة بعود موتو إو بالتسواوي بوني الوذكوة واإلنواث ,تهول
مووا تهخووذه األنثووى ووائز شوورعاً؟ ألن الر وول مووا  ,واحملووامي
دعال اآلن على تولدع الرتكة كاا أوصى الر ل.

يعفو عنا وعن هذا الرجل الذي
اجلواب :إين أرجو اهلل عز وجل أن ر

أوىص هبذه الوصية ,حيث رصح فيها بأنه ال يريد أن تكون القسمة
شعية بني الذكور واإلناث .ذها أوالً.
ثانياً :يرم عىل املحامي القيام هبذا العمل ,إال إذا وافق الورثة
مجيع ًا مواف قة رصية عىل توزيع الرتكة بينهم بالتساوي  ,وكانوا عاقلني
بالغني خمتارين.
ثالث ًا :يرم عىل البنات أخذ حصتهن من الرتكة بالسوية مع الذكور
إال إذا وافق الذكور عىل ذلك موافقة رصية بعد وفاة املويص ,وكانوا
عاقلني بالغني خمتارين .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :3ة وول قبوول وتاتو كتووك وصوويَّت  ,وعوويَّن الوصووي عليهووا
لو ت  ,تهل تاإ الوصادة إىل املرأ ؟

ٌ
أموره ليقوم هبا بعد موته
اجلواب :الويص هو إنسان رعهدر إليه
إنسان ر

فيام يرجع إىل مصاحله ,كقضا ديونه ,وتوزيع وصيته ,وتقسيم تركته . . .
وذهب مجهور الفقها من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة إىل
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صحة الوصاية إىل املرأة ,ملا روي عن سيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهلل
عنه أنه أوىص إىل السيدة حفصة ريض اهلل عنها .رواه ابن أيب شيبة.
وألن املرأة من أهل الشهادة ,فصحت الوصية إليها كالرجل.
وقد نص الشافعية عىل أن أم األطفال أوىل من غريها من النسا عند
توافر الرشوط لوفور شفقتها عىل أوالدها.
وبناء عىل ذلك:
فتصح وصاية الرجل لزوجته عند مجهور الفقها  .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :2ة ل قبل وتات كتك وصية وعيَّن تيها الوصي بودون
علا ومواتقت  ,وبعد وتات علوم الوصوي بهوذا ,تهول جيوك
علي قبول اإلدااء؟

اجلواب :األصل يف الوصية أهنا ليست ملزمة للويص ,فله قبول

الوصية أو ردها ,ألن املويص ليس له والية إلزام عىل الويص ,وهذا قول
مجهور الفقها  ,ومن أركان الوصية اإلجياب والقبول ألهنا ال تتم إال هبام.
واتفق الفقها عىل أن للويص أن يرد الوصية يف حياة املويص ,أما
بعد وفاة املويص فاختلف الفقها يف ذلك:
فعند احلنفية :الويص له القبول والرد يف حياة املويص وبعد موته.
وبناء عىل ذلك:
فالويص له اخليار يف قبول الوصية أو ر ِّدها ما دام عينه املويص بدون
علمه ,وال جيب عليه القبول وال الرد ,فهو باخليار .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السؤال :5امرأ تويف لو ها ولوددها عفلوة عارهوا روالث سونوا ,
وقبوول وتات و أحضوور لو هووا مبلغواً موون املووال وقووال اووا :بعوود
وتاتي خذي هذا املال لوك ووبونيت ,وإن سوهلك أحود عنو
أخ ووربدهم أن ووي أعطيتوو لشوو ض ليت ووربَّع بوو عل ووى ةوح ووي,
تاا ا تفعل اآلن بهذا املال؟ هل ترتك عندها وتنفو منو
على ابنتها أم تعطي ألهلو ؟ علاواً أنو و دو ود مون دنفو
عليها هي وابنتها بعد وتا لو ها.

اجلواب :يقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ال جتوز

وصية لوارث إال أن يشا الورثة» رواه البيهقي ,فالزوجة ترث من
زوجها ,وابنتها ترث منه أيض ًا ,وما دام الزوج وضع املال عند زوجته
أمانة عندها ,وأن يكون هلا والبنتها بعد موته ,فإن هذا املال يعد من
الرتكة ,ويتعلق به حق الورثة مجيع ًا بام فيهم الزوجة وابنتها.
وسامح اهلل الزوج عندما كان يويص زوجته بالكذب يف احلديث,
ولو تذكر قول اهلل تعاىل﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [النسا  ,]9 :ومن
القول السديد الصدق.
لذلك جيب عىل الزوجة أن تعلم أهل الزوج عن هذا املال ,وأن
قسم املال قسمة شعية ,وإذا سامح الورثة البالغون الزوج رة هبذا املال
ي ر
فتأخذه باحلالل إن شا اهلل تعاىل.
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وأذ ِّكر هذه الزوجة ونفيس بقوله تعاىل﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾ [الذاريات,]14-11 :
فال ختش عىل نفسها وال عىل ابنتها من ضيق الرزق ,ألن رزق العباد عىل
اهلل تعاىل القائل﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [هود .]6 :هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :6اسووتقر والوودي موون هبوًا علووى أن در ع و لووي بعوود
ترت كذلك هباً ,وعندما اء املوعود علبوت مون والودي
الذهك تقال لي :ليس لوكِ عنودي شويء ,تتضوادقت وداً,
وبعوود توورت موون الووزمن تووويف والوودي ةمح و اهلل تعوواىل ,وأنووا
اآلن أعالووك إخوووتي بالووذهك موون الرتكووة قبوول اقتسووامها
تريتضووون ,ودقولووون :قووال ل وكِ والوودنا :ل ويس ل وكِ عنووده
شوويء ,وهووم دعلاووون أنووي أقرضووت والوودي الووذهك ,تهوول موون
حقي أن هخذ من الرتكة مبقداة الذهك أم و؟

اجلواب :إذا كان إخوتك يعلمون بأنك أقرضت والدك الذهب,

ويعلمون كذلك بأن والدك مل يرده إليك ,وأنت ما أسقطت حقك عن
والدك ,فيجب عليهم أن يردوا لك الذهب قبل اقتسام الرتكة.
وأما إذا كانوا يعلمون أنك أقرضت والدك الذهب ,وال يعلمون
هل رد لك الذهب أم ال؟ فعليك اليمني بأن والدك ما رد لك الذهب,
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وأنك ما أسقطت حقك ,فإذا حلفت اليمني وجب عليهم أن يعطوك
الذهب قبل اقتسام الرتكة ,ثم بعد ذلك تقسم الرتكة عىل الورثة مجيع ًا,
وأنت واحدة منهم .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :7ة وول مسوولم تووزوَّج اموورأ ناوورانية ته ووك منهووا أةبعووة
أوود ,وكلوهم تناَّوروا ,روم تووزوَّج امورأ مسولاة ومل دنجووك
منها ,وما  ,تاا هي حاة الزو ة املسلاة من لو ها؟

اجلواب :من موانع اإلرث اختالف الدين وما أحلق به ,فال يرث

مسلم كافر ًا وال عكسه ,سوا أكان سبب اإلرث قراب ًة أم زوجية أم وال ً ,
خلرب الصحيحني« :ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم».
يجب
ونص الفقها عىل أن رم حن ال يرث ملان ٍع من موانع اإلرث ال ر ح
حجب نقصان ,لإلمجاع يف
حجب حرمان وال
أحد ًا عن املرياث ,ال
ر
ر
األول ,وقياس ًا عليه يف الثاين.
وبناء عىل ذلك:
فحصة الزوجة املسلمة الربع؛ ألن الزوجة النصانية ,وأوالده منها
الذين تنصوا وجودهم كالعدم ,هذا ما عليه أئمة املذاهب .هذا ,واهلل
تعاىل أعلم.

السؤال :1امرأ مرضت تقال لو ها ألخيهوا :خوذها إىل املشوفى
وعاجله ووا ,توتي ووت امل وورأ يف املستش ووفى وق وود ص وور أخوه ووا
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عليهووا مبلغ واً كووبرياً موون املووال ,تهوول دؤخووذ هووذا املووال موون
تركتها أم من مال الزوج؟

اجلواب :ما دام األخ أخذ أخته إىل املستشفى بأمر زوجها لعالجها
فالزوج ضامن ملا أنفقه األخ عىل أخته ,وإن أخذها بأمرها فإنه يأخذ ما
ربع ًا يف اإلنفاق عىل أخته بداية
أنفق عليها من تركتها ,إال إذا كان األخ مت ِّ
فليس له الرجوع إىل الزوج ولو أخذها إىل املستشفى بأمره ,وال إىل ورثة
أخته ولو أخذها إىل املستشفى بأمرها .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :9تووويف ة وول وبعووض وةرت و دعلووم حقووائ كووثري ع وون
تركووة موةر و امل فيووة موون قبوول بعووض إخوت و  ,تهوول جيووك
علي أن دِعلِم الوةرة حبقيقة األمر؟
اجلواب :يقول اهلل تبارك وتعاىل﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [البقرة .]114 :ويقول تبارك وتعاىل﴿ :ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ [البقرة .]111 :ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله
الداري ريض اهلل عنه.
وصحبه وسلم« :الدِّ ين النصيحة» رواه مسلم عن متيم
ِّ
ومن النصيحة إحيا حقوق اآلخرين ,ومنع الظلم عنهم ,ونصة املظلوم.
وبناء عىل ذلك:
فيجب عىل هذا الوارث أن يب ِّلغ مجيع الورثة عن الرتكة املخفية عند
أخيه ما دام قصده اإلصالح وعدم إضاعة حقوق بقية الورثة ,وخاصة
النسا  .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السؤال :11ة ل أقدم على قتل والدد وأخي وأخت عاداً ,تهول
درث من املقتولني؟

اجلواب :ات فق الفقها عىل أن قاتل العمد ال يرث من املقتول ,إال

أن ي حثب رت أنه عندما رقت ررل كان يف حدود اجلنون أو ال رعتره ,وعندها ال يمنع
من اإلرث.
جا يف كتاب املغني البن قدامة( :والقاتل ال يرث املقتول ,عمد ًا
كان القتل أو خطأ) أمجع أهل العلم عىل أن قاتل العمد ال يرث من
املقتول شيئ ًا ,إال ما حكي عن سعيد بن املس ِّيب وابن جبري أهنام ورثاه,
وهو رأي اخلوارج؛ ألن آية املرياث تتناوله بعمومها ,فيجب العمل هبا
فيه ,وال تعويل عىل هذا القول؛ لشذوذه ,وقيام الدليل عىل خالفه.
املذحجي ألخيه دون
فإن عمر ريض اهلل عنه أعطى دية ابن قتادة
ِّ
أبيه ,وكان حذفه بسيفه فقتله ,واشتهرت هذه القصة بني الصحابة ريض
اهلل عنهم ,فلم تنكر ,فكانت إمجاع ًا ,وقال عمر :سمعت رسول اهلل صىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول« :ليس للقاتل يش » رواه مالك يف
موطئه ,واإلمام أمحد بإسناده.
وروى عمرو بن شعيب ,عن أبيه ,عن جدِّ ه ,عن النبي صىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم نحوه . . .
وبناء عىل ذلك:
فهذا القاتل ال يرث ممن قتلهم شيئ ًا ,ألن قتله كان عمد ًا وباالختيار,
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وهذا ما عليه مجهور الفقها  ,وال يؤثر يف احلكم قرار املحكمة بوضعه يف
مشفى األمراض العقلية مدى احلياة .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :11ة ل مل درلقو اهلل ةدوة ,ولو إخوو  ,تهول جيوول لو أن
دبيووع أمالكو بيعواً صوووة ّد ًا ومرأتو لضوواان حيووا كرميووة
اا ,وبغية حرمان إخوت من تركت بعد وتات ؟
اجلواب :اهلل تبارك وتعاىل يقول يف آخر آيات املواريث﴿ :ﯖ
ﯗﯘﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯧ ﯨ ﯩ﴾ [النسا .]24 :
واهلل عز وجل مل جيعل أمر تقسيم الرتكة لسيدنا رسول اهلل صىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,بل هو جل جالله فرض وقسم.
وبناء عىل ذلك:
فام دام الرجل يبيع أمالكه بيع ًا صوري ًا لزوجته من أجل حرمان إخوته
من الرتكة ففعله هذا حرام عليه ,وربام ال قدر اهلل أن يقع حتت حديث سيدنا
رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم الذي هيدِّ د فيه النبي صىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم من احليف واجلور يف الوصية ,عن أيب
هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم« :إن الرجل ليعمل بعمل أهل اخلري سبعني سنة فإذا أوىص حاف يف
برش عمله ,فيدخل النار ,وإن الرجل ليعمل بعمل أهل
وصيته ,فيختم له ِّ
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الرش سبعني سنة ,فيعدل يف وصيته ,فيختم له بخري عمله فيدخل اجلنة ,قال:
ِّ
ثم يقول أبو هريرة :واقرؤوا إن شئتم﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ﴾ إىل قوله:
﴿ﯶ ﯷ﴾ [النسا  »]23-24 :رواه اإلمام أمحد.
أما إذا أراد أن خيص زوجته بيش من الرتكة بقصد إغنائها عن
ٍ
مستقبل هلا لفقرها ,ومل يكن قصده بذلك
املسألة واحلاجة ولضامن
اإلرضار بورثته إن شا اهلل تعاىل ,فال حرج يف أن هيبها ويس ِّلمها ذلك ,ال
أن يبيعها بيع ًا صوري ًا ,ألن البيع الصوري غري صحيح؛ وإن كان األوىل
ترك األمور عىل حاهلا ,ألن اإلنسان ال يدري متى ينتهي األجل ,فقد
ينتهي أجل زوجته قبله ,وبذلك يذهب املال إىل ورثتها ويقعد هذا الرجل
ملوم ًا حمسور ًا .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
**

**

**
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السؤال :1حلفت مييناً باهلل العظيم أن و أتعل أمرًا (موا) ,وبعود
موود تعلووت األموور ,تهوول كفوواة الووياني صوويام رالرووة أدووام
متتابعا أم متفرقا ؟

اجلواب :إن كفارة اليمني املنعقدة واجبة عىل التخيري ابتدا
والرتتيب انتها  ,فاحلالف إذا حنث وجب عليه إحدى خصال ثالث:
إطعام عرشة مساكني ,أو كسوهتم ,أو حترير رقبة ,فإن عجز عن الثالث
وجب عليه صيام ثالثة أيام ,وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯟﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯵﯶﯷﯸﯹﯻﯼ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾ [املائدة.]19 :
واختلف الفقها يف صيام األيام الثالثة ملن مل جيد اإلطعام أو
الكسوة أو حترير الرقبة ,هل يشرتط فيها التتابع أم ال؟
فمذهب احلنفية واألصح عند احلنابلة ويف قول عند الشافعية هو
وجوب التتابع يف صيام األيام الثالثة.
أما عند املالكية ويف قول للشافعية فيجوز صيام األيام الثالثة
متتابعات أو متفرقات.
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وبناء عىل ذلك:

فإذا كنت فقري ًا ال تستطيع إطعام عرشة مساكني وال كسوهتم وال
تستطيع إعتاق رقبة ,فيجب عليك أن تصوم ثالثة أيام ,واألوىل أن
تصومها متتابعات أخذ ًا برأي اجلمهور ,وخروج ًا من اخلالف بني
الفقها  ,وبذلك تربأ ذمتك بيقني إن شا اهلل تعاىل .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :2ة وول نووذة هلل عووز و وول إن محلووت لو تو أن دووذبإ اووا
بيحة ومحلت لو ت واحلاد هلل تعاىل ,و واء أدوام عيود
األضحى ,تهدهاا دقدِّم النذة أم األضحية؟

اجلواب :النذر صار واجب ًا عليه ,وجيب الوفا به إذا كان مالك ًا لثمن

الذبيحة ,وهذا النذر غري األضحية ,واألضحية أوجبها عليه الرشع إذا
كان مالك ًا للنصاب ,وذبيحة النذر أوجبها هو عىل نفسه.
وبناء عىل ذلك:
فإذا كان مالك ًا للنصاب ,وجب عليه أن يضحي ,ووجب عليه أن
يفي بنذره ,وبذلك يذبح ذبيحتني ,ذبيحة النذر توزع بكاملها عىل الفقرا
من غري أصوله وفروعه وزوجته ,وذبيحة األضحية يأكل منها ,ويتصدق
منها ,وهيدي منها.
أما إذا مل يكن مالك ًا للنصاب فليف بنذره إذا كان يملك ثمن الذبيحة,
وال أضحية عليه ,وال جيمع يف نيته بني النذر واألضحية .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السؤال :3إ ا نذة ش ض العار هل تاوبإ وا بوة عليو ؟ وإ ا توويف
بعد لك ومل دعتار ,تهل جيك على وةرت أن دعتاروا عن ؟
اجلواب :ما دام نذر أن يعتمر فيجب عليه أدا هذه العمرة ,وذلك

لقوله تعاىل﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [اإلنسان.]1 :
وإذا تويف قبل أدا العمرة وجب عىل ورثته أن يعتمروا عنه من ماله إذا
أوصاهم بذلك ,أو يرسلوا أحد ًا عنه إن ترك ماالً ,وإال فال جيب عليهم
يش إال أن يتربعوا بالعمرة عنه.
وبناء عىل ذلك:
فالعمرة املنذورة جيب الوفا هبا يف حال حياة الناذر ,إن كان قادر ًا
ومستطيع ًا عىل أدائها ,وإن كان فقري ًا عند النذر فعليه كفارة يمني إن مل
يتمكن من الذهاب.
وإذا مات فيجب عىل الورثة أن يعتمروا عنه إن ترك ماالً وأوصاهم
بذلك ,وإال فال .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :2لقد نذة أن أتادَّق مببل مون املوال إن حقَّو اهلل عوز
حتق األمور الوذي أةدود ,وعلويَّ ددوون
و ل لي ما أةدد ,وقد َّ
كووثري  ,وو أملووك مووا أيف ب و النووذة وأسوودِّد ددوون ,تهدُّهاووا
جيك عليَّ أن أبدأ ب ؟

اجلواب :أوالً :من املعلوم بأن حقوق اهلل تعاىل مبنية عىل املساحمة,
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ألن طاعتنا ال تنفعه ومعصيتنا ال تضه ,أما حقوق العباد فمبنية عىل
املشاحة ,وذلك لعجز اإلنسان وضعفه ,وهو يتأثر سلب ًا وإجياب ًا.
ثاني ًا :عىل اإلنسان أن يعلم بأن النذر ال يقدِّ م شيئ ًا وال يؤخره ,وهو يف
احلقيقة يستخرج من نفوس األشحا  ,كام جا يف احلديث« :إن النذر ال يقدم
شيئ ًا وال ِّ
يؤخر ,وإنام يستخرج بالنذر من البخيل» رواه البخاري ومسلم.
ولكن العبد إذا نذر وجب عليه أن يف ري بنذره ,ألن اهلل تعاىل مدح
املوفني بالنذر ,فقال﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱ ﭲ﴾ [اإلنسان.]9-1 :
وبناء عىل ذلك:
فقدِّ م حق العبد يف هذا املوضوع؛ ألن حقوق العباد مبنية عىل
وسل اهلل تعاىل أن يعينك عىل الوفا بنذرك ,فإن عجزت عن
املشاحة ,ر
الوفا بالنذر فيجب عليك كفارة يمني ,وهي إطعام عرشة مساكني من
أوسط الطعام ,أو كسوهتم ,فإن عجزت عن ذلك فعليك بصيام ثالثة
أيام ,واألوىل أن تكون متتابعة .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
**

**

**

كتاب
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السؤال :1لقد مسعت من بعض العلااء على قنوا تضوائية بوهن
ال وور م للزان ووي املُحاَ وون م ووا رب ووت يف الش وورع ,ب وول رب ووت يف
القوورهن العظوويم اجللوود تقووط ,بوودليل قووول اهلل عووز و وول يف
حو ِّ اإلموواء﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ﴾ [النساء ,]25 :وقال :أدُّهاوا ِدنَاَّو ,
اجللد أم الر م؟ تاا ةأدكم يف لك؟

اجلواب :اتفق الفقها عىل أن حد الزاين احلر امل ْح َصن الرجم حتى
ال كان أو امرأة ,وحد الزاين احلر غري املحصن مئة جلدة رج ً
املوت رج ً
ال
كان أو امرأة.
أما حدُّ العبد أو األمة الزاين فخمسون جلدة ،سواء كانا بكرين أو
ثيبني ،وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾ [النسا  ,]15 :واملقصود بامل ححصنات
املحصنات أنفسهن ,يعني الطاهرات العفيفات األحرار ,وليس
هنا هن
ِّ
املقصود منهن املحصنات يعني املتزوجات ,ألن اهلل عز وجل قال يف
صدر اآلية ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [النسا ,]15 :
املتزوجة؟ قطع ًا املقصود هبن احلرائر العفيفات.
فهل املقصود احلرة أم
ِّ
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املتزوجات ,وقد يراد هبا احلرائر,
املحصنات قد يراد هبا
فكلمة
ِّ
ر
ويفهم هذا من سياق اآلية الكريمة.
وقد تم اإلمجاع عىل ذلك من عهد سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم.
قال البهويت :وقد ثبت أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم رجم بقوله وفعله يف أخبار تشبه التواتر ,وقد أنزله اهلل تعاىل يف
كتابه ,ثم نسخ رر حسمه وبقي حكمه ,ملا روى البخاري ومسلم عن ابن
عباس ريض اهلل عنهام قال( :قال عمر بن اخلطاب وهو جالس عىل منرب
رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم :إن اهلل قد بعث حممد ًا
باحلق وأنزل عليه الكتاب ,فكان
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
ِّ
مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها ,فرجم رسول اهلل
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ورمجنا بعده ,فأخشى إن طال
بالناس زمان أن يقول قائل :ما نجد الرجم يف كتاب اهلل ,فيضلوا برتك
فريضة أنزهلا اهلل ,وإن الرجم يف كتاب اهلل حق عىل من زنى إذا أحصن من
الرجال والنسا إذا قامت البينة أو كان احلبل أو االعرتاف).
وزاد يف رواية للبخاري ومالك واللفظ له( :والذي نفيس بيده لوال
أن يقول الناس :زاد عمر بن اخلطاب يف كتاب اهلل تعاىل لكتبتها :الشيخ
والشيخة فارمجومها ألبتة ,فإنا قد قرأناها).
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وما خالف يف ذلك أحد إال اخلوارج الذين قالوا :إن القرآن ال يوجد
املتزوجة احلرة مئة جلدة ,اعتامد ًا
فيه رجم ,واكتفوا بجلد الزانية املحصنة
ِّ
عىل هذه اآلية﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ﴾ [النسا  ,]15 :وقالوا :الرجم ال ينرصف ,إنام
ينرصف اجللد ,وهذا استدالل باطل ,ألن صدر اآلية كام قلت تتحدث عن
املتزوجات ,وذلك بقوله تعاىل﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
احلرائر ال عن
ِّ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮐ ﮑ﴾ [النسا .]15 :
والذين يقولون :نريد دلي ً
ال من القرآن الكريم عىل مرشوعية الرجم,
فإنا نقول هلم :من الذي قال لكم إن القرآن الكريم جامع ِّ
لكل األحكام
الرشعية التفصيلية؟ نقول هلم :القرآن أمرنا بإقامة الصالة وإيتا الزكاة
وصوم رمضان وحج البيت ,فهل فصل القرآن الكريم هذه العبادات؟
إن الذي فصل ذلك هو الذي أنزل عليه القرآن صىل اهلل عليه وعىل
آله وصحبه وسلم ,هو الذي أمرنا اهلل بطاعته وأن نأخذ منه ما آتانا ,قال
تعاىل﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [احلرش.]1 :
بنص
ونحن نسأل هؤال  ,ونسأل هذا الذي يقول بأن الرجم ما ثبت ِّ
القرآن الكريم :هل رجم رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
أم مل يرجم؟ فإن قالوا :رجم رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
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وسلم ,نقول هلم :إذ ًا علينا أن نأخذ هذا منه ,ألن اهلل تعاىل يقول﴿ :ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [احلرش ,]1 :وإن قالوا :مل
يرجم ,فنقول :قد وقعوا يف تكذيب إمجاع الصحابة ,ووقعوا يف تكذيب
األحاديث الصحيحة ,وهذا يرتتب عليه من املخاطر ما ال يعلمه إال اهلل تعاىل.
حصن يف
حصن وغري امل ر
ونقول هلؤال كذلك :كيف تسوون بني امل ر
احلدِّ ؟ كيف تسوون بينهام يف احلكم وعىل أي أساس؟
وبناء عىل ذلك:
فالرجم للم حح رصن ثبت بالسنة املطهرة بشكل متواتر ,وأمجع عليه
الصحابة رضوان اهلل عليهم ,وأمجع عليه الفقها رمحهم اهلل ,وما خالف
يف ذلك إال اخلوارج.
واالستدالل باآلية الكريمة غري صحيح ,ألن اآلية تتحدث عن
املتزوجات.
احلرائر ال عن
ِّ
وأمجع الفقها عىل أن حد العبد واألمة إذا زنيا مخسون جلدة ,سوا
حمصنني .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
حمصنني أم غري ر
كانا ر

الس ووؤال :2ه وول الثي ووك الزان ووي دك ووون مه وودوة ال وودم ,ت وول ا قُت وول و
دِقتض من قاتل ؟
اجلواب :الث ِّيب الزاين ال هيدر دمه قبل أن يقيض القايض املسلم
بقتله ,فإن قىض بقتله أهدر دمه.
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وبناء عىل ذلك:
فمن قتل الث ِّيب الزاين قبل أن يقيض القايض بقتله فإنه ي حقترل به ,ألنه
قتل نفس ًا بغري حق ,ومن قتله بعد قضا القايض بقتله بغري أمر القايض
يعزره الفتياته عىل مهمة القايض ,ومن قتله بأمر القايض فال
فإن القايض ِّ
يش عليه .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :3هوول لفوووة الوودم اعتبوواة شوورعي؟ وهوول موون و وود أخوواه
ميتاً ترأى القاتل مباشر أو بعود حوني تقتلو  ,أو مون و ود
لو تو و م ووع ة وول متلبس ووني بالفاحش ووة تقتل ووهاا و دك ووون
مؤاخذاً شرعاً ,أو أن الشرع خيف علي العقوبة؟

اجلواب :أوالً :اتفق الفقها عىل أنه ال يقيم احلد إال اإلمام أو نائبه,

وذلك ملصلحة العباد ـ من أجل صيانة أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم ـ
وألن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم كان يقيم احلدود ,وكان
خلفاؤه من بعده كذلك.
ثاني ًا :يف حدِّ القتل (القصاِ) ذهب مجهور الفقها إىل أنه ال جيوز
استيفا القصاِ إال بإذن اإلمام فيه وذلك خلطره العظيم ,وألن وجوبه
يفتقر إىل اجتهاد الختالف الناس يف شائط الوجوب واالستيفا .
ثالث ًا :أما يف حدِّ الزنى فقد ذهب مجهور الفقها إىل أن دم الزاين
املحصن مهدر ,وأنه لو أقام عليه احلد غري اإلمام مل يقتل به ,ألن دم الزاين
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غري معصوم ,ولكن برشط أن يأيت بأربعة شهود عدول ,أو أن يعرتف ويل
الزاين املقتول ,وإال فيقتص من القاتل.
واشرتط احلنفية إلهدار دم الزاين املحصن إذا قتله غري اإلمام أن
يكون بعد قضا القايض بقتله ,فلو قتله شخص قبل القضا به وجب
الزاين غري املحصن فإنه يقتل به.
القصاِ عىل القاتل .أما إذا قتل شخص
ر
وبناء عىل ذلك:
أوالً :من قتل القاتل بعد صدور حكم القصاِ يف ح ِّقه فال يقتل
به ,ولإلمام حق التعزير للقاتل ,وأما إذا قتله قبل صدور احلكم عليه فإنه
يقتص منه.
حق قتل الزاين املحصن إذا أتى بأربعة شهود عدول فال
ثاني ًا :أما يف ِّ
يقتل به إن قتله بعدما حكم القايض عليه بالقتل ,وإال فيقتص منه ,أما إذا
كان الزاين غري حمصن فقتله فإنه يقتل به .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

ود السوورقة علووى ة وول ,تهوول دكووون ضووامنًا
السووؤال :2إ ا أقوويم حو ُّ
للاال الذي سرق ؟ أم إقامة احلدِّ علي لعل غري ضوامن
للاال املسروق؟
اجلواب :ال خالف بني الفقها يف وجوب ر ِّد املرسوق إذا كان عين ًا

قائمة إىل رم حن سق منه ,سوا كان السارق موس ًا أم معرس ًا ,وسوا أقيم
عليه احلد أم مل ي رقم ,وسوا وجدر املرسوق عند السارق أو عند غريه ,وذلك

كتاب احلدود واجلنايات

114

ملا روي أن الرسول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم رد عىل صفوان
ردا ه وقطع سارقه ,وقد قال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :عىل
اليد ما أخذت حتى تؤ ِّدي» رواه اإلمام أمحد عن سمرة ريض اهلل عنه.
وال خالف بني الفقها كذلك يف وجوب ضامن املرسوق إذا تلف
ومل ي رقم احلد عىل السارق لسبب يمنع القطع.
ولكن الفقها اختلفوا يف وجوب الضامن إذا تلف املرسوق وقد
قطعت يد السارق ,فعند السادة احلنفية ال جيب عليه الضامن إذا تلف
املرسوق أو استهلك بعد إقامة احلد عىل السارق.
أما عند الشافعية واحلنابلة فإن السارق ضامن للمرسوق سوا تلف
املرسوق أو استهلك ,وسوا أقيم عليه احلد أم مل ي رقم.
وبناء عىل ذلك:
فإذا كان املرسوق عين ًا قائم ًة وجب ردها للمرسوق منه ,سوا أقيم
احلد عىل السارق أم مل يقم .أما إذا تلف املرسوق أو استهلك فإن السارق
يكون ضامن ًا للمرسوق ولو أقيم عليه احلد عند الشافعية واحلنابلة ,وال
يكون ضامن ًا له عند احلنفية إذا أقيم عليه احلد .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

الس ووؤال :5نس وواع يف قت وول اخلط ووه أن الدد ووة ل ووك عل ووى عاقل ووة
الر ل ,تاا هو املقاود من عاقلة الر ل؟

اجلواب :عاقلة الرجل هم عصبته ,وذلك حلديث املغرية بن شعبة
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ريض اهلل عنه :أن الرسول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قىض
بالدية عىل العصبة.
روى اإلمام مسلم عن املغرية بن شعبة ريض اهلل عنه ,أن امرأة قتلت
رضهتا بعمود فسطاط ,فأيت فيه رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم فقىض عىل عاقلتها بالدية .ويف رواية عند اإلمام أمحد :فقىض رسول
اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم بالدية عىل عصبة القاتلة.
وعصبة الرجل هم األقربا من جهة األب كاألعامم وبنيهم,
واإلخوة وبنيهم ,ويدخل يف العاقلة اآلبا واألجداد من جهة األب,
واألبنا ألهنم أصوله وفروعه.
وبناء عىل ذلك:
فعاقلة الرجل عصبته وأصوله وفروعه ,فهم الذين يتحملون الدية
يف قتل اخلطأ ,وال شك بأن القاتل هو داخل كذلك يف العاقلة ,فيلزمه من
الدية مثل ما يلزم أحد أفراد العاقلة ,ألن العاقلة تتحمل جناية وجدت
منه وضامن ًا رو رجب عليه ,فكان هو أحق بالتحمل .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :6نساع اآلن عن بعض الدول الغربيوة أنهوم دبيحوون قتول
املووردض إ ا استعاووى عال و  ,أو وصوول اإلنسووان إىل دة ووة
الش ووي وخة ,و ل ووك بطلق ووة ةص ووا دق ووال عنه ووا :علق ووة
ةمحووة ,أو حبقنووة إبوور تووودي حبيووا املووردض أو الكووبري ,تاووا
حكم هذا القتل يف الشرع؟
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غريه جريمة كربى ,وكبرية من
اجلواب :إن قتل اإلنسان ر
نفسه أو ر
الكبائر ,وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾
[النسا  ,]19 :ولقوله تعاىل﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [البقرة,]295 :
ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :من تردى من جبل فقتل
نفسه فهو يف نار جهنم يرتدى فيه خالد ًا خملد ًا فيها أبد ًا ,ومن حتسى ً
سام
فقتل نفسه فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم خالد ًا خملد ًا فيها أبد ًا ,ومن
قتل نفسه بحديدة فحديدته يف يده جيأ هبا يف بطنه يف نار جهنم خالد ًا خملد ًا
فيها أبد ًا» رواه البخاري ومسلم.
ويقول تبارك وتعاىل﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾
[النسا  ,]94 :ويقول تبارك وتعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [املائدة ,]41 :ويقول
جلت قدرته﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [اإلسا .]44 :
وقد أمجع الفقها والعلام عىل عدم جواز قتل اإلنسان نفسه أو قتل
غريه بغري حق ,وأوجبوا عىل الطبيب أن يعالج املريض جللب النفع له ,ودفع
الض عنه ,ويرم عليه أن يستجيب لطلب املريض بإهنا حياته ,وذلك لقوله
تعاىل﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [املائدة,]1 :
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وألن املريض ال يملك نفسه حتى يتصف فيها كيف يشا  ,بل هو ملك هلل
عز وجل ,قال تعاىل﴿ :ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ﴾ [املائدة.]211 :
وبناء عىل ذلك:
فيحرم عىل املر أن يقتل نفسه للتخلص من اآلالم أو الشيخوخة,
ويرم عىل الطبيب وغريه إعانته عىل التخلص من احلياة بسبب اآلالم
والشيخوخة ,وفعل ذلك كبرية من الكبائر.
وهذا األمر ليس ببعيد عن الدول الغربية التي يعيشون فيها حياة
الشقا والضنك يف حال صحتهم ,فكيف ال يعيشون هذا يف أيام
املرشعون
يرشع هلم ِّ
شيخوختهم أو أيام مرضهم؟ ونحن ال نستغرب أن ِّ
جواز القتل يف مثل هذه األحوال.

أما نحن ـ بفضل اهلل عز وجل ـ فقد تركنا رسول اهلل صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم عىل املحجة البيضا  ,ليلها كنهارها ,ال يزيغ عنها
إال هالك ,فلقد علمنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
أن ال ييئس اإلنسان من روح اهلل ورمحته ,ألن اهلل عىل ِّ
كل يش قدير,
قال تعاىل﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ﴾ [يوسف.]11 :
بل حذرنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم من أن
يدعو اإلنسان عىل نفسه باملوت لض نزل به ,فقال صىل اهلل عليه وعىل آله
ر
وصحبه وسلم« :ال يتمنني أحدكم املوت من رض أصابه ,فإن كان ال بد
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فاع ً
ال فليقل :اللهم أحيني ما كانت احلياة خري ًا يل ,وتوفني إذا كانت
الوفاة خري ًا يل» رواه البخاري ومسلم.
وشدد رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عىل من
سول له نفسه رق حت رل نفسه ,فقال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:
ت ِّ
«من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يف نار جهنم يرتدى فيه خالد ًا خملد ًا
فيها أبد ًا ,ومن حتسى ً
سام فقتل نفسه فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم
خالد ًا خملد ًا فيها أبد ًا ,ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته يف يده جيأ هبا يف
بطنه يف نار جهنم خالد ًا خملد ًا فيها أبد ًا» رواه البخاري ومسلم.
وعلمنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أن هذه
االبتال ات إنام هي تكفري للخطايا ورفع يف الدرجات ,فقال صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم« :ما يصيب املسلم من نصب وال وصب وال هم
وال حزن وال أذى وال غم حتى الشوكة يشاكها ,إال كفر اهلل هبا من
خطاياه» رواه البخاري .وقال تبارك وتعاىل﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [التوبة ,]52 :فهذه االبتال ات يف احلقيقة للعبد وليست
غرم ًا.
عليه ,فهي رم حغنرم للمؤمن وليست رم ر
كام علمنا بأن آجالنا ال يستطيع أحدٌ أن يقدِّ مها حلظة أو ِّ
يؤخرها حلظة,
قال تعاىل﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯝ ﯞ﴾ [يونس,]39 :
وكام علمنا بأن اإلنسان لن يموت إال بإذن اهلل تعاىل ,قال تعاىل﴿ :ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [آل عمران.]235 :
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وعلمنا صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم بأن الدعا يرد
القضا  ,قال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ال يرد القضا ر إال
الدعا » رواه الرتمذي ,وكم من حالة استعصت عىل األطبا  ,وبعد حلظات
برئ املريض ,فاملؤمن عىل يقني من قوله تعاىل﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

ﮪ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [األنبيا .]11 :
فلله احلمد عىل نعمة اإلسالم واإليامن ,نسأل اهلل أن يث ِّبتنا بالقول
الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ,وأن يمتِّعنا بأسامعنا وأبصارنا وقواتنا
ما أحيانا .آمني .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :7ة ل سرق ماوً من هخر ,ترتوع األمور إىل القضواء ,وبعود
خاوووما عودلووة اسووتغرقت أةبووع سوونوا  ,حكووم القاضووي
عل ووى الس وواةق ب وواملبل م ووع عقوب ووة الس ووجن ,واآلن دتوس ووط
بع ووض أهو وول الاو ووال إىل املسو ووروق منو و أن و دضو ووع ملو و
الوودعوى يف التنفيووذ ,وأن دعفووو عوون السوواةق ,تهوول جيووول أن
دعفو املسروق من عن الساةق واحلال هذه؟

اجلواب :ذهب الفقها إىل مرشوعية العفو عن القصاِ وذلك

لقوله تعاىل﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
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ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ [البقرة .]211 :بل ندب بعض الفقها
العفو واستحبوه ,وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ﴾ [املائدة .]35 :ولقول سيدنا أنس ريض اهلل عنه( :ما رفع إىل رسول اهلل
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أمر فيه القصاِ إال أمر فيه بالعفو)
رواه اإلمام أمحد.
حلق اهلل تعاىل فال عفو فيه وال
أما بالنسبة للعفو يف حد من حدود اهلل ِّ
شفاعة وال إسقاط إذا وصل إىل احلاكم وثبت بالبينة واإلقرار.
واتفق الفقها كذلك عىل أن حد الرسقة والزنى من حقوق اهلل عز
وجل ,فال تقبل فيه شفاعة وال عفو وال إسقاط إذا وصل إىل القايض.
وبناء عىل ذلك:
فال جيوز شع ًا للمرسوق منه أن يعفو عن السارق بعد وصول األمر
إىل القايض وثبوت الرسقة عليه ,كام ال جتوز الشفاعة فيه ,هذا فض ً
ال عن
الدفاع عن السارق .لقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
ألسامة ريض اهلل عنه عندما تكلم بشأن املرأة املخزومية التي سقت:
«أتشفع يف حد من حدود اهلل» رواه مسلم عن عائشة ريض اهلل عنها.
وعن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أن الزبري بن العوام ريض اهلل عنه لقي
رج ً
ال قد أخذ سارق ًا وهو يريد أن يذهب به إىل السلطان ,فشفع له الزبري
لريسله فقال :ال ,حتى أبلغ به السلطان ,فقال الزبري( :إذا بلغت به
السلطان فلعن اهلل الشافع واملشفع) رواه اإلمام مالك.
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إذ ًا ال جتوز الشفاعة يف هذا السارق ,وال جيوز العفو عنه ,ألنه رفع
األمر إىل القايض وثبتت عليه الرسقة .وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم« :تعافوا احلدود فيام بينكم ,فام بلغني من حد فقد وجب»
رواه أبو داود عن عمرو بن العاِ ريض اهلل عنه .ولقوله صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم :لصفوان ملا تصدق بردائه عىل سارقه« :فهال قبل
أن تأتيني به» رواه اإلمام أمحد عن صفوان ريض اهلل عنه.
هذا إذا كان القايض يط ِّبق حدود اهلل عز وجل ,أما إذا تعطلت
احلدود واست حبد رلت بالتعزيرات ,فإن الشفاعة والعفو فيها أجازها بعض
الفقها  ,وخاصة إذا كان يف ذلك مصلحة للجاين ,بحيث ي رشجع عىل
التوبة وصالح حاله ,ألن السجن اليوم ما أراه يؤ ِّدب السارق ,وقد أخرج
اإلمام البخاري يف صحيحه عن أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه قال:
كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم إذا جا ه السائل أو
طلبت إليه حاجة قال« :اشفعوا تؤجروا ,ويقيض اهلل عىل لسان نب ِّيه صىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ما شا ».
وأما إذا كان اإلنسان مشهور ًا بالرسقة ,ومل تظهر عليه بوادر التوبة
والندم والعزم عىل إعادة احلقوق ألصحاهبا ,وكان ممن يستهني بأموال
الناس فال أرى جواز الشفاعة والعفو عنه .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
**

**

**
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السؤال :1ما حكم بيع البيو على امل طط؟ وما ا دساى هذا البيع؟

اجلواب :حكم شا البيوت أو املحالت أو املزارع وما شاكل ذلك

عىل املخطط ,األصل فيه عدم اجلواز ,ألنه بيع املعدوم.
ولكن فقها احلنفية وبعض الفقها اآلخرين أجازوا هذا العقد
استحسان ًا عىل خالف القياس ,وأسموه عقد استصناع ,يعني عقد عىل
مبيع يف الذمة شط فيه العمل.
واستدلوا عىل ذلك بام روى البخاري أن النبي صىل اهلل عليه وعىل
آله وصحبه وسلم استصنع خامت ًا خيتم به الكتب ,واستصنع كذلك منرب ًا
بعدما تقدمت به السن ,وصعب عليه الصعود إىل جذع الشجرة الذي
كان خيطب عليه قبل ذلك.
وجا يف بدائع الصنائع( :وأما جوازه ,فالقياس :أن ال جيوز؛ ألنه
بيع ما ليس عند اإلنسان ,ال عىل وجه السلم ,وقد هنى رسول اهلل صىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم عن بيع ما ليس عند اإلنسان ,ورخص يف
الس رلم ,وجيوز استحسان ًا؛ إلمجاع الناس عىل ذلك؛ ألهنم يعملون ذلك يف
سائر األعصار من غري نكري ,وقد قال عليه الصالة والسالم« :إن اهلل ال
جيمع أمتي عىل ضاللة» [رواه الرتمذي وابن ماجه] .وعن عبد اهلل بن مسعود
ريض اهلل عنه قال( :ما رأى املسلمون حسن ًا فهو عند اهلل حسن ,وما رأوا
س ِّيئ ًا فهو عند اهلل س ِّيئ) [رواه اإلمام أمحد والطرباين واحلاكم]).
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وبناء عىل ذلك:

فال حرج من شا البيوت أو املحالت عىل املخطط ,إذا كانت
املواصفات معلومة وواضحة وال غموض فيها.
وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه ال جيوز للمشرتي أن يبيع البيت أو املحل
إال بعد تسلمه ,وإال وقع يف شبهة الربا ,ألنه يبيع يف احلقيقة ماالً بامل.
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :2ة ل اشرتى عقاةاً على أن ددتع مثن يف أ ول حمودَّد,
وقبل حلول األ ل وقبض الثان علك البوائع مون املشورتي
أن دشوورتي منو العقوواة بووثان أغلووى موون مثوون الشووراء ,تهوول
دطيك الربإ للاشرتي؟ حبيث درد ل السوطإ ودهخوذ مون
البائع الفاةق بني الثانني.

اجلواب :صورة هذا البيع يف الظاهر هو بيع العينة الذي ذهب مجهور

الفقها إىل فساده وعدم صحته خالف ًا للشافعية الذين قالوا بكراهته ,وذلك
ألن بيع العينة ذريعة للربا ,وبه يتوصل إىل إباحة ما هنى اهلل عنه ,روى اإلمام
أمحد عن ابن عمر ريض اهلل عنه قال« :إذا ضن الناس بالدينار والدرهم,
وتركوا اجلهاد يف سبيل اهلل ,ولزموا أذناب البقر ,وتبايعوا بالعينة ,سلط اهلل
عليهم بال مل يرفعه حتى يراجعوا دينهم».
ولكن حقيقة هذا البيع أنه ال ينطبق عليه بيع العينة ,ألن بيع العينة
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هو :أن يبيع رجل شيئ ًا بثمن مؤجل أو مقسط ثم يشرتيه منه يف احلال
بثمن أقل.
مثاله :أن يبيع الرجل سلعته بثمن إىل أجل معلوم ,ثم يشرتهيا منه
بثمن آخر إىل أجل آخر ,أو نقد ًا بثمن أقل ,فيكون الفرق بني الثمنني رب ًا,
وهو حمرم شع ًا.
أما صورة هذا البيع الذي ورد يف السؤال فليست كذلك ,وليس فيها
حيلة للوصول إىل الربا.
وبناء عىل ذلك:
فال حرج من بيع العقار للبائع األول من قبل املشرتي ما دام أنه
ليس مرشوط ًا يف العقد األول حني اشرتاه منه ,والربح يطيب للمشرتي
البائع رب حي رعتره رجا أن يقيل اهلل
األول ,وأنا أنصح املشرتي األول أن يقيل
ر
عثرته يوم القيامة ,وأن يرجع إليه العقار ما دام أنه مل يدفع له قيمته .هذا,
واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال : 3ة وول اشوورتى بيت واً موون مجعيووة سووكنية ,وقبوول إنشوواء
البيووت ,بوواع دتوورت هووذه اجلاعيووة لر وول هخوور مببل و أكوورب
بكووثري موون املبل و الووذي دتع و للجاعيووة ,وبعوود سوونة منعووت
الدولة اجلاعية من متابعة املشروع .والسؤال :ما هو حكوم
بي ووع ال وودترت؟ وه وول در ووع املش وورتي الث وواني عل ووى املش وورتي
األول بوواملبل الووذي دتع و ل و  ,واملشوورتي األول در ووع علووى
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اجلاعي ووة ب وواملبل ال ووذي دتعو و ا ووا ,أم و حيو و ُّ للاش وورتي
الثاني أن در ع على املشرتي األول؟

اجلواب :األصل يف شا البيت قبل إنشائه أنه ال جيوز شع ًا؛ ألنه
بيع معدوم ,ولكن استحسنه بعض الفقها وأدخله يف عقد االستصناع؛
ألن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم استصنع خامت ًا ,وهذا أمر
تعامل الناس به للحاجة املاسة إليه ,وما دام األصل فيه عدم اجلواز ولكنه
شع استحسان ًا ,فال جيوز بيع الصنعة قبل استالمها من املشرتي.
وبناء عىل ذلك:
فام دام البيت مل ينشأ فال جيوز ملشرتي هذا البيت بيعه إال بعد إنشائه
وتسلمه ,وأن يدخل يف ضامنه .ذها أوالً.
ثاني ًا :أما بيع الدفرت فال جيوز إذا كان بأكثر من املبلغ املدفوع أو بأقل منه,
بيع مال بامل فال جيوز فيه
ألنه يف احلقيقة بيع مال بامل من جنسه ,وما دام ر
التفاضل إذا كان من جنس واحد ألنه ربا ,والربا حمرم بنص الكتاب والسنة.
ثالث ًا :جيب عىل املشرتي األول أن يرجع املال الذي أخذه من املشرتي
الثاين ,واألول يرجع إىل اجلمعية فيسرتد ماله الذي دفعه إليها ما دامت
صارت عاجزة عن بنا البيت .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :2ة ل اشرتى من هخر داةاً مبساحة معلومة ,وبعد أشهر مون
تس و ُّلاها وعنوود تسووجيلها يف السووجل العقوواةي تبوويَّن أن مسوواحة
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الداة أقلُّ بكوثري مون األمتواة املتفو عليهوا ,حيوث كانوت مبنيَّوة
على ملك الغري من غري قاد ,والبائع و دعلوم بوذلك ,تاوا ا
درتتك على البائع واملشرتي يف مثل هذه احلال؟
اجلواب :املشرتي هو باخليار إما أن يقبل بالعيب احلاصل وذلك

بنقص األمتار ,وإما أن يطالب البائع بالفراغة بجميع األمتار املتفق
عليها ,وإما أن يفسخ عقد البيع ويسرتد ماله الذي دفعه للبائع بدون
زيادة ,ما دام أنه ال يعلم بالعيب.
ملزم بأحد هذه اخليارات مع املشرتي ,وله ـ للبائع ـ أن
والبائع ر
يرجع عىل البائع الذي اشرتى الدار منه .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :5اشرتدت حمالً من املسته ر وو أعلم أن املالوك لويس لو
ةضواً ,تقوود قوورأ العقوود الووذي بينو وبووني املالووك وكووان علووى
النحووو التووالي :بووهن املسووته ر حيو ُّ لو تفردو احملوول ملوون دشوواء
وعلووى أساس و اشوورتدت احملوول ,وبعوود أن قووبض املسووته ر مثوون
احملل اءني املالك دقوول لوي إنو دردود احملول ,موع العلوم أنو
أقرَّ لي بهن العقود الوذي قرأتو نظوامي ولويس تيو أي تزودور أو
حتردوو  ,عرض ووت عليوو مبلوو ترض ووية كا ووا تفع وول األوق ووا
بقاد اابة ولكن ةتض ,حتى إني عرضت علي أن دودتع لوي
املبل الذي دتعت للاسته ر ترتض أدضاً ,تاا ا أتعل؟
ِّ
للمحل ,وغري املالك ال جيوز
اجلواب :إن املستأجر األول ليس مالك ًا
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للمؤجر صاحب العقار.
له أن يبيع ما يستأجره ,ألن امللك احلقيقي إنام هو
ِّ
يؤجر غريه ضمن الرشوط املتفق عليها مع
ولكن بوسع املستأجر أن ِّ
املالك ويف حدود املدة املتبقية يف عقد اإلجيار.
وبناء عىل ذلك:
حق صاحب املحل أن يطالب املستأجر الثاين بمح ِّله بعد
فإنه من ِّ
ميض مدة اإلجيار املتبقية مع املستأجر األول .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :6شاب دعال يف صيدلية رم تركها ,ولكن بقي أنواس مون
لبائنو دتعوواملون معو لتووهمني الودواء اووم ,ولكون هووذا الشوواب
حيضوور الوودواء موون صوويدلية أخوورى بسووعر خووا  ,رووم دبيعهووا
بسووعرها احلقيقووي ,تهوول هنوواك مشووكلة مووع أن موون دب ويعهم
دعلاون لك؟

اجلواب :هذا ال جيوز ألنه وكيل عنهم يف شا الدوا هلم ,إال أن

يعلمهم أنه يأخذ منهم ربح ًا.
أو بإمكانه أن يعلم زبائنه بأنه سيأخذ أجر ًا عىل شا الدوا هلم,
فيكون أجري ًا عندهم يف ذلك ,ويأخذ أجرة معلومة متفق ًا عليها فيام بينهم.
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :7أن وا أعاوول يف رووال بيووع أحبوواة الطابعووا للشووركا ,
وعندي صودد دعاول يف شوركة تسوتهلك مون نفوس املنوتف
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الذي أقوم ببيع  ,تهخرب صوددقي أنو إ ا اسوتطاع أن ديسور
ل ووي أم وور دخ ووولي لش ووركت وعق وود اتف وواق بي ووع معه ووا ت وولنن
ود ه ووذا م وون
س ووهقدم لو و هدد ووة أو مبلغو واً نق وودداً م ووا ,ته وول دع و ُّ
الرشو ؟ أم أن لك ائز مبا أنن أنا من دقدم العر ؟

اجلواب :أنا أنصحكم بأن ال تفعلوا هذا ,ألنه إن مل يكن حرام ًا فإنه

ال خيلو من الشبهة ,والنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول:
«فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه ,ومن وقع يف الشبهات وقع يف
احلرام ,كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه» رواه مسلم.
ويكفيكم أن تعرضوا عىل الرشكة إنتاجكم عرض ًا بدون دفع مال
ألحد إن كان إنتاجكم أفضل من املنتج الذي يأخذونه من غريكم ,فأما
إذا كان إنتاجكم باملستوى نفسه أو دونه فإن عرضكم لإلنتاج عىل الرشكة
مع وجود بائع آخر ال جيوز ,ألنه نوع من أنواع البيع عىل البيع ,وقد هنى
النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عن ذلك بقوله« :ال يبع
بعضكم عىل بيع بعض» رواه مسلم .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :1مجعية مساهاة تتهل من عد أعضاء دبيعون تقسويطًا
ألعضو وواء اجلاعيو ووة أنفسو ووهم بو ووربإ  ,111/11ولغو ووري املنتسو ووك
للجاعية بربإ  ,111/21هل جيول الربإ من األعضاء وملا ا؟
اجلواب :إذا كانت هذه اجلمعية املسامهة متتلك السلعة قبل بيعها,

ثم تعرضها للبيع فال حرج يف ذلك إن شا اهلل تعاىل ,سوا كان املشرتي
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من أعضا هذه اجلمعية أو من غريهم ,وكذلك ال حرج يف حتديد ربح
السلعة ِّ
لكل مشرت .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

الس ووؤال :9ة وول اش وورتى أةضووًا م وون هخ وور ,وك ووان ال ووثان ()5211
ل.س ,تدتع قسااً بسيطاً من املبل  ,وبقوي بواقي الوثان يف
مَّت  ,ومضى مخس ورالرني سنة ,وتغري القو الشورائية
للنقووود كووثرياً ,واآلن أةاد املشوورتي إكاووال الووثان للبووائع,
تهل دودتع ل لبوائع البواقي مون الوثان املتفو عليو  ,أم دقووَّم
ما تبقى بالذهك ودعطي قيات اآلن مهاا بلغت؟
اجلواب :ما دام البائع مل يفسخ العقد بينه وبني املشرتي ,وكان

راضي ًا بالتسويل والتسويف من قبل املشرتي ,فال يستحق البائع إال الثمن
املتفق عليه ,ولو مر عليه سنوات طويلة ,وال ينظر إىل القيمة الرشائية
للامل ارتفعت أو انخفضت.
أما بالنسبة للمشرتي فهو آثم يف هذا التأخري إذا مل يكن برضا البائع,
ألنه كان من املفروض عليه إذا رأى نفسه أنه معرس أن يبيع األرض
ويسدِّ د ما ترتب عليه ,أو يطلب من صاحب األرض فسخ العقد ,أو أن
يأخذ من األرض بمقدار املبلغ الذي دفعه.
وبناء عىل ذلك:
فإن الثابت يف ذمة املشرتي هو ما تبقى عليه من املال إذا مل يكن
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صاحب األرض فسخ عقد البيع بينه وبني املشرتي ,وال يقدر املبلغ
املتبقي من قيمة األرض عىل قيمة الذهب مع وجود اإلثم عىل املشرتي إذا
مل يكن البائع راضي ًا .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :11هل دضان كلط من أموني الاوندوق وأموني املسوتودع
ال وونقض احلاص وول بالا ووندوق أو املس ووتودع ب وودون تقا ووري
ود لاوواحك املووال؟ وكووذلك لووو متَّ اكتشووا
ٍّ
موونهم أو تعو
سرقة من الاندوق أو املستودع من غوري املسوؤولني لكون يف
أرناء دوامهم هل دعدُّ هذا تقارياً منهم؟

اجلواب :أمني الصندوق أو املستودع ليس مسؤوالً عن النقص

مقص ًا أو متعدي ًا ,وإال فهو ضامن.
احلاصل بالصندوق أو املستودع ما مل يكن ِّ
وأما إذا متت الرسقة من الصندوق أو املستودع ,وعرف السارق,
فالسارق هو الضامن ,وأمني الصندوق أو املستودع ليس بضامن إال إذا
كان هو املساعد واملعني للسارق عىل الرسقة .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال : 11تويف ة ول وعليو ددوون كوثري  ,وتورك مواوً وعروضواً
لاةدوة و تسوودِّد ددونو  ,تهوول العوورو التجاةدوة تكووون موون
ح ِّ البائع الدائن ,أم دشرتك تيها مجيع الدائنني؟

اجلواب :أخرج اإلمام البخاري ومسلم يف صحيحيهام عن أيب

هريرة ريض اهلل عنه قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله
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وصحبه وسلم يقول« :من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس
فهو أحق به من غريه».
وذهب مجهور الفقها إىل أنه إذا حجر عىل مفلس فوجد أحد
أصحاب الديون عني ماله التي باعها للمفلس وأقبضها له ,فهو أحق هبا
من غريه من الدائنني.
وخالف يف ذلك السادة احلنفية وقالوا :إنه ليس أحق هبا ,بل هو يف
ثمنها أسوة الغرما .
وبناء عىل ذلك:
فالدائن الذي وجد سلعته يف تركة هذا الرجل املتوىف ,بعد أن باعه إياها
وأقبضها له ,فإنه يستحقها دون الدائنني اآلخرين ,وذلك بنا عىل رأي مجهور
الفقها ريض اهلل عنهم مجيع ًا ,وذلك لقوة دليلهم .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

الس ووؤال :12أةاد شو و ض أن دا وور مخسو وائة ل ووري  ,تهعطيتو و
رالمثئة وبقي ل عندي الباقي حتى أكاول لو تياوا بعود,
تهل هذا التهخر جيعل هذه املعاملوة ةبواً ,ألنو لويس عنودي
تكالة الباقي وقت أةاد أن دار .

اجلواب :الصافة جائزة شع ًا إذا توفرت فيها شوط الصحة ,ألهنا

نوع من أنواع البيع الذي هو مبادلة مال بامل بالرتايض ,وذلك لقوله
تعاىل﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [البقرة ,]115 :ولقوله صىل اهلل عليه
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بالرب
وعىل آله وصحبه وسلم :الذهب بالذهب رب ًا إال ها وها  ,والرب ِّ
رب ًا إال ها وها  ,والتمر بالتمر رب ًا إال ها وها  ,والشعري بالشعري رب ًا إال
ها وها » رواه البخاري.
ومن شوط صحة الصف:
2ـ تقابض ال ربدر رل حني يف املجلس قبل االفرتاق .وهذا باتِّفاق الفقها .
1ـ اخللو عن اشرتاط األجل يف الصف ,فإن اشرتاط األجل فيه
مفسدٌ للعقد.
4ـ التامثل ,وهذا الرشط خاِ ببيع أحد النقدين بجنسه ,وذلك
لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم :ال تبيعوا الذهب بالذهب
إال مث ً
ال بمثل ,وال تشفوا بعضها عىل بعض ,وال تبيعوا الورق بالورق إال
مث ً
ال بمثل ,وال تشفوا بعضها عىل بعض ,وال تبيعوا منها غائب ًا بناجز»
رواه البخاري ومسلم.
وبناء عىل ذلك:
فتحرم الصافة املذكورة يف السؤال ,ألنه ما تم التامثل يف الصافة,
ووجد األجل فيها ,وهذا ال جيوز شع ًا ,ألنه داخل يف ربا النسيئة.
وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي
حفظه اهلل تعاىل عىل اجلواب ما يل:
[أرى أن له أن يقرضه اخلمسمئة لرية ،ثم يقرتض منه الثالثمئة لرية،
يتم االرتفاق] .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
ويبقى له يف ذمته الباقي ،وهبه الطريقة ُّ
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السؤال :13ة ل أقر ة الً هخر مبلغواً مون املوال علوى أن دوردَّه إ ا
مووا احتا و أو علب و األول ,وبعوود موود احتوواج األول للابل و
وعلب من صاحب  ,لكن صاحب مل دستطع توهمني املبلو إو
عن عردو قور ةبووي .تهول جيوول للاقور اسوتيفاء ددنو
من هذا الر ول وقود علوم أن سوداد قرضو سويكون مون قور
ةبوي؟ وهل علي إرم يف حال استوتى من على هذه احلال؟
اجلواب :يقول اهلل تبارك وتعاىل﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [البقرة .]111 :فإذا
كان املدين م حعرس ًا ,وحتققت فيه شوط اإلعسار ,فيجب عىل الدائن أن
وس ,وال جيب عىل املدين أن يستقرض حتى يسدِّ د دينه,
ينحظ رره حتى ي ر
ومن باب أوىل أنه يرم عليه أن يستقرض قرض ًا ربوي ًا ليسدِّ د دينه.
وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي
حفظه اهلل تعاىل عىل اجلواب ما يل:
[وإذا استقرض قرض ًا ربوي ًا فيجوز للدائن أخه منه مع اإلثم ،ألنه
سب له الدخول يف احلرام].
أما إذا كان املدين غري معرس فيجب عليه أن يسدِّ د دينه ,فلو استقرض
قرض ًا ربوي ًا فاإلثم عليه ال عىل الدائن ,وجاز للدائن أن يأخذ منه هذا املال
من باب الفتوى ,أما من باب التقوى فال .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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الس ووؤال :12هب ووت إىل ص وودد ل ووي ألس ووتقر منوو مبلغووًا م وون
املال ,تواتو علوى القور وشور ط علوي أن أقووم لو خبدموة
معينة ,تهل هذا الشر ط دفسد عقد القر ؟

اجلواب :مما ال شك فيه بأن القرض قربة إىل اهلل عز وجل ,ألن فيه

تفريج كرب وقضا حاجة ,والنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
يقول « :رمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربة من
كرب يوم القيامة ,ومن يرس عىل معرس يرس اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة»
رواه مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه .وجيب أن يكون القرض خالص ًا
لوجه اهلل تعاىل ,وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ﴾ [الب ِّينة.]5 :
وذكر الفقها من شط صحة القرض أن ال يكون فيه جر منفعة,
ٌ
جلر منفعة للمقرض فإنه ال يصح ,واملنفعة املرشوطة
فإن وجد فيه
شط ِّ
يف عقد القرض تعد من الربا ,للقاعدة( :كل قرض جر نفع ًا فهو رب ًا).
هذا إذا كانت املنفعة مرشوط ًة يف القرض أو ملحوظة أو معروفة,
أما إذا مل تكن كذلك فال حرج يف ذلك إن شا اهلل تعاىل.
وبناء عىل ذلك:
فام دام املقرض اشرتط عليك القيام بخدمة له مقابل هذا القرض,
فهذا القرض ال جيوز شع ًا ,وجيب فسخه ,واالستغفار بعد ذلك,
للقاعدة( :كل قرض جر نفع ًا فهو رب ًا) .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السووؤال :15دتووع ش و ض آلخوور مليووون لووري  ,علووى أن دوودتع اآلخوور ل و
دكاناً دشغل ملد سنة ,رم دورتادَّان ,دهخوذ صواحك املليوون مالو ,
وكذلك صاحك احملل دهخذ حملَّ  ,تاا هو احلكم الشرعي؟
اجلواب :هذا املبلغ املدفوع لصاحب املحل هو قرض ,وانتفاع

ِّ
املحل بدون أجر املثل ال جيوز شع ًا ,ألنه انتفاع مقابل
املقرض من
القرض احلسن ,وكل قرض جر نفع ًا فهو رب ًا ,كام هو متفق عليه بني
الفقها  .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :16أنووا مووؤمن بتحووردم ةبووا الفضوول ,وهووو بيووع املووال الربوووي
نس بال قارل ,والسؤال :ما احلكاة العقلية من لك؟
اجلواب :هلل احلمد أوالً وآخر ًا أن جعلنا ممن يؤمن بأن احلالل ما أحله

اهلل ,وأن احلرام ما حرمه اهلل ,ونحن ال يسعنا إال هذا ,عرفنا العلة أم مل
نعرف العلة ,ألنا عبيد هلل عز وجل ,وهو تبارك وتعاىل س ِّيدنا ,وال يسع
العبد أمام س ِّيده إال أن يقول﴿ :ﮮ ﮯ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾
[البقرة.]115 :
ثاني ًا :ربا الفضل هو التفاضل يف اجلنس الواحد من أموال الربا إذا
بيع بعضه ببعض ,كبيع درهم بدرمهني نقد ًا ,أو بيع صاع قمح بصاعني,
ونحو ذلك.
ثالث ًا :احلكمة من حتريم ربا الفضل:
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أ ـ حتريمه من باب سدِّ الذرائع ,كام جا يف احلديث« :ال تبيعوا
الدينار بالدينارين ,وال الدرهم بالدرمهني ,وال الصاع بالصاعني ,فإين
أخاف عليكم الرما  ,والرما هو الربا» رواه أمحد .فمنر رعهم من ربا الفضل
خشية الوقوع يف ربا النسيئة ,فسد عليهم هذه الذريعة ,وهي تسد عليهم
باب املفسدة ,ألن الربح املعجل فيها يدفعهم إىل الربح املؤخر الذي هو
عني ربا النسيئة.
ب ـ محاية عامة املستهلكني الذين يذهب ربا الفضل بقيمة سلعهم
احلقيقية بسبب جهلهم بقيم السلع السوقية ِّ
لكل نوع.
ومثل هذا الوضع يفرض عىل املتبايعني أن يتساويا يف معرفة قيم
السلع السوقية بالنسبة ِّ
لكل نوع ,حتى ال خيدع أحدمها اآلخر عند التبادل,
وهذا شط ال يمكن أن يستوفيه إال فئة قليلة من مجهور املستهلكني.
واليهود استغلوا هذا الوضع املربك للعرب األميني عند التعامل
معهم ,حيث كان اليهود يأخذون من املستهلك القادر عىل التمييز بني
أنواع التمر مث ً
ال مقدار ًا مما يعرضه عليهم من الردي يزيد بكثري عىل ما
ٍ
راض بذلك ,ألنه زاهد فيام عنده راغب فيام
يعطونه له من اجليد ,وهو
لدهيم ,ثم يبيعون هذا التمر الردي بأسعار عالية للذين تتساوى األنواع يف
نظرهم أو تتقارب ,لذلك حرم اإلسالم ربا الفضل .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :17قدمت لاددقي مبل مئة أل لوري دعاول بهوا بشور ط
أن دعطين عليها عشر هو لوري شوهرداً ,وبعود مضوي سونة
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كاملة علبت من التوقُّ عن دتع العشر هو  ,تهول حيو ُّ
لي اسرتداد املبل األصلي؟ وما احلكم يف لك؟

بنص
اجلواب :هذه املعاملة معاملة ربوية ال جتوز شع ًا ,والربا حمرم ِّ
الكتاب والسنة ,وما دمت قد أخذت منه مئة وعرشين ألف لرية سورية
خالل السنة ,وجب عليك أن ترد له عرشين ألف ًا ,وتكون بذلك اسرتددت
مبلغك الذي دفعته له ,هذا بعد التوبة واالستغفار والعزم عىل أن ال تعود
إىل ذلك أنت وصاحبك مرة ثانية .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

الس ووؤال :11ة وول دتعام وول بالرب ووا ,ت ووربَّع مببلو و ك ووبري لرتم وويم
مسجد ,تهل جيول أخذ املال من لرتميم املسجد؟

اجلواب :إن املال احلرام يتخلص منه بصفه عىل الفقرا وأصحاب

احلاجة ,وال يوضع يف بيوت اهلل عز وجل وال يف طباعة املصحف الرشيف.
وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي
حفظه اهلل تعاىل عىل اجلواب ما يل:
املتبع] هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
[أرى جواز ذلك برشط عدم إعالن اسم ر

السؤال :19إنسان مددن عالب الدائن بالودَّدن بعود حلوول أ لو
ك ووثريًا تل ووم دس ووتجك ,تق وودَّم أخ امل ووددن لل وودائن م وون أ وول
إعفوواء نوواة الفتنووة وضووان املووال علووى أن ددتعو إىل الوودائن
أقس وواعاً ,تواتوو ال وودائن عل ووى ل ووك .ولك وون ال وودائن دعل ووم
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باألدلو ووة القاععو ووة بو ووهن األخو ووودن و وون ميو وواعلون يف دتو ووع
الددون وحيتالون على الناس ,تاسوتطاع بهسولوب معوني أن
املرتتوك علوى
دهخذ من األخ الكفيول بضواعة مبقوداة الودَّدن ِّ
أخيو و  ,وأخ وووه مقو و طر بال ووددن ,وأعل ووم ال وودائن األخ ووودن أنو و
اسرتدَّ ددن  .تهل تارُّ الدائن هذا ائز شرعاً؟

اجلواب :إن يئس الدائن من أخذ دينه ـ الثابت له يقين ًا ـ من ا رملدين
إال هبذه الطريقة فال يش عليه من الناحية الرشعية ,وكذلك احلكم عندما
مل يكن للمدين كفيل له إال أخوه ,وأخوه كذلك ممن يامطل بسداد الدين
باألدلة القاطعة.
وبناء عىل ذلك:
فال حرج شعي ًا عىل الدائن فيام فعل إذا كان عىل يقني باألدلة
القاطعة بأن الكفيل صفته هي عني صفة املدين ,ولكن جيب أن يكون
الدائن عىل ضامن صيانة نفسه وعدم تعرضها لإليذا من قبل أحد إذا قام
بذلك الفعل .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :21ما حكم است دام البطاقة اوئتاانية (البطاقة املغطا )
عن عرد البنوك اإلسالمية ,مع العلم بهن إ ا تهخَّر املشرتك
عون سووداد املبووال املرتتبووة عليو تفوور عليو غرامووة ماليووة
حمدَّد  ,مهاا كان املبل املرتتِّك علي ؟
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اجلواب :إن أية غرامة تفرض عىل تأخري سداد الديون تعد رب ًا,
وتكون املعاملة كلها حمرمة ,ألن كل قرض جر نفع ًا مرشوط ًا أو معروف ًا
فهو رب ًا وحرام ,وال يعني أهنا إذا أخ رذت عن طريق البنك اإلسالمي أهنا
صارت جائزة.
وبناء عىل ذلك:
ِّ
املتأخر يف السداد هي عني
فرض عىل املستدين
فإن الغرامة التي ت ر
ربا النسيئة ,ولو كانت من بنوك إسالمية وال حول وال قوة إال باهلل العل
العظيم .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

الس ووؤال :21مو ووا هو ووو احلكو ووم الش وورعي يف التعامو وول مو ووع البنو ووك
اإلسالمي ,إ ا أةاد اإلنسوان أن دشورتي منو سولعة (موا) عون
عرد بيع املراحبة؟
اجلواب :إن بيع املرابحة جائز شع ًا ,وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [البقرة ,]115 :ولقوله تعاىل﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [النسا .]19 :
وبيع املرابحة إذا توافرت فيه شوطه الرشعية فهو جائز شع ًا,
وذلك للحاجة املاسة إليه ,ألن الذي ال هيتدي يف التجارة ,ويكون جاهالً
فيها ,فإنه يتاج إىل ناصح أمني بحيث يشرتي منه السلعة بمثل ما اشرتاها
البائع ,مع زيادة ربح معلومة.
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ويشرتط يف بيع املرابحة رشوط من مجلتها:
2ـ أن يكون املبيع موجود ًا حني العقد ,فال يصح بيع املعدوم.
1ـ أن يكون مملوك ًا للبائع.
4ـ أن يكون مقدور التسليم.
3ـ أن يكون معلوم ًا لكل من العاقدين.
5ـ أن يكون العقد األول صحيح ًا ,فإن كان فاسد ًا مل جيز البيع.
6ـ العلم بالثمن األول بالنسبة للمشرتي الثاين.
1ـ أن يكون الربح معلوم ًا ,وال فرق بني أن يكون مقدار ًا مقطوع ًا,
أو نسبة عرشية يف املئة ,ويضم الربح إىل رأس املال ,ويصري جز ًا منه,
سوا أكان ً
حاال نقدي ًا ,أو مقسط ًا عىل أقساط معينة.
وبناء عىل ذلك:
فإذا كان البنك اإلسالمي يملك السلعة ملك ًا حقيقي ًا ,وهي
موجودة عنده وداخلة يف ضامنه عند العقد ,وكان قادر ًا عىل تسليم السلعة
للمشرتي ,وكان املبيع معلوم ًا لكل من البنك واملشرتي ,وكان عقد البيع
مع البائع الذي اشرتى منه البنك صحيح ًا ,وكان املشرتي يعلم ثمن شا
البنك هلذه السلعة من البائع األول ,ويعلم الربح الذي سيأخذه البنك,
فالرشا من البنك اإلسالمي صحيح إن شا اهلل تعاىل.
أما إذا كان البنك ال يملك السلعة عند العقد ,أو مل تكن يف ضامنه,
أو مل تكن موجودة عنده ,أو مل يكن قادر ًا عىل تسليم السلعة للمشرتي,
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فال جيوز شا تلك السلعة منه ,ألن شبهة الربا واضحة عند ذلك.
وإين أرجو اهلل تعاىل أن يو ِّفق اإلخوة القائمني عىل إدارة البنوك
اإلسالمية لالنضباط باألحكام الرشعية الصحيحة الواردة يف بيع املرابحة,
ألن الواقع العمل يف بعض البنوك اإلسالمية أنه مل تتحقق فيها شوط بيع
املرابحة الرشعية .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :22مووا حك ووم الشوورع يف إد ووداع مبل و م وون املووال يف بن ووك
ةبووي موون أ وول خدموة احلووواو  ,علاوًا أنو إ ا كووان املبلو
احملووال حبوودود املبل و املووودع تووال دهخووذ البنووك شوويئًا علووى
تلك احلوالة ,وإ ا كانت احلوالوة أكثور مون املبلو املوودَع
الزمني وة الوويت
َّ
ةبود وة حموودَّد علووى حسووك املوودَّ
أخووذ نسووبة َّ
دتمُّ خالاا سداد الزائد على املبل احملال؟

اجلواب :أوالً :فإن إيداع األموال يف البنوك الربوية ال جيوز شع ًا,

سوا كان بفائدة ربوية أم بغري فائدة ربوية ,إال لضورة قصوى ,وإذا
وجدت البنوك اإلسالمية فال رضورة حينئذ وال عذر ملن يودع أمواله يف
البنوك الربوية.
ثاني ًا :إن إيداع األموال يف البنوك الربوية ال يعد أمانة ,ألنه من
شوط األمانة عدم ضامن األمانة بدون تعد أو تقصري ,واملال مضمون
لدى البنوك ,فلذلك يعد املال قرض ًا للبنك وليس وديعة وال أمانة.
ثالث ًا :إن إيداع التجار أمواهلم يف البنوك ,من أجل االستفادة من
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ٍ
قرض جر
جمانية احلوالة بالطريقة األوىل ,داخل حتت القاعدة الفقهية :كل
نفع ًا فهو رب ًا.
وبناء عىل ذلك:
فال جيوز إيداع األموال يف البنوك الربوية مع وجود البنوك
اإلسالمية ,وال جيوز التعامل مع البنك الربوي بالطريقة األوىل املذكورة
ٍ
قرض جر نفع ًا فهو رب ًا ,فاملودع
يف السؤال ,ألهنا داخلة حتت القاعدة :كل
يستفيد من جمانية احلوالة بسبب اإليداع.
وكذلك الطريقة الثانية ال جتوز لوجود الربا الواضح فيها ,وعىل ِّ
كل
رت بحرب من اهلل ورسوله صىل اهلل عليه وعىل
حال ,البنوك الربوية أوذن ح
آله وصحبه وسلم بسبب التعامل الربوي ,والكل يف ذلك سوا من آكل
الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده ,وكذلك الكفيل .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :23دو د يف اجلامعا ماور التسولي الطالبوي ,الوذي
دقر الطالب مبلغاً من املال ليعواد علوى أقسوا ط مرحيوة
وبوودون تائوود  ,ولكوون عنوود تسوولُّم املبل و احملوودَّد دووتمُّ حسووم
نسووبة موون املبلو الكلووي ودقووال :إنهووا أ وووة للاوووظفني ,وإ ا
تهخَّر املستقر يف وتواء بعوض األقسوا ط دوزاد عليو مبلو
معني ,تاا احلكم الشرعي يف أخذ هذا القر ؟
اجلواب :إن هذا القرض قرض ربوي ,وال يلتفت إىل الكالم الذي

يقال :إن احلسم الذي يؤخذ من املال هو أجور للموظفني ,ألن املوظف
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يأخذ راتبه املحدد له من املصف إن وجد املستقرض أم مل يوجد ,وال
عالقة له يف احلسومات التي يأخذها املصف .ذها أوالً.
ثاني ًا :االشرتاط عىل املستقرض أن يدفع زيادة عن القسط املحدد له
إذا تأخر يف دفعه هو شط فاسد لعلة الربا فيه ,وجيب فسخ هذا العقد.
وبناء عىل ذلك:
بنص الكتاب بقوله تعاىل:
فهذا القرض هو قرض ربوي حمرم ِّ
﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾
[البقرة .]111 :وبقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :لعن اهلل
والزنى
الربا ِّ
الربا وموكله وشاهديه وكاتبه قال :وقال :ما ظهر يف قوم ِّ
آكل ِّ
إال أحلوا بأنفسهم عقاب اهلل عز وجل» رواه اإلمام أمحد عن رع حبد اهلل حبن
مسع ٍ
ود ريض اهلل عنه.
ر ح
املتورط يف ذلك بتقوى اهلل تعاىل القائل﴿ :ﮚ ﮛ
وعىل الطالب
ِّ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮧﮨﮩﮪﮫ

ﮬ﴾ [الطالق ,]4-1 :وعليه بكثرة االستغفار ,وذلك لقوله تعاىل:
﴿ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ [نوح.]21-21 :
أما القرض الربوي فنتائجه وخيمة عاج ً
ال أم آجالً ,وذلك لقوله
تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
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ﭛﭜﭝﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [البقرة ,]115 :وآكل
الربا ومطعمه سوا  ,وهو مأذون بحرب من اهلل ورسوله والعياذ باهلل
تعاىل .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

الس ووؤال :22نتسوولَّم ةواتبن ووا ش ووهردّاً م وون الا وورا اآلل ووي العق وواةي,
وأحيان واً أتوورك بعووض املووال تي و ألكثوور موون شووهر ,تاووا حكووم
لك؟ وإ ا كان حراماً أو حيرم تسلُّم الراتك من أصالً؟

اجلواب :ما دام الراتب يول من مكان عملكم إىل بنك ربوي فإنه

جيب عليكم مباشة أن تأخذوا الراتب ,وال يرتك يف املصف حتى ال يستغل
يف املعامالت الربوية ,فمن تركه مع قدرته عىل األخذ كان معين ًا للبنك عىل
املعامالت الربوية ,واهلل تعاىل يقول﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯸ ﯹ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ [املائدة.]1 :
وبناء عىل ذلك:
فيجب عليكم أخذ الراتب مباشة وال يرتك يف املصف حتى ال
يستغل يف املعامالت الربوية.
أما تسلم الرواتب من املصف فال حرج فيه بالنسبة للمتس ِّلم,
يوله إىل املصف الربوي .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
واإلثم عىل من ِّ
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السووؤال :25اتف و عرتووان عوور ميلووك موواوً وهخوور ميلووك حم والً
لاةد واً وخوورب ببيووع الووذهك املاوووي ,علووى أن دقوودِّم الطوور
األول املال للطر الثاني الذي سويقوم بشوراء الوذهك وبيعو
يف هذا احملولِّ بنفسو  ,علوى أن دكوون تقسويم الوربإ واخلسواة
بنسبة  %21للطر األول صاحك املوال ,و %61للطور الثواني
صاحك احمللِّ والعال؟ هول هوذه الشوركة مضواةبة أم عنوان؟
وهل جيول عل ةأس املال  5ك من الوذهك بودوً مون املوال؟
وهو وول جيو ووول أخو ووذ ضو وواان عقو وواةي مو وون الطو وور األول علو ووى
الطر الثاني حتسُّباً لل يانة أو اوحتيال؟

اجلواب :هذا العقد عقد مضاربة ,فالربح عىل ما اتفقا عليه ,وإذا

حصلت خسارة ال قدر اهلل فتكون اخلسارة عىل صاحب رأس املال,
والرشيك املضارب ال خيرس إال تعبه ,وإن اشرتط عىل املضارب حتمل
اخلسارة فسد عقد املضاربة ,فيكون يف هذه احلال الربح واخلسارة
لصاحب رأس املال ,والرشيك املضارب له أجر املثل.
وال حرج يف جعل رأس مال الرشكة ذهب ًا ,وال جيوز أخذ ضامن عىل
الرشيك املضارب ,ألن الرشيك املضارب يده يد أمانة ,إال إذا قص أو
تعدى فإنه يتحمل نتائج تقصريه أو تعدِّ يه .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :26شردكان يف عال لواةي ,صواحك املوال مبالو واآلخور
ه ووده وتعبو و يف احمل وولِّ ,عل ووى أن دس ووحك ه ووذا الش ووردك
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باألتعاب مبلغاً شهردّاً لينفق علوى أسورت  ,وبعود تورت مون
تتبين بهن هناك خساة  .سوؤالي :هول
الزمن متَّ رد احملل َّ
دتو َّوك علوى هوذا الشوردك بهتعابو و هوده أن دودتع املووال
الذي سحب لينفق على عيال ؟

اجلواب :اتفق الفقها عىل أن املضارب بعمله يف املضاربة الصحيحة

يستحق الربح املسمى إن كان يف املضاربة ربح.
أما إذا حصلت خسارة يف املضاربة فإن هذه اخلسارة تكمل من
الربح ,فإن مل يكن ربح فإنه يكون من رأس املال ,وال يتحمل الرشيك
املضارب من ذلك شيئ ًا.
وبناء عىل ذلك:
ليتمم
فيجب عىل الرشيك املضارب أن يرد ما أخذه من الرشكة ِّ
اخلسارة التي حصلت ,فإن زاد يش من الربح أخذ بمقدار حصته ,وإال
فال يستحق شيئ ًا .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :27هل جيول أن أؤ ر عجالً عندي من أ ل تلقيإ البقر؟

األصح عند الشافعية ,وأصل املذهب
اجلواب :ذهب احلنفية ويف
ِّ

عند احلنابلة إىل عدم جواز إجارة الفحل للضاب ـ يعني طروق الفحل
لألنثى ـ وذلك ملا رواه البخاري عن ابن عمر ريض اهلل عنه قال( :هنى
رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عن عسب الفحل).
ال رع حسب هو :رضاب الفحل أو ماؤه.
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وروى النسائي كذلك عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال( :هنى رسول
اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عن ثمن الكلب ,وكسب
احلجام ,وكسب املومسة ,وعن كسب عسب الفحل).
وقال املالكية وبعض الشافعية :إنه جيوز إجارة الفحل للضاب,
واز بام إذا كان االستئجار لزمن معني أو ملرات معينة ,وال
وقيد املالكية اجل ر
جيوز استئجاره حلمل األنثى.
وقال احلنابلة :إذا احتاج اإلنسان إىل استئجار الفحل للضاب ومل
جيد من يطرق له جمان ًا جاز له االستئجار.
وبناء عىل ذلك:
فعند مجهور الفقها ال جيوز ,وأجازه املالكية ,واخلروج من اخلالف
دفعت الع ر
للضاب جمان ًا فلك يف ذلك أجر إن
بني الفقها أوىل ,ولو
ر
جل ِّ
شا اهلل تعاىل .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :21عالووت عوودَّ سوونوا عنوود تووا ر مقابوول أ وور أسووبوعي
متفوو عليوو  ,وه ووذه الس وونوا أخ ووذ له وور ش ووبابي وق وووتي
بسبك مشقة العال ,ويف دوم من األدوام حاول شوجاة بوين
تعسووفياً ,وقوود علاووت
وبين و تسوورَّحن موون العاوول تسوورحياً ُّ
بو ود قانون عاالي جيرب صاحك العال علوى دتوع مبوال
كبري مل أتف عليها مع  ,تطالبت صاحك العال مببلو
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معني حتى و أةتع دعوى علي  ,لكن مل دقبل ,وعلوك مون
وي
التحوواكم عنوود قووا ٍ شوورعي ,تلووم أ هووك ,رووم عوور علو َّ
مبلغاً مل دعجبن ,تقات بالوذهاب إىل حموامٍ لرتوع دعووى
قضووائية عليو إل بوواةه علووى دتووع هووذه احلقوووق القانونيووة,
تاووا حكووم املووال الووذي قوود دِج َبوور صوواحك العاوول علووى دتعو
لووي؟ ومووا حكووم عوودم الووذهاب للتحوواكم عنوود عووامل دفوويت
بشرع اهلل تعاىل والذهاب إىل القانون البشري عوضاً عن ؟
وما ا جيك عليَّ أن أتعل اآلن؟
اجلواب :من أركان عقد اإلجارة معلومية األجرة ,وذلك لقول

النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :من استأجر أجري ًا فليعلمه
أجره» رواه البيهقي .فإن كانت األجرة جمهولة فسد العقد ,فإن قام األجري
بالعمل فله أجر مثله.
وبناء عىل ذلك:
أوالً :ما دمت اتفقت مع التاجر عىل ٍ
ٍ
عمل
أجر معلوم ,وعىل
معلوم ,وقبضت األجرة املعلومة املتفق عليها بينك وبني التاجر املستأجر,
فال جيوز لك شع ًا أن ترفع عليه شكاية للمحكمة حتى تأخذ ما ال
تستحقه بقوة القانون ,وال جيوز لك أن تأخذ من التاجر مبلغ ًا من املال
مقابل عدم رفع الشكاية عليه ,ألن شكايتك عليه ظلم وجور.
وإذا رفعت عليه الشكوى إىل القضا  ,أو أخذت منه ماالً مقابل
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عدم رفع الشكوى عليه فإن ر
املال الذي أخذته منه ,أو تأخذه بسلطة
القانونٌ ,
مال غري شعي ,وداخل حتت قول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم« :إنام أنا برش ,وإنكم ختتصمون إيل ,ولعل بعضكم أن
يكون أحلن بحجته من بعض ,وأقيض له عىل نحو ما أسمع ,فمن قضيت
حق أخيه شيئ ًا فال يأخذ ,فإنام أقطع له قطعة من النار» رواه
له من ِّ
البخاري ومسلم.
وأما بالنسبة للمحامي الذي يعينك عىل أخذ املال بغري حق فهو آثم
شع ًا ,ألنه معني عىل أكل أموال الناس بالباطل ,وأجرته تكون حرام ًا عليه.
ثاني ًا :جيب التحاكم إىل شع اهلل تعاىل ,وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [النسا  ,]65 :فمن مل يتكم
لرشع اهلل تعاىل فقد عرض إيامنه للضياع والعياذ باهلل تعاىل.
ثالث ًا :جيب عليك أن ال تأخذ من التاجر شيئ ًا من املال بغري حق,
وهذا املعروض بالسؤال ليس من ح ِّقك ,وإن أخذت منه شيئ ًا وجب
عليك رده إليه ,وال جيوز لك أن ترفع عليه دعوى للقانون لتأخذ شيئ ًا
زائد ًا عن األجرة املتفق عليها بينك وبني التاجر .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :29ة ل ميلك قطعة أة تودتعها لوبعض األشو ا
مقابل مليون دةهوم ,ودقووم هوؤوء األشو ا بعاواة هوذه
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األة م وون م وواام اخل ووا  ,وبش وورو ط متفو و عليه ووا ب ووني
صوواحك األة واألش و ا  ,ودقوووم األش و ا باسووتثااة
هووذه األة ملوود مثوواني سوونوا  ,وبعوود لووك تر ووع األة
مبا عليها من البناء مللكية صاحك األة  ,تاوا هوو احلكوم
الشرعي يف هذه املسهلة؟

اجلواب :هذا العقد جائز شع ًا ,ألن املنفعة معلومة ,واملدة معلومة,

واألجر معلوم ,والصفة معلومة ,فاملنفعة هي كرا األرض للبنا عليها
واستثامر ذلك البنا  ,واملدة معلومة وهي ثامن سنوات ,واألجرة معلومة
وهي مليون درهم.
وبناء عىل ذلك:
فهذا العقد جائز شع ًا إن شا اهلل تعاىل ,ويعد البنا الذي يشيد عىل
األرض جز ًا من األجرة إضافة للمليون درهم .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

حملو التجواةي بالبضواعة
السؤال :31هل جيول لإلنسان أن دؤ ِّر َّ
املو ود تي  ,على أن دعيود املسوته ر احملولَّ ببضواعت هخور
مدَّ العقد كاا تسلَّاها؟
اجلواب :اإلجارة ال تصح إال عىل مال يمكن االستفادة منه مع بقا

عينه ,أما ما ال ينترفع به إال باالستهالك فال تصح إجارته ,بل يقع عليه
البيع واهلبة وما شاكل ذلك.
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وبناء عىل ذلك:

ِّ
املحل التجاري مع البضاعة املوجودة فيه ,فإن تم
فال يصح تأجري
اإلجيار عىل البضاعة واستهلكت رضم رن املستأجر قيمترها أو مث رلها مع أجر
مثل ِّ
املحل .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :31إ ا تعيَّبووت العووني املسووته ر بيوود املسووته ر لسووبك و
دوود للاسووته ر تيو  ,تهوول دلووزم املووؤ ِّر بلحضوواة عووني أخوورى
مكو ووان األوىل ,أم دنفس و ووخ عقو وود اإل و وواة ؟ ويف حو ووال ق و وودَّم
املس ووته ر عينو وًا أخ وورى ص وواحلة ب وودل املتعيِّب ووة ,ته وول دل ووزم
املسووته ر بلقووام عقوود اإل وواة  ,أم دبقووى ل و خيوواة الفسووخ؟
وهل خيتل احلال تياا لو كان املؤ َّر عقاةاً؟
اجلواب :إن عقد اإلجارة عقد الزم عند مجهور الفقها  ,فال يملك

أحد املتعاقدين االنفراد بفسخ العقد إال ألمر تنفسخ به العقود الالزمة
من ظهور العيب أو ذهاب ِّ
حمل استيفا املنفعة ,وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﮍ
ﮎ﴾ [املائدة.]2 :
ستأج ررة بدون تعد من املستأجر أو
فإذا حصل عيب يف العني امل ر
فوت عىل املستأجر االنتفاع من
خمالفة املأذون فيه ,وكان هذا العيب ي ِّ
العني املؤجرة فإن عقد اإلجارة ال يبقى عقد ًا الزم ًا ,ويصح فسخ هذا
العقد من قبل املستأجر.
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فوت املنافع املقصودة من العقد فال جيوز
أما إذا كان العيب ال ي ِّ
فسخ العقد إال برضا الطرفني.
والعربة فيام يستوجب الفسخ أو عدمه من العيوب بقول أهل
اخلربة ,وإذا وجد عيب وزال سيع ًا بال رضر فال يفسخ عقد اإلجارة.
وبناء عىل ذلك:
يفسخ عقد اإلجارة بوجود العيب يف العني املؤجرة إذا مل يكن بتعد
أو تقصري من املستأجر ومل تبق العني املؤجرة صاحلة لالنتفاع هبا ,وال يلزم
املؤجر بإحضار عني أخرى مكان األوىل ,وال يفسخ العقد إذا زال العيب
سيع ًا بال رضر ,سوا كانت العني املؤجرة عقار ًا أو غريها .هذا ,واهلل
تعاىل أعلم.

السؤال : 32توزوج ة ول امورأ رانيوة بعود وتوا لو تو األوىل ,وعواش
معها ترت عودلة وكان معهوا سوعيداً خلودمتها وتفانيهوا يف
لك ,تسَجَّل البيت الذي دسوكن بامسهوا ,واحوتفظ لنفسو
حب و و ِّ اونتفو وواع ب و و مو ووا دام حي و واً ,وشو وواء اإلةاد اإلايو ووة أن
دسووبقها إىل داة البقوواء .تهوول يف تسووجيل البيووت باسووم لو تو
حفاظاً عليها من التشرُّد حرج شرعي علي ؟

اجلواب :ال حرج عىل الزوج يف تسجيل البيت باسم زوجته من

أجل مصلحة زوجته ,برشط أن ال يكون القصد من ذلك اإلرضار ببقية
الورثة ,وأن يكون عنده مال آخر ,وبرشط أن يتم التمليك احلقيقي هلا.
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وقد ذكر الفقها من شوط صحة اهلبة قبض اليش املوهوب ,فال
تثبت اهلبة إال بالقبض ,ملا روى اإلمام أمحد عن أم كلثوم بنت أيب سلمة
ريض اهلل عنها قالت( :ملا تزوج رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
النجايش حلة وأواقي من
وسلم أم سلمة قال هلا :إين قد أهديت إىل
ِّ
مسك ,وال أرى النجايش إال قد مات ,وال أرى إال هديتي مردودة عل,
فإن ردت عل فهي لك ,قال :وكان كام قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل
آله وصحبه وسلم ,وردت عليه هديته ,فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية
مسك ,وأعطى أم سلمة بقية املسك واحللة).
وروت السيدة عائشة ريض اهلل عنها (أن أبا بكر ريض اهلل عنه كان
رن رح رلها جذاذ عرشين وسق ًا ,فلام حض قال هلا :وددت أنك كنت ح حزتيه أو
رج رذ حذتيه ,وإنام هو اليوم مال الوارث) رواه ابن أيب شيبة والبيهقي.
وروي عن أيب بكر الصديق وعمر وعثامن وعل وابن عباس ريض
اهلل عنهم أمجعني أهنم قالوا :ال جتوز اهلبة إال مقبوضة رحموزة .اهـ.
واشرتطوا كذلك أن ال يكون املوهوب مشغوالً بام ليس بموهوب,
كمن وهب دار ًا فيها متاع للواهب.
وبناء عىل ذلك:
بحق املنفعة له مل تصح ,ألنه
فإن هبة الرجل بيته لزوجته مع االحتفاظ ِّ
ما تم القبض احلقيقي للزوجة ,وصار البيت حق ًا للورثة مجيع ًا وهي من مجلة
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املورث ,وكانوا عاقلني بالغني
الورثة ,إال إذا أجاز الورثة ذلك بعد وفاة ِّ
خمتارين ,وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ال وصية
لوارث» رواه ابن ماجه عن ابن عباس ريض اهلل عنهام .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :33ة ل علك من هخر تركيك مض ة كهربائيوة ,تهةسول
إليو و ص ووانعاً عن ووده متقنو واً للعا وول ,وأرن وواء تركي ووك املضو و ة
تطادر شراةا كهربائية ا أدى إىل إحداث حردو كوبري
يف املانع ,وأدى احلرد إىل حورق الاوانع وإماتتو  .والسوؤال:
م وون ه ووو الض ووامن ألض ووراة احلردوو ؟ وه وول دتحاَّ وول مس ووؤولية
األضراة ةبُّ العال الذي أةسل لك العامل؟
اجلواب :طالب العمل هو املستأجر ,ورب العمل هو األجري

املشرتك ,والصانع عنده هو األجري اخلاِ ,فإذا قص أو تعدى األجري
رب العمل ,ورب العمل ضام ٌن للمستأجر.
اخلاِ فإنه يضمن أمام ِّ
وبناء عىل ذلك:
رب العمل (األجري املشرتك) عىل
فإذا كان املستأجر اتفق مع ِّ
الصانع الذي عنده ,فأرسل إليه بعض
تركيب املضخة دون أن يدِّ د له
ر
صناعه ,وحصل الضر املذكور يف السؤال ,فإن املستأجر يطالب رب
العمل بالضامن إذا حصل الضر بسبب تعد أو تقصري ,وإال فال حق له
بذلك ,ورب العمل يرجع إىل صانعه إن تعدى أو قص ,وإذا مات
الصانع يرجع إىل ورثته إن ترك ماالً.
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رب
وأما إذا كان املستأجر هو الذي اختار أحد الصناع من عند ِّ
العمل ,وقص أو تعدى هذا الصانع فأحدث الضر ,فإن املستأجر يرجع
رب العمل ,وإذا مات فإنه يرجع عىل ورثته إن ترك
عىل الصانع ال عىل ِّ
مقص ًا فال ضامن عليه .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
ماالً ,وأما إذا مل يكن الصانع ِّ

السؤال :32ابنة متزو ة أودعت عِقداً مون الوذهك عنود أبيهوا تردود
هبتو وبنتهووا ,بعوود لموون تاوور األب يف األمانووة ببيعهووا موون
دون إ ن اوبنو ووة ,مل تو وور اوبنو ووة عاو ووا حو وودث ,واسو ووتحت أن
تطالك أباهوا ,توويف األب ةمحو اهلل ,تهول العِقود ددون يف ةقبوة
األب جي ووك س ووداده م وون الرتك ووة؟ وه وول تعط ووى اوبن ووة نفووس
القطعووة م وون الووذهك ال وويت اسووتودعتها عن وود أبيهووا أم تعط ووى
السووعر الووذي بيعووت بو هووذه القطعووة وقتئووذ؟ علاواً بووهن سووعر
القطعة حالياً دفوق سعرها وقت البيع أضعاتاً مضاعفة؟
اجلواب :الوديعة أمانة عند املستو ردع جيب عليه حفظها وصيانتها
للمستودع ,فإن قص يف حفظها أو تعدى فهلكت ضمن وإال فال ,وهذا عند

مجهور الفقها  ,وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :من أودع
وديعة فال ضامن عليه» رواه ابن ماجه عن عمرو بن شعيب ريض اهلل عنه.
ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ليس عىل املستعري
املغل ضامن ,وال عىل املستودع غري ِّ
غري ِّ
املغل ضامن» رواه الدارقطني عن
عمرو بن شعيب ريض اهلل عنه .واملغل :هو اخلائن.
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وإذا باع املستو ردع الوديعة بدون إذن املستودع يكون البيع فضولي ًا
متو ِّقف ًا عىل إجازة صاحبها ,فإن أجاز البيع نفذ البيع ,وإال بطل البيع.
وبناء عىل ذلك:
فام دام األب باع عقد الذهب ومل تعرتض البنت عىل البيع حليائها تم
البيع ,وهلا قيمة العقد من تركة والدها بالسعر الذي باعه فيه ,مع األجر
وبرها به.
إن شا اهلل تعاىل عىل حيائها من والدها ِّ
أما إذا أظهرت عدم رضاها أو رصحت به مباشة عند البيع فلها أن
تستويف من تركة أبيها وزن العقد الذهبي أو قيمته بسعر يوم االستيفا  ,لو
أرادت ذلك ,وإن ساحمت كان أوىل هلا.
حق الوالد أن ال يتصف هذا التصف إال
وكان األكرم واألكمل يف ِّ
بعلم ابنته ورضاها ,حتى يع ِّلم ابنته عظم رة هذا الدين يف حفظ األمانات
ولو كانت األمانة عند أصل املستودع ,وأنه ال يتصف بالوديعة إال برضا
املستودع ولو كان املستو ردع هو األب.
وأما بالنسبة هلبة األم شيئ ًا من ماهلا لولد من أوالدها الذكور أو
اإلناث إذا كان الولد بحاجة فال حرج فيه إن شا اهلل تعاىل ,وإال فالتسوية
بني األوالد يف اهلبة أدعى لتالحم أفراد األسة فيام بينهم ,وأسلم
لصدورهم من ِّ
الغل واحلقد ,وطوبى لعبد كان سبب ًا يف سالمة صدور
اآلخرين نحوه ونحو اآلخرين.
وما دامت األم مل مت ِّلك ابنتها شيئ ًا فلها اخليار بعد بيع العقد من قبل
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أبيها أن تعطيها ما تشا من ماهلا ,وكام قلت :العدل بني األوالد يف اهلبة إذا
كانت لغري حاجة هو األوىل خروج ًا من اخلالف بني الفقها يف هذه
املسألة .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

مت اسووتبدال أة وقفيووة لاوواحل رلووس البلددووة,
السووؤالَّ :35
واآلن تقوووم البلددووة ببيووع هووذه األة  ,تهوول جيووول شووراؤها
من رلس البلددة أم و؟

اجلواب :إذا تم استبدال األرض الوقفية من قبل البلدية بموجب

حكم قضائي ,وكان القايض مسل ًام ,وكان االستبدال ال غبن فيه وال جور
وال ظلم لألرض الوقفية فال حرج من شا هذه األرض ,وإال فال جيوز.
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :36شو ض وقو مسواحة مون األة لبنواء مسوجد عليهوا,
وقام برتع دةان وبنى تي غرتة مسقوتة من حووالي 21سونة,
ووهك ل مبلغاً معيناً ,واملسجد منوذ أسوس بقوي علوى اايكول,
ومل دالِّ تي أحد ألن منطقت نائية ,تهل جيول بناؤه بنفس
انووك الطرد و موون نفووس احملضوور؟ (أي
املسوواحة علووى أة
استبدال األة البعيد اليت تيها املسجد بهة تكون قردبوة
م وون الطردو و الع ووام حت ووى قك وون الا ووال تيو و ) علاو واً أن ه ووذا
الش ض متوتى منذ لمن وأووده هم القائاون على املوضوع؟
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اجلواب :إن أكثر الفقها يتشددون يف موضوع استبدال أرض
املسجد بغريها إذا مل يعد لألرض األوىل فيها حاجة ,فإذا أوقف رجل أرض ًا
لبنا مسجد عليها فقد صارت مسجد ًا منذ نشأهتا وختطيطها ورفع جدراهنا,
سوا صىل فيه الناس أم مل يصلوا ,وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ﴾
[اجلن ,]21 :واملسجد وقف هلل ال يبدل وال يغري كسائر األوقاف ,للحديث
الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر ريض اهلل عنهام( :أن عمر تصدق
بامل له عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,وكان
يقال له :رث حمغ ,وكان نخالً ,فقال عمر :يا رسول اهلل إين استفدت ماالً وهو
عندي نفيس ,فأردت أن أتصدق به ,فقال النبي صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم :تصدق بأصله ال يباع وال يوهب وال يورث ,ولكن ينفق
ثمره ,فتصد رق به عمر ,فصدقته تلك يف سبيل اهلل ويف الرقاب واملساكني
والضيف وابن السبيل ولذي القربى ,وال جناح عىل من وليه أن يأكل منه
باملعروف أو يوكل صديقه غري متمول به) .ويف رواية عند الدارقطني( :ال
ورث ,حبيس ما دامت السموات واألرض ,جعل
يباع وال ي ر
وهب وال ي ر
ذلك إىل ابنته حفصة ,فإذا ماتت فإىل ذي الرأي من أهلها).
فإذا كان هذا يف سائر األوقاف فاملسجد من باب أوىل ,وهذا ما عليه
مجهور الفقها .
أما عند احلنابلة فكذلك األصل حتريم بيع املسجد إال أن تتعطل
منافعه بخراب أو غريه ,فيباع ويصف ثمنه يف مثله ,وجيوز بيعه إذا
خربت حملته.
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وبناء عىل ذلك:

فعند مجهور الفقها من احلنفية واملالكية والشافعية ال جيوز استبداله
بأرض أخرى ,فهو مسجد ما دامت السموات واألرض ,وعند احلنابلة
جيوز استبداله بمثله ما دام بعيد ًا عن أهل القرية أو عن الطريق العام ,وال
يصىل فيه أبد ًا.
وعىل كل حال :إذا كنت ترى بأن امتداد القرية نحوه يكون قريب ًا
بحيث يكون مسجد ًا هلم فال جيوز استبداله ,أما إذا كان الغالب عىل الظن
بأن امتداد القرية نحو املسجد أمده بعيد ,فال حرج يف استبدال األرض
بمثلها ,وحتول أنقاض املسجد األول إىل الثاين .وصدق اهلل القائل:
﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ [البقرة .]111 :هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :37شووركة لتاووليإ السووياةا دطلبووون موون لبووائنهم دتووع
مبل معني يف كل عام مقابل خدموة الزبوون أدناوا كوان يف
دولتو و  ,لتا ووليإ س ووياةت  ,وو دهخ ووذون منو و إو قيا ووة قط ووع
التبددل إن و د  .تاا هو احلكم الشرعي يف هذه املسهلة؟

اجلواب :فيام يبدو يل بطالن هذا العقد لوجود الغرر الكبري فيه,

حيث يدفع الزبون مبلغ ًا معين ًا مقابل يش جمهول ,ألنه قد ال تتعطل
السيارة فتكون هذه الرشكة أخذت املال بدون حق.
وقد تتعطل السيارة مرات عديدة ويف أماكن بعيدة عن الرشكة
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بحيث يكون املبلغ املدفوع زهيد ًا جد ًا مقابل تلك اخلدمات التي تقدمها
الرشكة للزبون.
اللهم إال إذا حاشرت رط تعيني الصيانة ومكاهنا تعيين ًا نافي ًا للغرر
واجلهالة املؤدية إىل النزاع ,فإنه جيوز عند ذلك ,ويدخل هذا يف عقد
الصيانة اجلائز شع ًا.
وبناء عىل ذلك:
فهذا العقد بالشكل املطلق ال جيوز شع ًا ألنه يفيض إىل نزاع بسبب
اجلهالة والغرر ,أما إذا حدِّ د نوع التصليح ومكانه وزمانه فال حرج فيه
شع ًا .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :31ما حكم بيع شيكا املالو بسعر أقل؟

اجلواب :إن بيع شيكات املازوت بسعر أقل من قيمتها احلقيقية ال

جيوز شع ًا ,ألنه يف احلقيقة بيع مال بامل ,حيث يقوم البائع ببيع العرشة
آالف املؤجلة بتسعة آالف نقد ًا ,وهذا هو عني ربا النسيئة ,وهو حمرم
بالنص ,يقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :الذهب بالذهب,
بالرب ,والشعري بالشعري ,والتمر بالتمر ,وامللح
والفضة بالفضة ,والرب
ِّ
بامللح ,مث ً
ال بمثل ,سوا بسوا  ,يد ًا بيد ,فإذا اختلفت هذه األصناف
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد ًا بيد» رواه مسلم .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :39من الشرو ط اليت وضعتها الدولة لودتع مبلو معوني
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موون املووال لوودعم املووالو بالنسووبة للاوورأ املطلقووة أن تكووون
مسووتقلة يف سووكنها عوون أهلووها ,تهوول جيووول للاوورأ املطلقووة
اليت تسكن مع أهلها أن تهخذ هذا املبل ؟

اجلواب :ما دامت الدولة اشرتطت شوط ًا ملن يستحق هذا الدعم
من أجل املازوت فال جيوز خمالفتها ,ومن خالف الرشوط ,وأعطى
تصي ًا غري صحيح وأخذ املال فقد أخذه بغري حق.
وبناء عىل ذلك:
فال جيوز للمرأة املطلقة التي تسكن عند أهلها أن تأخذ املبلغ .اللهم
أغننا بحاللك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن
سواك .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :21لقد حالت على املبل الذي تدتع الدولة من أ ول
دعووم موواد املووالو  ,تهوول جيووك علوويَّ حاوورًا أن أشوورتي موواد
املالو  ,أم جيول أن أصرت يف حا ة أخرى؟

اجلواب :أنت حر يف التصف هبذا املال سوا اشرتيت به مادة املازوت

أم غريها ,هذا إذا كنت حم ِّقق ًا الرشوط املطلوبة ألخذ هذا املبلغ ,أما إذا كنت
خمالف ًا الرشوط فال يل لك أخذ هذا املال .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :21لقوود حاوولت علووى شوويك ال ودعم ملوواد املووالو  ,وأنووا
وون دخل و دزدوود علووى أةبعائووة أل و لووري سوووةدة ,وعلاووت
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بووهن هووذا األموور حوورام ,تاووا ا درتتووك علوويَّ؟ وهوول جيووول أن
أولِّع على الفقراء؟

اجلواب :ما دمت مل حت ِّقق شوط استحقاق هذا الدعم ملادة املازوت

فال جيوز لك أن تأخذ هذا املبلغ ,وجيب عليك أن ترجعه إىل اجلهة املانحة
هلذا املبلغ ,وال جيوز لك أن تصفه للفقرا  .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :22ما هو احلكم الشرعي يف إعطاء تاوردإ كوا ب مون
و عوون
أ وول قووبض مبل و قوودةه عشوور هو لووري سوووةدة بوود ً
قياة املالو ؟

اجلواب :إن اجلواب تأخذه من ضمن السؤال ,حيث جا يف السؤال:

(إعطا تصيح كاذب) ,فطاملا أنه تصيح كاذب فكيف جيوز إعطاؤه؟
ومن أخذ املال دون حتقيق الرشوط املطلوبة فإنه أخذه باحلرام وال
يطيب له شع ًا.
وما هو موقف اإلنسان املسلم إذا كشف أمره وعرف من اجلهات
املختصة بأنه أعطى تصي ًا كاذب ًا؟ وملاذا يضع نفسه يف مواطن الذل؟
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :23متَّ اوتفوواق علووى شووراء سووياة موون بعووض الشووركا
باألقسووا ط ,واشوورت ط صوواحك الشووركة علووى املشوورتي بهنو
إ ا تووهخَّر بوودتع قسووط واحوود توولن األقسووا ط كلووها تاووبإ
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حالَّة ,تاا هو احلكم الشرعي يف لك؟

اجلواب :أجاز جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف جدة يف قراره رقم:
 )6/1( 52يف البند اخلامس منه بقوله فيه( :جيوز شع ًا أن يشرتط البائع
باألجل حلول األقساط قبل مواعيدها عند تأخر املدين عن أدا بعضها,
ما دام املدين قد ريض هبذا الرشط عند التعاقد).
بحق املردين ,ألن البائع زاد
وأنا ال أرى جواز هذا ألن فيه إجحاف ًا ِّ
يف سعر السيارة بسبب األجل.
وبناء عىل ذلك:
فطالب االستفتا خمري بني األخذ بقرار جممع الفقه اإلسالمي أو
برفضه حسب ما يطمئن إليه قلبه.
وأنا أخالف يف هذه الفتوى ,وأقول :صاحب الرشكة ال يستحق عند
تأخري دفع القسط إال القسط املتأخر ,وال جيوز له أن جيعل األقساط
املؤجلة حالة عند التأخر يف دفع قسط من األقساط.
وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي
حفظه اهلل تعاىل عىل اجلواب ما يل:
[بارك اهلل تعاىل فيك فقد أحسنت يف خمالفة ما ذذ
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
**

**

**

إليه املجمع].
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السؤال :1كنت موظَّفاً هخوذ الرشوو  ,واآلن تبوت إىل اهلل تعواىل,
وأةد وود ال ووت لُّض منه ووا ,علاو واً أنَّ ال ووذي دت ووع الرش ووو ه ووو
متعهِّد بناء ,تهل أعيد املال إلي أم أتادَّق ب ؟
اجلواب :هلل احلمد الذي شح صدرك للتوبة ,قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭧﭨﭩﭪﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [األنعام .]215 :ومن اإلسالم التوبة ,واهلل تعاىل يب
التوابني ,قال تعاىل﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [البقرة.]111 :
فأهنئك بالتوبة ,وأرجو اهلل عز وجل أن جيعلنا وإياكم من التائبني توبة
صادقة نصوح ًا ال ننقض عهدها أبد ًا.
ومن متام التوبة أن تتخلص من املال احلرام بإعادته ألصحابه ,فإن مل
تعرف أصحابه فارصفه إىل الفقرا مع كثرة االستغفار والندم عىل ما
حصل ,واجلزم عىل عدم العودة إىل ذلك مرة ثانية.
وإذا أعدت املال لصاحبه ذ ِّكره باهلل تعاىل وذ ِّكره بيوم القيامة ,وذ ِّكره
بأن الرشوة حرام ,والرايش واملرتيش ملعونان والعياذ باهلل تعاىل ,وذلك
للحديث الرشيف الذي رواه اإلمام أمحد عن أيب هريرة ريض اهلل عنه
قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :لعن اهلل
الرايش واملرتيش يف احلكم».
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ال أم آج ً
ذكر الرايش واملرتيش بأن عاقبتهام وخيمة عاج ً
ال إذا مل يتوبا
املتعهدين خاصة سوف يتحمل مسؤولية
إىل اهلل تعاىل ,والرايش من
ِّ
األرضار كلها التي تقع عىل الناس يوم القيامة ,يوم ال ينفع مال وال بنون
إال من أتى اهلل بقلب سليم .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :2ة ل دتع ةشو من أ ل احلاوول علوى عاول يف دائور
مو وون الو وودوائر الرمسيو ووة ,أو يف ماو وونع مو وون املاو ووانع ,تهو وول
أ رت حالل ل أم حرام علي ؟

اجلواب :إن الرشوة التي جتعل احلق باط ً
ال والباطل حق ًا حمرمة

بحديث النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :لعن اهلل الرايش
واملرتيش والرائش الذي يميش بينهام» رواه اإلمام أمحد عن أيب هريرة
ريض اهلل عنه.
فمن رد رف رع الرشوة لقلب احلقائق ,أو لنيل ما ال يستحقه ,أو ليأخذ مكان
غريه فهذا الفعل حرام عىل الرايش واملرتيش والرائش بينهام ـ إن وجد ـ.
أما إذا دفع ماالً لنيل حق له بحيث ال يستطيع احلصول عليه إال هبذا
الشكل ,فاإلثم عىل اآلخذ وليس عىل الدافع.
وبناء عىل ذلك:
فمن دفع ماالً لنيل وظيفة يف دائرة من الدوائر ,أو لعمل (ما) ,وكان
أه ً
ال هلذا العمل أو الوظيفة ,ومل يستطع احلصول عىل هذا العمل إال هبذا
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الطريق ,ومل يتمكن من عمل آخر ,فال إثم عليه ,واألجر الذي يأخذه
حالل له إن شا اهلل تعاىل.
وأما إذا دفع هذا املال للحصول عىل العمل وهو أهل هلذا العمل,
وكان بوسعه أن يعمل يف مكان آخر ,كان آث ًام يف دفع هذا املال ,ألنه أطعم
اآلخرين احلرام وهو بغنى عن ذلك ,أما بالنسبة لألجر الذي يأخذه لقا
عمله فهو حالل له إن شا اهلل تعاىل.
وأما إذا دفع املال لنيل العمل أو الوظيفة ,ومل يكن أه ً
ال هلذا العمل,
فدفعه املال حرام ,وأخذه األجرة عليه حرام كذلك .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :3أعاوول منوودوب أدودووة يف إحوودى الشووركا  ,ويف عالنووا
نق وووم بتق ووددم اا وودادا ليعب وواء كشِ ووكر عل ووى اهتا ووامهم
بالو وودواء وكتابت وو  ,ويف بعو ووض األحيو ووان دطلو ووك الطبيو ووك
ِنسووبة موون أةبووا الوودواء مقابوول كتابت و  ,أو نقوووم باوتفوواق
مع عليها .تهل ما نقدِّم ةشو ؟

اجلواب :ما دام تقديم اهلدية لألطبا بدون زيادة يف سعر السلعة

عىل املستهلكني ,فال حرج يف ذلك.
وكذلك بالنسبة إلعطا نسبة من األرباح لألطبا لقا اإلحالة منه
عىل أدوية الرشكة ,ولكن برشط أن ال يوجد هناك أرخص من قيمة
الدوا يف شكة ثانية إذا كان بنفس اجلودة ,وبرشط أن ال يكتب الدوا
ملريضه من شكتكم إذا كان هناك دوا أجود من دوائكم وسعره أقل.
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أما إذا كان الدوا هو املعني ملريضه ,وسعره يف باقي الرشكات
بالسعر نفسه وباجلودة نفسها ,وال يزاد يف سعر الدوا  ,فال حرج من أخذ
اهلدايا والنسبة .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :2ة ل عنده أل لري مزوَّة  ,هل جيول أن ددتعها ةشوو
ملوظ من أ ل تيسري عال ؟

اجلواب :الرشوة حرام وكبرية من الكبائر ,وذلك لقوله صىل اهلل

عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :لعن اهلل الرايش واملرتيش يف احلكم» رواه
أمحد والرتمذي وقال :حديث حسن صحيح.
ودفع املال املزور إن كان للمرتيش أو لغريه ال جيوز ,ألن التزوير
حرام ,وألن املرتيش قد ال يعرف املال بأنه مزور ,فيذهب لرشا بعض
السلع فيها ,فيكون أخذ السلعة بغري حق وهو ال يعلم ,وبذلك يكون
اإلثم عىل من دفع له املال املزور .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

أتوسول إليو بوالعرش ,أي أقوول:
السؤال :5أحك عندما أدعو اهلل أن َّ
دا ةب اه العرش ,تهل جيول أن أقول اه العرش؟

اجلواب :إن التوسل إىل اهلل تعاىل يكون بأسامئه احلسنى وبصفاته

العال ,قال تعاىل﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [األعراف.]211 :
ويكون كذلك باألنبيا واملرسلني عليهم الصالة والسالم ,فقد
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روى اإلمام أمحد واحلاكم والرتمذي وقال حديث حسن صحيح ,عن
عثامن بن حنيف ريض اهلل عنه ,أن رج ً
ال رضير البص أتى النبي صىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم فقال :ادع اهلل أن يعافيني ,قال« :إن شئت
دعوت ,وإن شئت صربت فهو خري لك» ,قال :فادعه ,قال« :فأمره أن
يتوضأ فيحسن وضو ه ,ويدعو هبذا الدعا  :اللهم إين أسألك وأتوجه
نبي الرمحة ,يا حممد إين توجهت بك إىل ريب يف حاجتي
إليك بنب ِّيك حممد ِّ
هذه لتقىض يل ,اللهم فش ِّفعه يف».
وكذلك يكون باألعامل الصاحلة ,كام جا يف احلديث عن عبد اهلل
بن عمر ريض اهلل عنهام قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم يقول« :انطلق ثالثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا املبيت
إىل غار فدخلوه ,فانحدرت صخرة من اجلبل فسدت عليهم الغار,
فقالوا :إنه ال ينجيكم من هذه الصخرة إال أن تدعوا اهلل بصالح أعاملكم.
فقال رجل منهم :اللهم كان يل أبوان شيخان كبريان ,وكنت ال
أغبق قبلهام أه ً
ال وال ماالً ,فنأى يب يف طلب يش يوم ًا ,فلم أرح عليهام
حتى ناما ,فحلبت هلام غبوقهام فوجدهتام نائمني ,وكرهت أن أغبق قبلهام
أه ً
ال أو ماالً ,فلبثت والقدح عىل يدي أنتظر استيقاظهام حتى برق
الفجر ,فاستيقظا فرشبا غبوقهام ,اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغا
ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة ,فانفرجت شيئ ًا ال
وجهك ِّ
يستطيعون اخلروج.
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قال النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم :وقال اآلخر:
اللهم كانت يل بنت عم كانت أحب الناس إيل ,فأردهتا عن نفسها
فامتنعت مني ,حتى ألـمت هبا سنة من السنني ,فجا تني فأعطيتها
عرشين ومئة دينار عىل أن ِّ
ختل بيني وبني نفسها ,ففعلت ,حتى إذا قدرت
عليها قالت :ال أحل لك أن تفض اخلاتم إال بح ِّقه ,فتحرجت من الوقوع
عليها ,فانصفت عنها وهي أحب الناس إيل ,وتركت الذهب الذي
أعطيتها ,اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغا وجهك فافرج عنا ما نحن فيه,
فانفرجت الصخرة غري أهنم ال يستطيعون اخلروج منها.
قال النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم :وقال الثالث:
اللهم إين استأجرت أجرا فأعطيتهم أجرهم غري رجل واحد ترك الذي
له وذهب ,فثمرت أجره حتى كثرت منه األموال ,فجا ين بعد حني فقال:
يا عبد اهلل أ ِّد إيل أجري ,فقلت له :كل ما ترى من أجرك من اإلبل والبقر
والغنم والرقيق ,فقال :يا عبد اهلل ال تستهزئ يب ,فقلت :إين ال أستهزئ
بك ,فأخذه كله فاستاقه فلم يرتك منه شيئ ًا ,اللهم فإن كنت فعلت ذلك
ابتغا وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ,فانفرجت الصخرة فخرجوا
يمشون» رواه البخاري ومسلم.
وكان من دعا النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :اللهم
فإين مل أخرج أش ًا وال
بحق السائلني عليك,
ِّ
إين أسألك ِّ
وبحق ممشايِّ ,
بطر ًا وال ريا وال سمعة ,خرجت ا ِّتقا سخطك وابتغا مرضاتك,
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أسألك أن تنقذين من النار وأن تغفر يل ذنويب إنه ال يغفر الذنوب إال
أنت» رواه أمحد عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه.
متوس ً
ال فليتوسل بأسام اهلل احلسنى وبصفاته العال,
فمن كان
ِّ
وباحلبيب األعظم سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم,
وبأعامله الصاحلة .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :6هل جيول أخذ األ ر على تالو القرهن الكردم يف العزاء؟

اجلواب :من البدع التي ظهرت يف اآلونة األخرية يف التعازي تالوة

مكربة للصوت ,وصار صوت القارئ للقرآن
القرآن الكريم عىل أجهزة ِّ
الكريم عنوان ًا لوجود عزا يف هذا املكان ,وهذا مما أدى إىل نفور بعض
الناس من سامع القرآن ألنه صار شعار ًا لوجود ميت يف هذا املكان,
وكذلك تالوة القرآن الكريم يف سيارة دفن املوتى.
واملطلوب منا شع ًا:
أوالً :إذا قرئ القرآن أن نستمع إليه ,قال تعاىل﴿ :ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [األعراف ,]113 :والعجيب
يف بعض الناس أن اهلل تعاىل يأمر باالستامع واإلنصات أثنا التالوة وال
يستجيبون ألمر اهلل تعاىل ,مع أن عامل اجل ِّن عندما سمعوا القرآن من سيدنا
رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قالوا لبعضهم البعض:
﴿ﭜ﴾ ,كام أخربنا ربنا عز وجل عنهم بقوله تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

الفتاوى الرشعية

433

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭞﭟﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [األحقاف ,]19 :ه حم مل يؤمروا باإلنصات بداية,
وأنصتوا استامع ًا للقرآن العجيب أمره.
ثاني ًا :القرآن الكريم أنزله اهلل تعاىل للعمل به وتالوته بتدبر ,وجعل
للتايل ِّ
بكل حرف حسنة ,واحلسنة بعرش أمثاهلا.
ثالث ًا :وال حرج من تالوة القرآن الكريم ثم إهدا ثواب هذه التالوة
ملن مات عىل اإليامن ,ألن ذلك داخل حتت الدعا الذي ينتفع به امليت
بإذن اهلل تعاىل ,ألن التايل بعد االنتها من التالوة يقول( :اللهم اجعل
ثواب هذه التالوة يف صحيفة فالن) ,وهذا دعا هلل تعاىل ,ويقيننا باهلل أنه
يستجيب الدعا  ,ألن وعده ال خيلف ,قال تعاىل﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ﴾ [غافر.]61 :
رابع ًا :ذهب احلنفية إىل أنه ال يصح االستئجار عىل تالوة القرآن,
يقول العالمة ابن عابدين رمحه اهلل( :واالستئجار عىل التالوة وإن صار
ص ,وهو ما استدل به أئمتنا
متعارف ًا فالعرف ال جييزه ,ألنه خمالف للن ِّ
كصاحب اهلداية وغريه من قوله عليه الصالة والسالم« :اقرؤوا القرآن
وال تأكلوا به [أي :ال جتعلوا له عوض ًا من سحت الدنيا] ,وال تستكثروا
به ,وال جتفوا عنه [أي :تعاهدوه وال تبتعدوا عن تالوته] ,وال رت حغلوا فيه
الغلو وهو التشدد واملجاوزة عن احلد]» رواه اإلمام أمحد ورجاله
[من
ِّ
ثقات .والعرف إذا خالف النص ي ررد باال ِّتفاق فاحفظ ذلك ,وال تكن ممن
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اشرتى بآيات اهلل ثمن ًا قلي ً
ال وجعلها دكان ًا يتعيش منها.
(قوله :أما عىل املفترى به فينبغي جوازها مطلق ًا) أي :سوا كان
القول بالبطالن مبني ًا عىل كراهة القرا ة عىل القرب ,أو عىل عدم جواز
االستئجار عىل الطاعات.
أقول :وقد علمت خمالفة هذا البحث للمنقول فهو غري مقبول ,بل
البطالن مبني عىل ما قدمناه عن الولواجلية ورصح به يف االختيار وكثري
من الكتب ,وهو أنه يشبه االستئجار عىل قرا ة القرآن.
والذي أفتى به ِّ
املتأخرون جواز االستئجار عىل تعليم القرآن ال عىل
تالوته ,خالف ًا ملن روهم).
وبناء عليه:
فال جيوز أخذ األجرة عىل قرا ة القرآن وخاصة يف التعازي ,وال
حرج يف تالوة القرآن جهر ًا برشط االستامع واإلنصات ,وأن يكون بدون
أجر ,وإال فيقرأ القرآن س ًا ,ثم هيدر ى الثواب ملن كانت التالوة عىل نيته.
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :7لقد مسعت من بعض الفضالء بهن املعانقة اليت اعتادها
أكثر املسلاني اليوم و لول ,ودكفي عون املعانقوة املاواتحة,
تاا هو القول الفال عند الفقهاء يف هذه املسهلة؟
اجلواب :روى الرتمذي عن أنس ريض اهلل عنه قال :قال رجل :يا

رسول اهلل الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال« :ال» ,قال:
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أفيلتزمه ويق ِّبله؟ قال :ال ,قال :أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال« :نعم».
وبنا عىل هذا احلديث الرشيف قال احلنفية يف الصحيح :جيوز
ٍ
معانقة الرجل للرجل إذا كان عىل ِّ
واحد منهام قميص.
كل
وعند اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل تكره كراهة تنزهيية ,ألهنا من فعل
األعاجم ,وكذلك تكره عند الشافعية ,إال لقادم من سفر فهي سنة لال ِّتباع.
ورصح اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل بأن الكراهة هنا كراهة تنزهيية.
وقال احلنابلة :تباح املعانقة وتقبيل اليد والرأس تدين ًا وإكرام ًا
واحرتام ًا مع أمن الشهوة.
وبناء عىل ذلك:
فاحلديث الرشيف ال يفيد حتريم املعانقة ,بل يفيد الكراهة التنزهيية,
لورود بعض األحاديث يف املعانقة ,وعليه فال حرج يف املعانقة إذا أمنت
الشهوة ,واالقتصار عىل املصافحة أوىل إال لقادم من سفر ,أو لتباعد لقا .
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :1أخوويت اموورأ متزوِّ ووة ,وهووي عالبووة معهوود ,وعنوودها ولوود
عاره  6أشهر ,واحلالة املاددة لزو هوا ضوعيفة نوعواً موا ,وهوي
اآلن حام و وول ,ومل تتج و وواول م و وود محل و ووها الش و ووهر ,وترد و وود أن
لهوض اجلونني (تسوقط اجلونني) علاواً أن لو هوا قود مسوإ
اووا بووذلك إن مل دكوون هنالووك خمالفووة شوورعية يف لووك,
تاا هو احلكم الشرعي يف لك؟
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اجلواب :يا أخي الكريم :ذك حِّر أختك بقوله تعاىل﴿ :ﭶ ﭷ

حق املرأة ,ألن الغاية من
ﭸ﴾ [األحزاب .]44 :هذا هو األصل يف ِّ
الزواج تأمني السكن للزوج ,واإلنجاب وتربية األوالد ,وبخروج املرأة
من بيتها تضيع الغاية من الزواج ,والنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
فإين مكاثر بكم األمم» رواه أبو
وسلم يقول« :تزوجوا الودود الولود ِّ
داود .ذها أوالً.
ثاني ًا :اإلجهاض قبل نفخ الروح اختلف فيه الفقها  ,فمنهم من قال
باإلباحة قبل األربعني ,ومنهم من قال بالكراهة ,ومنهم من قال بالتحريم
إال لعذر يبيح اإلجهاض ,وذلك لضر يلحق باحلامل أو خشية تشوه
اجلنني ,وأنا أفتي بعدم جواز اإلجهاض قبل نفخ الروح إال لضورة.
وبناء عىل ذلك:
فأنا أنصح هذه السيدة أن تقر يف بيتها ,وذلك لتقوم بالواجب الذي
عليها نحو زوجها ,ومن أجل اإلنجاب وتربية األبنا تربية صاحلة.
وإذا كان احلمل يض بصحتها ,أو كانت ختشى عىل اجلنني أن يولد
مشوه ًا بسبب (ما) ,وهذا ما تؤ ِّكده الطبيبات املسلامت ,فال حرج من
إسقاط احلمل ,ما دام مل تنفخ فيه الروح بعد ,وإال فال.
ولتتذكر املرأة قول اهلل تعاىل﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ﴾ [الشورى .]39 :ولتتسا ل مع نفسها :لو سأهلا الوهاب ملاذا
أجهضت احلمل وهو هبة مني؟ فام هو اجلواب؟! هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السووؤال :9أعاوول يف رووال الطباعووة ,وعالووي هووو قووض وتشووكيل
علك الكرتون دون عباعة ,وأغلك الكرتون الذي دهتي عليو
صوووة لنسوواء سوواترا  ,تهوول جيووول تشووكيل وقووض هووذا النوووع
مو وون الكرتو ووون؟ علا وواً أننو ووا و نطبع وو  ,وإ ا مل نعاو وول هو ووذا
العال تسيعال غرينا.

اجلواب :ال جيوز لك أن تعمل يف تشكيل هذه العلب مادام عليها

صور نسا سافرات ,ألن هذا العمل نوع من أنواع نرش الفساد يف األرض,
وكل من يشرتك يف ذلك هو آثم وكسبه حرام .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :11هل جيول للارأ املسلاة أن تودخل محوام السووق موع
ون
كله َّ
النساء وهي و تعلم هل النساء اللوواتي يف احلاوام ُّ
مسلاا أم غري مسلاا ؟
اجلواب :ذهب مجهور الفقها إىل جواز دخول املرأة املسلمة إىل

احلاممات العامة مع النسا املسلامت ,وهلا أن تكشف عن بدهنا ما عدا
العورة ,وعورة املسلمة أمام املرأة املسلمة ما بني الرسة والركبة.
وذهب كذلك مجهور الفقها إىل أن املرأة غري املسلمة من أهل
الكتاب حكمها كحكم الرجل األجنبي بالنسبة للمرأة املسلمة.
وبناء عىل ذلك:
فإذا كانت املرأة املسلمة واثقة بأن النسا اللوايت يف احلامم العامة
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كلهن مسلامت فال حرج من الدخول معهن إذا كانت العورات مستورة,
وإال رحر رم عليها الدخول.
وإذا غلب عىل ظنِّها وجود بعض النسا غري املسلامت يف احلامم
فيحرم عليها الدخول.
حق املرأة املسلمة أن ال تذهب إىل احلاممات العامة,
واألوىل يف ِّ
وخاصة يف هذا العص حيث قل فيه حيا بعض النسا اللوايت ال يبالني
بكشف العورات ,فض ً
ال عن النسا غري املسلامت اللوايت خيتلطن مع
النسا املسلامت يف كثري من األماكن ,والتي من مجلتها احلاممات العامة.
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :11لقد مسعنا من األتاضل من علاواء هوذه األموة بهنو
جيووول للاوورأ املسوولاة أن تكشو عوون ت ووذدها أمووام النسوواء
املس وولاا  ,وه ووذا م ووذهك الس وواد املالكي ووة عل ووى ح وودِّ قولو و ,
تري ى بيان حكم عوة املسلاة أمام املرأ املسلاة؟

اجلواب :ذهب مجهور الفقها من السادة الشافعية واحلنفية

واحلنابلة بام فيهم السادة املالكية إىل أن عورة املرأة بالنسبة للمرأة املسلمة
هي كعورة الرجل إىل الرجل ,أي :ما بني سهتا وركبتها ,ولذا جيوز
للمرأة املسلمة أن تنظر إىل مجيع بدن املرأة املسلمة عدا ما بني الرسة
والركبة ,برشط عدم الشهوة وخوف الفتنة ,أما إذا كان النظر بشهوة ,أو
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أما النظر إىل ما بني الرسة والركبة فيحرم ولو كان بغري شهوة ,وهذا
ما أكده الفقها  ,ألن هذا املكان عورة ,والعورة ال جيوز النظر إليها إال
للضورة كالعالج.
وقد ذكر الفقها أن العورة تقسم إىل قسمني :عورة مغلظة ,وعورة
خمففة ,فاملغلظة هي الس حو ر تان ,وما عدامها من الرسة إىل الركبة خمففة ,وال
خالف بأن الفخذ من العورة ,وكذلك ال خالف بأنه ال جيوز النظر إىل
العورة املغلظة أو املخففة بدون رضورة.
وإن كتب السادة املالكية ريض اهلل عن اجلميع طافحة بذلك ,من
مجلة ذلك كتاب التاج واإلكليل ملختص خليل جا فيه( :وظاهر املدونة
أن للمرأة أن ترى من املرأة ما يراه الرجل من آخر ,ومل يذكر ابن رشد
خالف هذا).
وجا يف كتاب مواهب اجلليل يف شح خمتص الشيخ خليل:
ر
الفخذ كله عور ٌة) .ثم قال:
(فاملشهور أهنا كحكم الرجل مع الرجل ,أن
(ورصح به أيض ًا صاحب املدخل ,ونصه يف فصل لباس الصالة :وحكم
املرأة مع املرأة عىل املشهور كحكم الرجل مع الرجل ,وحكمهام أن من
الرسة إىل الركبة ال يكشفه أحدمها لآلخر ,بخالف سائر البدن).
وجا يف كتاب الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين:
(واحلاصل أن عورة الرجل مع مثله أو مع حمرمه ,وعورة احلرة املسلمة
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مع أنثى غري كافرة ,أو كافرة وهي أمتها ,وعورة األمة مع رجل أو امرأة,
ما بني الرسة والركبة).
ومثل هذا يف حاشية العدوي عىل شح كفاية الطالب الرباين,
وحاشية الصاوي عىل الرشح الصغري ,وغريمها ,هذا فض ً
ال عن كتب
السادة احلنفية والشافعية واحلنابلة.
وبناء عىل ذلك:
فال جيوز للمرأة أن تكشف عن فخذهيا أمام النسا املسلامت ولو
كن قريبات هلا ,هذا فض ً
ال عن سائر النسا  ,أما أمام املرأة الكافرة فمن
باب أوىل ,ألن املرأة الكافرة حكمها كحكم الرجل بالنسبة للمرأة املسلمة
عند مجهور الفقها .
وأخري ًا أقول :سامح اهلل عز وجل فضيلة الشيخ املفتي الذي أصدر
هذه الفتوى ,وخاصة إذا كان يعلم أنه يعتمد يف ذلك عىل أقوال شاذة
خمالفة جلمهور الفقها  ,فام هو قائل هلل عز وجل عن هذه الفتوى ,وخاصة
يف زمن كثر فيه انتشار الرذيلة ,وانترش فيه زنى املحارم ,فض ً
ال عن
السحاق بني النسا ؟
أما يعلم فضيلة الشيخ بأن املرأة عندما تأخذ مثل هذه الفتـوى فـإن
األمر يسهل عليها كشف فخذها أمام حمارمها من الرجال كذلك؟
وإذا قال فضيلة الشيخ بأن فخذ املرأة ليس بعورة ,وجيوز كشفه أمام
النسا  ,أما علم بأن املرأة تعترب مجيع فخذها ليس بعورة ,فلم يبقى من
عورهتا يف ظنها إال الس حو ر تان؟
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وهل هبذه الفتوى يشجع عىل الفضيلة والعفاف أم عىل العكس مـن
ذلك متام ًا؟
أسأل اهلل تعاىل أن يلهم هذا الشيخ التوبة الصادقة ,وأن يرتاجع عن
فتواه قبل أن تدركه املنية ,ونسأل اهلل تعاىل أن هيدينا ملا اختلف فيه من
احلق فإنه هيدي من يشا إىل رصاط مستقيم .آمني .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :12ما هو العار الذي جيك تيو أن حنتجوك مون الاوبيان؟
وما هو العار الذي جيك أن و نوا ههم تي أبداً؟
اجلواب :يقول اهلل تعاىل يف سورة املؤمنون﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ﴾ [النور .]42 :ومن مجلتهم﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ﴾ [النور .]42 :ومعنى ﴿ﯭ﴾ له معنيان:
األول :بمعنى العلم ,كام يف قوله تعاىل﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ﴾ [الكهف .]11 :يعني إن علموا بكم وعرفوا مكانكم.
الثاين :بمعنى العلو والغلبة والقهر ,كام يف قوله تعاىل﴿ :ﰛ

ﰜ ﰝ ﰞ﴾ [الكهف .]91 :السد الذي بناه ذو القرنني ما استطاع
قوم يأجوج ومأجوج أن يعلوه ويرتفعوا عليه.
فقول اهلل تعاىل﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾
[النور .]42 :معناه :األطفال الذين مل يطلعوا عىل عورات النسا  ,هم الذين
ال يفهمون أحوال النسا  ,ومل يظهر عندهم امليل اجلنيس لصغر سنِّهم,
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فإذا كان الطفل صغري ًا ال يفهم ذلك فال بأس بدخوله عىل النسا  ,أما
ويفرق
املراهق أو القريب من املراهقة قبل البلوغ الذي يصف ما يرىِّ ,
بني الشوها واحلسنا فال ي رمكن من الدخول عىل النسا  ,بدليل قوله
تعاىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [النور.]51 :
وبناء عىل ذلك:
يفرق بني الشوها واحلسنا  ,وقارب سن املراهقة,
فإذا كان الطفل ِّ
وكان يشتهى عليه ,أو قد يشتهي هو النسا  ,فيجب عىل املرأة أن تسترت
منه ,وال يؤذن له بالدخول عىل النسا .
لذلك قال الفقها  :فإن راهق فحكمه حكم البالغ يف وجوب
السرت ,وخاصة يف هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد من خالل أجهزة
اإلعالم املسموعة واملرئية واملكتوبة .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :13هل جيول أن تااتإ الزو ة خالَ الزوج أو عاَّ ؟

اجلواب :ال جيوز للمرأة أن تصافح ر
خال زوجها أو عمه ,ألنه أجنبي

أي رجل أجنبي ,فلو مات
عنها ,واحلرمة بينهام حرمة مؤقتة ,كحرمة ِّ
زوجها حل لعمه أو خاله الزواج منها ,ولذا فال جيوز هلام النظر إليها ,وال
جيوز هلا أن تظهر أمامهام فض ً
ال عن املصافحة .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :12ما حكم النظور إىل املوذدعا املتربِّ وا اللوواتي دكشوفن
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الشو ووعر والرقبو ووة و و ووزءاً مو وون الاو وودة يف الو ووربامف اإلخباةدو ووة
والثقاتية؟ حيث إني مسعت تتوى تبيإ النظر إليهن إ ا كوان
نظر املشاهد لتلك املذدعة بدون شهو ؟ تاا هو الاواب؟
ربجة ال جيوز شع ًا ,سوا كان ذلك
اجلواب :إن النظر إىل املرأة املت ِّ
بشهوة أم بغري شهوة ,وسوا كان ذلك حقيقة أو صورة عن طريق التلفاز
أو غريه.
وإذا كان النظر إليها بشهوة تأكدر التحريم أكثر ,وال يضمن اإلنسان
نفسه أن ال تتحرك شهوته بالنظر إىل املذيعات ,وأسأل اهلل تعاىل لنا وهلن
حسن االنضباط باألحكام الرشعية ,ونسأل اهلل السرت عىل أعراضنا حتى
نلقى اهلل تعاىل .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :15تتا ملتزمة تراسول لمويالً اوا عورب الربدود اإللكرتونوي
لتسوواعده يف البحووث عوون تتووا صوواحلة ل و ليتزوَّ هووا ,ألنهووا
تدةِّس يف مدةسة لتعليم القرهن الكوردم ,وهوو قود علوك منهوا
أن تبحث ل عن تتوا مون أهول القورهن ,موع العلوم بهنو أصوغر
منها حبوالي عشر سنوا  ,تاا حكم هذه املراسلة؟
اجلواب :إن در املفاسد مقدم عىل جلب املصالح ,وإن العالقة بني
الرجل واملرأة األجنبيني حذر منها ربنا تبارك وتعاىل حتذير ًا شديد ًا ,وذلك
لوجود املخاطر من جرا ذلك ,فقال تعاىل﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ
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ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ [األحزاب .]54 :وقال تعاىل﴿ :ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ [األحزاب.]41 :
ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :إياكم واخللوة
بالنِّسا  ,والذي نفيس بيده ,ما خال رجل وامرأة إال دخل الشيطان بينهام,
و رل ري حز رحم ٌ
مح رأ ٍة ,خري له من أن ري حز رح رم منكبه
رجل خنزير ًا متل ِّطخ ًا بطني أو ر ح
ٍ
امرأة ال حتل له» رواه الطرباين عن أيب أمامة ريض اهلل عنه.
منكب
ر
لذلك أنصح هذه األخت الكريمة صاحبة الدين واخللق أن ال
تراسل هذا الشاب خشية الفتنة عليها وعليه ,وبإمكان هذا الرجل أن
يك ِّلم بعض حمارمه عىل التأبيد من النسا ملراسلة هذه الفتاة للبحث عن
فتاة له من أهل القرآن.
أو بإمكان هذه الفتاة أن تك ِّلم بعض حمارمها عىل التأبيد من الرجال
للحديث وللمراسلة مع هذا الشاب ,وتكون العالقة بينه وبني بعض
حمارمها بالطريقة السابقة كافية إلرشاده إىل فتاة صاحبة دين وخلق من
أجل زواجه.
فإن مل يفعل الشاب هذا ,أو مل تفعل الفتاة هذا ,فإنه توضع إشارة
حتول هذا
استفهام كبرية عىل هذه املراسالت بينهام ,فعىل هذه الفتاة أن ِّ
الشاب إىل بعض حمارمها من الرجال ,أو تتحول هذه الفتاة عىل بعض
حمارم هذا الشاب من النسا  ,ويكون احلديث مقصور ًا إما بني الرجال أو
بني النسا من أجل زواج هذا الشاب .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السووؤال :16أعجبووت بفتووا يف اجلامعووة بسووبك أدبهووا وأخالقهووا,
وداة حددث بيننوا حوول الدةاسوة وضوان احلودود الشورعية,
وأةد خطبتها لكن مل أحتودَّث معهوا يف املوضووع ,وعلبوت
من أخويت تكلَّاتهوا ,وأةد مون البدادوة أن أبوني اوا مووقفي
من اللباس بهنن أةدد لزو يت أن ترتودي اللبواس الشورعي
الكام وول ,أي اخلا وواة ,وم وووقفي أدضو وًا م وون العا وول ب ووهنن و
أوات و علووى عالووها مووع و ووود اوخووتال ط ,وتو ئووت بهنهووا
صو وواة تو ووتهان بالتعاو ووك ال و ووددن ,تهو وول جي و وول ل و ووي أن
أكلاهووا ألناووحها حووول هوواتني املسووهلتني؟ أم أةاسوولها عوون
عردوو اإلنرتن ووت؟ أم أعطيه ووا أش وورعة حت وووي دةوسووًا ت ووبني
حكم عال املرأ واحلجاب الشرعي؟

اجلواب :أنا أنصحك باالبتعاد عن هذا السلوك ,ألن االختالط

بالنسا مفسدة للدين إال من رحم اهلل تعاىل ,فال تراسلها عن طريق النت
أي طريق ,وابحث عن صاحبة الدين واخللق احلسن امللتزمة بكتاب
وال عن ِّ
اهلل وهدي سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,وذلك
لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :فاظفر بذات الدين ترر رب حت
يداك» رواه مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه .وصاحبة الدين التي نشأت
يف األسة الصاحلة هي التي تسرت وجهها وكفيها وال ختتلط بالرجال.
أما التي نشأت وشبت عىل كشف الوجه والكفني وعندها فكرة
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راسخة يف ذهنها بأن سرت الوجه واألمر به من التعصب يف الدين ,فإن
معاجلة هذه املشكلة معها صعبة جد ًا ,وخاصة بأن بعض العلام يفتي هلا
بجواز ذلك ,إضافة إىل الفتن التي تبث من خالل أجهزة اإلعالم املسموعة
واملرئية واملكتوبة .أسأل اهلل تعاىل أن يسرت أعراضنا ,وأن هييئ لك الزوجة
الصاحلة امللتزمة بكتاب اهلل وسنة سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم ,ولكل شباب املسلمني الذين يريدون الزواج ,كام أسأله
تعاىل أن يوقظ نسا املسلمني من غفلتهن ,ألن املؤامرات كلها حتاك ضد
املرأة املسلمة وال حول وال قوة إال باهلل العل العظيم .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :17هوول جيووول للبنووت أن تعاوول مدةِّسووة يف اجلامعووة مووع العلووم
أنها حمجَّبة وملتزمة بددنها وأخالقها ,ولكن يف هوذا العاول
و بوودَّ موون اوخووتال ط مووع الشووباب ,مووع العلووم أدضواً أن البنووت
ليست حبا ة ماددة ,ولكنها تفضِّل العال حمبَّة للعال؟

اجلواب :اختالط الرجال بالنسا حرام شع ًا ,وهو من خمططات اليهود

الذين أرادوا إفساد شبابنا ,وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾ [األحزاب.]54 :

وإذا احتاج اإلنسان إىل مسألة وكانت تلك املسألة عند امرأة أجنبية
فإنه يسأهلا من ورا حجاب ,والعكس بالعكس كذلك.
يدرسن الرجال ,والرجال
وال أدري ما هي الغاية من جعل النسا ِّ
يدرسون النسا  ,أو خيتلط الطالب مع الطالبات؟
ِّ
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وبناء عىل ذلك:

تدرس الرجال ,وخاصة إذا مل تكن بحاجة,
فال جيوز للمرأة أن ِّ
وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾
[األحزاب ,]44 :وخروج املرأة للعمل إنام يكون عىل حساب سكن زوجها
وتربية أوالدها ,وإذا فقد السكن عند الرجل وضاع األوالد فهي اخلسارة
الكربى للمجتمع اإلسالمي.
وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي
حفظه اهلل تعاىل عىل اجلواب ما يل:
[أرى أن يسمح هبها للمرأة العجوز فقط] .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :11هوول جيووول أخووذ صوووة تذكاةدووة جملاوعووة الطووالب
املت وورِّ ني موون اجلامعووة حبكووم الزمالووة ,علاوًا أن الاوووة
حتتوي على عالب وعالبا  ,ودقو تيهوا الشوباب والبنوا
انك بعضوهم الوبعض ,روم توولع هوذه الاووة علوى مجيوع
الطالب احلاضردن يف الاوة  ,وهول خيتلو احلكوم إ ا موا
كانت الطالبا حمجَّبا ومؤدبا ؟

اجلواب :هذا االختالط ال جيوز شع ًا ,وأخذ الصور املختلطة بني

الرجال والنسا ال جيوز شع ًا ,وال يعد من األمور الضورية التي تبيح
املحظورات ,واحلكم سوا أكانت النسا ملتزمات أم غري ملتزمات,

كتاب احلظر واإلباحة

459

وهل يرىض اإلنسان ملحارمه أن يتصورن مع رجل أجنبي؟ هذا ,واهلل
تعاىل أعلم.

السؤال :19امرأ ساتر مع ي حمرم إىل بلد بعيود  ,وسوري ع
حمرمها إىل وعن  ,وتبقى هذه املرأ يف تلك البلد بودون
لوج أو حمرم ,تاا هو احلكم الشرعي يف لك؟

اجلواب :اتفق الفقها عىل أنه يرم عىل املرأة أن تسافر مسافة القص

لوحدها ,وأنه ال بد من وجود زوج أو حمرم معها ,وذلك لقول النبي صىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ال يل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر
أن تسافر سفر ًا فوق ثالثة أيام فصاعد ًا إال ومعها أبوها أو أخوها أو
زوجها أو ابنها أو ذو حمرم منها» رواه مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.
ولقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ال تسافر املرأة
إال مع ذي حمرم ,وال يدخل عليها رجل إال ومعها حمرم» ,فقال رجل :يا
رسول اهلل ,إين أريد أن أخرج يف جيش كذا وكذا وامرأيت تريد احلج,
فقال« :اخرج معها» رواه البخاري عن ابن عباس ريض اهلل عنهام.
وإذا سافرت املرأة مع زوج أو حمرم هلا ,وأرادت البقا يف تلك
ٍ
لغرض ما ,لدراسة أو عمل  . . .بدون زوج أو حمرم ,فريى بعض
البلدة
العلام أنه ال مانع من إقامتها هناك بدون زوج أو حمرم ,برشط أن يكون
مكان إقامتها مأمون ًا ,تأمن فيه عىل دينها ونفسها ,وإال فال جيوز بقاؤها
بدون زوج أو حمرم.

الفتاوى الرشعية

461

وهناك بعض العلام من ال يرى جواز إقامتها يف تلك البلد من دون
زوج أو حمرم ,ألن وجودها لوحدها ذريعة لفتنتها ,ويؤكد هذا حوادث
الواقع الكثرية بسبب وجود أصحاب القلوب املريضة والعياذ باهلل تعاىل.
وبناء عىل ذلك:
فإذا سافرت املرأة مسافة القص مع زوج أو حمرم ,وأرادت البقا يف
تلك البلدة بدون زوج أو حمرم فال جيوز ,وذلك خشية عليها من أصحاب
القلوب املريضة ,وكم من امرأة انزلقت قدمها ووقعت فيام حرم اهلل,
حيث ال رقيب عليها يف نفسها تراه وختشاه وتستحي منه ,وال مدافع عنها
ش األشار وكيد الفجار ,ولو مل يكن ذلك حرام ًا لكان من
يفظها من ِّ
الشبهات ,ومن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه ,ومن وقع يف
الشبهات وقع يف احلرام.
وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي
حفظه اهلل تعاىل عىل اجلواب ما يل:
[أرجح الفتوى باجلواز إن َأمنت عىل نفسها ،وإال فامذا تفعل امرأة
يف بلدذا ليس هلا حمرم؟] .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

الس ووؤال :21ة وول دغي ووك ع وون بيتو و ك ووثرياً ,ووا أدى إىل خيان ووة
لو ت ل  ,حيث كثور الودخول عليهوا مون الر وال األ انوك,
تهل جيك علينا السرت ,أم تبلي الزوج عن لك؟
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اجلواب :أوالً :إنكار املنكر وتغيريه واجب شع ًا عىل األمة ,وذلك
لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :من رأى منكم منكر ًا
فليغريه بيده ,فإن مل يستطع فبلسانه ,فإن مل يستطع فبقلبه ,وذلك أضعف
ِّ
اإليامن» رواه مسلم عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه.
والسكوت عن املنكر يستوجب مقت اهلل تعاىل ولعنتره ,كام قال
تعاىل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾ [املائدة .]19-11 :فسبب
اللعنة التي صبت عليهم بينها اهلل تعاىل بقوله﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ﴾.
ثاني ًا :سرت املسلم واجب شع ًا ,وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم« :من سرت مسل ًام سرته اهلل يف الدنيا واآلخرة» رواه ابن
ماجه عن أيب هريرة ريض اهلل عنه ,ولقوله تعاىل﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰃﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ﴾ [النور.]29 :
ويقول احلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل يف شح هذا احلديث:
(والذي يظهر أن السرت حمله يف معصية قد انقضت ,واإلنكار يف معصية
قد حصل التلبس هبا ,فيجب اإلنكار عليه ,وإال رفعه إىل احلاكم ,وليس
من الغيبة املحرمة ,بل من النصيحة الواجبة) اهـ.
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وحق العباد ,وحقوق اهلل
بحق اهلل تعاىل ِّ
ثالث ًا :معصية الزنى تتعلق ِّ
تعاىل ال جيوز السكوت عند االطالع عليها مع االستمرار عليها.
أما حق العبد فيها فواضح ,أال وهو هتك عرضه واختالط نسبه,
والواجب عىل املؤمن أن يرعى عرض أخيه.
وبناء عىل ذلك:
فيجب السرت مع النصح للطرفني ,فإن استجابا فبها ونعمت ,وإال
فيجب إنكار هذا املنكر ,وذلك بنهي املرأة وهني الرجال عن ذلك ,إذا مل
يرتتب عىل ذلك رضر.
فإن مل يمتنعا فيجب حتذيرمها برفع األمر إىل الزوج أو و ِّيل أمرها أو
القايض ,فإن مل يستجيبا وجب إبالغ األمر لزوجها أو ول ِّيها أو القايض,
ألن السكوت عن املنكر مع اإلرصار عليه ال جيوز شع ًا ,وخاصة يف
جريمة الزنى ,ألنه يعترب من اخليانة للمسلمني وعدم النصح هلم ,وألنه
يزيد يف انتشار الفاحشة جهار ًا هنار ًا مع اإلرصار عليها والعياذ باهلل تعاىل.
لذلك فإن التبليغ عنهم عند إرصار الطرفني عىل ذلك ـ بعد السرت
والنصح والتحذير هلم ـ من تغيري املنكر وال جيوز السكوت عنه ,كل هذا
إذا كان األمر عىل يقني ,أما بالظ ِّن فيحرم شع ًا ,وذلك لقوله تعاىل:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [احلجرات.]21 :
نسأل اهلل تعاىل أن يسرت أعراضنا ويباعد بيننا وبني املعايص كام باعد
بني األرض والسام  ,وأن يفظنا من الوقوع فيها .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السؤال :21ا دوم أخوذني لميلوي يف ةحلوة إىل مكوان وقوال :إنو
سو وويفا ئن ب وو  ,وإ ا ب وو دهخو ووذني إىل مكو ووان ترتكو ووك تي وو
الفاحشة ,ترتضت وخر ت ,ولكن اةتكوك الفاحشوة ,وبعود
شووهر ظهوور علي و عالمووا موور خطووري انتقوول إلي و موون
هذه الفعلة ,وهو دردد التوبة ,تاا هو السوبيل؟ وهول جيوول
لو الووزواج بهووذه الفتووا ؟ وهوول أكووون همثوًا ألنووي علاووت مبووا
سيفعل ومل أناح ؟

اجلواب :يقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :مثل

اجلليس الصالح والس حو كحامل املسك ونافخ الكري ,فحامل املسك إما
أن يذيك ,وإما أن تبتاع منه ,وإما أن جتد منه ري ًا ط ِّيبة .ونافخ الكري إما
أن يرق ثيابك ,وإما أن جتد ري ًا خبيثة» رواه البخاري ومسلم .لذلك
أوجب اهلل تعاىل عىل املؤمنني أن يصاحبوا الصادقني ,قال تعاىل﴿ :ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾ [التوبة.]229 :
لذلك أقول لك :يا أخي انتق الصاحب الصالح ,ألن النبي صىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول« :الرجل عىل دين خليله ,فلينظر
أحدكم من خيالل» رواه أبو داود والرتمذي .ذها أوالً.
ثاني ًا :الواجب عىل املسلم أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ,وإن اهلل
تبارك وتعاىل يسأل عن صحبة ساعة ,هل نصح الصاحب صاحبه؟ هل أمره
بالطاعة؟ هل هناه عن املعصية؟ ألن اهلل تعاىل لعن بني إسائيل ألهنم ما
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كانوا يتناهون عن منكر فعلوه ,قال تعاىل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾ [املائدة.]19-11 :
ثالث ًا :إن شا اهلل تعاىل أراد اهلل بصاحبك خري ًا عندما ابتاله اهلل عز
وجل باملرض بعد ارتكاب الفاحشة ,وعسى أن يتوب إىل اهلل تعاىل من هذه
املعصية خاصة ,ومن سائر املعايص ,ألن اهلل تعاىل يقول يف كتابه العظيم:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾
[السجدة ,]12 :فإذا رجع هذا العبد إىل اهلل تعاىل فاهلل تعاىل يقبله ,ألنه هو
القائل﴿ :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﴾
[الفرقان.]11-61 :
فعليه أن ي ِّقق شوط التوبة الصادقة من هذه الفاحشة ,وذلك
بالعزم عىل أن ال يعود إليها ,وال إىل أجوائها ,وال إىل أماكنها ,وال إىل
أشخاصها .ثم جيدِّ د إيامنه ,ألن املعصية هلل تعاىل تنقص اإليامن ,كام قال
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ال يزين الزاين حني يزين وهو
مؤمن» رواه البخاري ومسلم ,فلوال النقص يف اإليامن ما ارتكب العبد
هذه الفاحشة ,وكانت بداية نقص اإليامن من النظر ,ثم من الكالم ,ثم
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من املصافحة ,ثم من اخللوة ,حتى وقع يف هذه اجلريمة.
وعليه بعد جتديد اإليامن أن يكثر من العمل الصالح ,ومن مجلة
العمل الصالح املحافظة عىل صالة اجلامعة ,وخاصة صالة الفجر
والعشا  ,وعىل حضور جمالس العلم ,وصحبة األبرار .ثم يكثر من
الرب جل جالله.
الصدقة ألن الصدقة تطفئ غضب ِّ
وإذا كانت هذه الفتاة هو أول من زنى هبا ـ والعياذ باهلل تعاىل ـ فأنا
أنصحه بالزواج منها إن تابت ,وإال فال.
حق
رابع ًا :أما أنت فعليك بالتوبة واالستغفار من تقصريك يف ِّ
نفسه يف سخط اهلل تعاىل دون أن تنصحه؟
صاحبك ,كيف تراه يلقي ر
عاهد اهلل تعاىل أن تكون ناصح ًا جلميع أصحابك ومذكِّر ًا هلم باهلل تعاىل,
وذلك من خالل قول اهلل تعاىل﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [آل عمران ,]221 :ومن
خالل قوله تعاىل﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾
سبب لسالمتك كذلك,
[املائدة ,]1 :ألن أمرك باملعروف وهنيك عن املنكر ٌ
ألن سالمة صاحبك هي سالمتك.
أسأل اهلل تعاىل أن يفظنا وإياكم من مجيع الفتن ما ظهر منها وما بطن,
وأن يفظنا مجيع ًا من فتنة النسا  ,وأن يشفي صاحبك من دائه ,وأن يرزقنا
وإياه وإياكم توبة صادقة نصوح ًا إن شا اهلل تعاىل .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السؤال :22ما حكم كش العوة أمام الزو ة؟

اجلواب :ال خالف بني الفقها يف أنه ليس أي جز من بدن الزوجة

عور ًة بالنسبة للزوج ,وكذلك أي جز من بدنه بالنسبة هلا ,ويل ِّ
لكل
أي عضو؛
واحد منهام النظر إىل مجيع جسم اآلخر ومسه بدون استثنا ِّ
وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عليه وسلم« :احفظ
عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت يمينك» رواه الرتمذي وغريه.
وبناء عىل ذلك:
فال حرج من كشف عورة الرجل أمام زوجته ,وكذلك العكس
بالعكس ,ما دام الزوجان يعلامن أنه ال يرامها أحد من اخللق ,ولكن األدب
واألكمل أن يغض كل من الزوجني النظر عن فرج صاحبه ,لقوله صىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :إذا أتى أحدكم أهله فليسترت وال يتجرد جترد
العريين» رواه ابن ماجه .واهلل تعاىل أحق أن يستحيا منه ,كام جا يف احلديث
عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده قال :قلت :يا رسول اهلل عوراتنا ما نأيت
منها وما نذر؟ قال« :احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت يمينك»,
فقال :الرجل يكون مع الرجل ,قال« :إن استطعت أن ال يراها أحد فافعل»,
قلت :والرجل يكون خالي ًا؟ قال« :فاهلل أحق أن يستحيا منه» رواه أمحد وأبو
داود والرتمذي وابن ماجه .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

الس ووؤال :23ام وورأ متزوِّ ووة ودِلزِمه ووا لو ه ووا باملعاش وور يف أد ووام
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حيضووها ,تتقووول ل و  :هووذا حوورام ,تيقووول اووا :لوويس هنوواك
شيء امسو حورام بوني الر ول وامرأتو  ,و يف عهرهوا وو يف
حيضها ,تهل هذا صحيإ؟

اجلواب :أمجع الفقها عىل حتريم وط الرجل زوجته أيام حيضها أو
نفاسها ,كام يرم عليه إتياهنا يف دبرها ,وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﮠ
ﮡﮢﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮬﮭﮮ
ﮯﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯟ﴾ [البقرة.]111 :
وهذا كالم رصيح وواضح بأنه يرم عىل الرجل وط الزوجة وهي
حائض أو نفسا حتى تطهر ,ولو اعتقد مسلم حل مجاع احلائض صار
بذلك كافر ًا مرتد ًا والعياذ باهلل تعاىل ,ولو مل يعاش زوجته أيام حيضها,
وعليه أن جيدِّ د إسالمه وأن يتوب إىل اهلل تعاىل من ذلك ,هذا عند
الشافعية .وعند احلنفية ال يكفر مستحله ألنه حرام لغريه.
أما إذا وط رئها عامد ًا عامل ًا باحليض ,وعامل ًا بالتحريم ,ومل يستحل
ذلك فقد ارتكب معصية كبرية ,وجيب عليه التوبة واالستغفار واجلزم
عىل أن ال يعود إىل ذلك.
وبناء عىل ذلك:
فإذا كان هذا الزوج يعتقد حل اجلامع يف أيام احليض فهو كافر ,وال
جيوز للمرأة املسلمة أن تكون حتت هذا الرجل ,هذا عند الشافعية .أما إذا
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كان يعتقد حرمة هذا فال جيوز للمرأة أن مت ِّكنه من نفسها باتفاق الفقها ,
ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ال طاعة ملخلوق يف
معصية اهلل عز وجل» رواه اإلمام أمحد .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :22أنا شاب ملتزم حباد اهلل عز و ول ,ولكون املشوكلة يف
أخ ووواتي وه وونَّ يف س وون الا ووبا ,دلبس وون العب وواءا الرقيق ووة
الشفاتة ,وإضاتة إىل لك مطرَّل  ,تهول دعودُّ هوذا اللبواس
هو اجللباب الشرعي للارأ املسلاة؟

اجلواب :من شوط احلجاب الرشعي أن يكون ساتر ًا ِّ
لكل ما

وجب سرته من البدن ,وبدن املرأة كله عورة ,وأن يكون احلجاب سميك ًا
صفيق ًا بحيث ال يشف ما حتته ,فإن كان يشف ما حتته فهذا ليس بحجاب
أصالً ,وأن يكون فضفاض ًا ال يصف العورة.
وإذا خرجت املرأة إىل الشارع أو أمام الرجال األجانب فيجب أن ال
يكون عليه زينة من تطريز وزركشة وبعض الرسوم امللفتة للنظر ,بل
يكون بلون قاتم ال يلفت النظر.
وبناء عىل ذلك:
فلبس العبا ة الرقيقة املطرزة واخلروج هبا إىل الشارع وأمام الرجال
األجانب ال جيوز شع ًا ,ألن هذه من ثياب الزينة التي جيب سرتها عن
أعني الرجال األجانب ,وخيشى عىل هؤال النسوة اللوايت خيرجن هبذه
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العبا ات أن يندرجن حتت قول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم« :صنفان من أهل النار مل أرمها :قوم معهم سياط كأذناب البقر
يضبون هبا الناس ,ونسا كاسيات عاريات مميالت مائالت رؤوسهن
كأسنمة البخت املائلة ,ال يدخلن اجلنة وال جيدن ريها ,وإن ريها ليوجد
من مسرية كذا وكذا» رواه مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.
لذلك يرم عىل املرأة لبس هذه العبا ة ألهنا تكون فتنة للرجال,
واهلل تعاىل يقول﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [الربوج .]21 :وما جعل احلجاب عىل النسا إال
غض البص عنهن ,ال ل رل حفت النظر إليهن ,وذلك غري ًة
لعون الرجال عىل ِّ
عليهن من الفتنة ,وغري ًة عىل الرجال كذلك .أسأل اهلل تعاىل أن يسرت
أعراضنا وأن ال يفتننا يف ديننا .آمني .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :25امرأ عندها حليط من الذهك ,وأحيانواً تقووم بتوه ري
وي لووبعض النسوواء يف بعووض املناسووبا  ,تهوول موون حوورج
احللو ِّ
شرعي يف لك؟

اجلواب :ذهب الشافعية واحلنابلة ـ كام جا يف املجموع وكشاف

القناع ـ إىل جواز تأجري احلل.
يؤجروا
وعند املالكية يكره ,ألنه ليس من شأن كرام الناس أن ِّ
احلل ,واألوىل إعارته بال أجرة ,ألهنا من املعروف.
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وبناء عىل ذلك:

فاألوىل إعارته ألنه من املعروف ,وال حرج من أخذ األجرة عليه
عند الشافعية واحلنابلة .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :26ة وول حوا بو موون النوووع (املقفوول) أي :أن احلووا بني
متاووالن قام واً ,ه وول جي ووول أن دقوووم بللال ووة الش ووعر الزائ وود
تقط ليحال على شكل حوا ك عبيعية غري متَّالة؟

اجلواب :ذكر الفقها بأنه ال جيوز للرجل أن يأخذ من حواجبه كام

ال جيوز للمرأة هذا ,وذلك حلديث النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم« :لعن اهلل الواشامت واملستوشامت ,والنامصات واملتنمصات,
واملتفلجات للحسن ,املغريات خلق اهلل» رواه مسلم.
وذكرت املرأة يف احلديث الرشيف دون الرجل ألهنا هي الراغبة يف
الزينة أكثر من الرجل ,قال تعاىل﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ﴾ [الزخرف .]21 :فإذا املرأة كانت الراغبة يف الزينة جا ها
هذا التحذير فالرجل من باب أوىل .واهلل تعاىل أعلم.
ويقول ابن حجر رمحه اهلل تعاىل يف فتح الباري( :قال الطربي :ال
جيوز للمرأة تغيري يش من خلقتها التي خلقها اهلل عليها بزيادة أو نقص
التامس احلسن ال للزوج وال لغريه ,كمن تكون مقرونة احلاجبني فتزيل ما
بينهام توهم ال رب رلج أو عكسه).
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إال إذا كان الشعر من ِّفر ًا أو طوي ً
ال يؤذي فيجوز أخذ الزائد منه فقط,
هذا سوا للرجال أو النسا .
وهناك بعض الفقها من قال بجواز أخذ الشعر املقرون بني
احلاجبني دون تعد عىل احلاجبني من هنا وهناك .والقول األول أحوط
وأورع .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :27مووا حكووم قووضِّ الشووعر واألظفواة يف حالووة اجلنابووة ,أو
احليض والنفاس بالنسبة للارأ ؟

اجلواب :إنه يستحب للرجل إن كان جنب ًا ,وللمرأة إذا كانت

حائض ًا أو نفسا أو جنب ًا ,أن ال يقص ظفره أو شعر الرأس أو العانة
واإلبط إال بعد االغتسال ,واألكمل أن يكون عىل طهارة كاملة ,وكذلك
بالنسبة للمرأة.
أما لو أخذ أظفاره أو شيئ ًا من شعره وهو جنب فال حرج عليه إن
حق املرأة ,والعلة
شا اهلل تعاىل ,ولكنه أسا ألنه ترك السنة ,وكذلك يف ِّ
يف ذلك واهلل تعاىل أعلم :أن كل يش ينفصل عن اإلنسان يف الدنيا
سريجع إليه يوم القيامة ,وهلذا يستحب أن ال ينفصل عنه يش إال عىل
طهارة كاملة .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :21هل جيول للر ل أن دلوبس خواقني مون الفضوة؟ ويف
أيِّ أصبع؟
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اجلواب :أوالً :يباح للرجل املسلم أن يتختم بخاتم من فضة ,وعىل
أن ال يتجاوز خامته مثقاالً أي :ما يعادل ( )5غرام من الفضة.
ثاني ًا :اختلف الفقها يف حكم تعدد خواتم الرجل ,فعند املالكية ال
جيوز أكثر من خاتم واحد ,فإن تعدد اخلاتم حرم ولو كان يف الوزن املباح
شع ًا ,وعند الشافعية جيوز ما مل يصل إىل حدِّ اإلساف ,وعند احلنابلة
كذلك جيوز إن مل خيرج عن العادة.
وبناء عىل ذلك:
حق املسلم ,وخروج ًا من اخلالف بني الفقها  ,أن يقتص
فاألوىل يف ِّ
عىل خاتم واحد ,وأن ال يتجاوز وزنه مخس غرامات من الفضة ,ألن
األصل يف الزينة أهنا للنسا ال للرجال ,قال تعاىل﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ [الزخرف.]21 :
وقد اتفق الفقها عىل أن للمرأة أن تتزين وتضع خامتها يف أصابع
يدهيا أو رجليها حيث شا ت .أما بالنسبة للرجال ,فقد اختلف الفقها يف
موضع التختم:
فعند احلنفية والشافعية جيوز التختم يف خنحص اليد اليرسى أو
اليمنى ,دون سائر أصابعه.
أما عند املالكية فيندب عندهم التختم يف اليسار ,ويكره يف اليمني,
ويكون اخلاتم يف اخلنحص .وعند احلنابلة :لبس اخلاتم يف خنحص اليسار
أفضل من لبسه يف خنحص اليمني.
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وبناء عىل ذلك:
فللمرأة أن تضع خامتها يف أصابع يدهيا أو رجليها ,أما بالنسبة للرجل
فيستحب أن يكون خامته يف خنحص يده اليرسى .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :29ما حكم تقودم األسنان لغور لايلوي قود و دوؤرر
على الناحية الوظيفية ,كهن دو د تراي بني األسنان؟

اجلواب :إن تقويم األسنان جائز شع ًا إذا كان شكل األسنان من ِّفر ًا,

ومل تكن األسنان طبيعية ,ومل تؤد وظيفتها بالشكل الصحيح السليم.
أما إذا مل يكن شكلها من ِّفر ًا ,وتؤدي وظيفتها بالشكل الصحيح
السليم فال جيوز تقويمها ,وطوبى لعبد ريض بام قسم اهلل تعاىل له .هذا,
واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :31هل جيول تبييض األسنان بالليزة؟

اجلواب :ال حرج من تبييض األسنان بالليزر إذا كان ال يض باألسنان

وال لثة األسنان ,وإال فال جيوز ,واملحافظة عىل السواك تكفي اإلنسان,
حيث إن الكثري من الناس هجر هذه السنة.
وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي
حفظه اهلل تعاىل عىل اجلواب ما يل:
[أرى عدم جواز التبييض ،ألنه زينة وليس تنظيف ًا ،وما الفارق بينه
وبني التفليج املمنوع؟] .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السووؤال :31هنوواك أدودووة زو ووة بووالكحول ,تهوول جيووول تناواووا
بالنسبة للاردض ,وهل جيول بيعها من قبل الايادلة؟

اجلواب :إن اهلل تعاىل ما جعل شفا املريض بام حرم عليه ,يقول

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :إن اهلل مل جيعل شفا كم فيام رحرم
عليكم» رواه البيهقي والطرباين.
ونص الفقها عىل أن التداوي بمحرم ال جيوز إال إذا تعني بحيث ال
يوجد دوا غريه ,وأن يكون بقرار طبيب مسلم حاذق حريص عىل دينه.
أما بالنسبة لبيع هذا الدوا من قبل الصيادلة فهو جائز شع ًا إذا
كان بوصفة طبية من طبيب مسلم ,وال يوجد دوا غريه.
ولكن ال جيوز للصيدالين بيع الدوا الذي فيه كحول ابتدا من عنده
بدون وصفة طبية من قبل الطبيب املسلم ال رعدح ل .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :32ما حكم الشرع يف أكل حلم الضبع؟

اجلواب :إن أكل حلم الضبع حرام عند مجهور الفقها  ,وذلك لقول

السباع
النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :كل ذي ناب من ِّ
فأكله حرام» رواه مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه .وهناك بعض
الفقها استثنى أكل الضبع من التحريم لبعض األخبار التي من مجلتها
احلديث الذي رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد أن رج ً
ال سأل سيدنا
جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه فقال :الضبع صيد هي ؟ قال :نعم .قال:
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قلت :آكلها؟ قال :نعم .قال :قلت له :أقاله رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل
آله وصحبه وسلم؟ قال :نعم.
وبناء عىل ذلك:
فأكل حلم الضبع حرام عند اجلمهور ما عدا بعض الفقها الذين
قالوا بح ِّله ,واألحوط للمر املؤمن أن يأخذ بقول اجلمهور ,وبذلك تربأ
ذمة املؤمن بيقني .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السوؤال :33موا حكوم أكول بويض الغونم (اخلاويتني)؟ موع بيوان
الدليل على حرمت أو حل .

اجلواب :ذكر احلنفية أنه يرم من أجزا احليوان سبعة2 :ـ الدم

املسفوح1 .ـ الذكر4 .ـ األنثيان (البيض)3 .ـ القبل (فرج األنثى وهو
املسمى باحليا)5 .ـ الغدة6 .ـ املثانة (جممع البول)1 .ـ املرارة (وهي وعا
املرة الصفرا وتكون ملصقة بالكبد).
وهذه احلرمة يف نظرهم لقوله جل وعال﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ﴾ [األعراف ,]251 :واملراد بالتحريم هو كراهة
التحريم ,ألنه مجع بني األشيا الستة والدم ,والدم حرام بالنص .واملروي
عن أيب حنيفة أنه قال :الدم حرام وأكره الستة .فهذه السبعة مما تستخبثه
الطباع السليمة ,فكانت مكروهة كراهة حتريم ,وقد دلت السنة عىل ذلك.
عن جماهد قال :كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
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يكره من الشاة سبع ًا :الدم ,واحليا ,واألنثيني ,والغدة ,والذكر ,واملثانة,
واملرارة .رواه البيهقي والطرباين وعبد الرزاق.
وبناء عىل ذلك:
يكره كراهة حتريم أكل بيض الغنم للحديث الرشيف ,وألنه من
اخلبائث .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :32مووا حكووم الولياووة الوويت دقوووم بهووا أهوول امليووت يف اليوووم
الثالوث ,وخاصووة عنوودما ِدوودعى إليهوا األغنيوواء قبوول الفقووراء؟
ُاوور؟
ومووا حكاهووا إ ا كانووت موون مووال امليووت ويف وةرووة امليووت ق َّ
ودتكلو
َّ
وموا حكاهووا إ ا مووا إلنسوان ميووت وهووو تقوري احلووال
يف إقامته و ووا؟ وأدها و ووا أوىل :ب و ووإ الذبيح و ووة وتولدعه و ووا عل و ووى
الفق وراء ,أم صوونع الطعووام ودعووو النوواس إلي و  ,أم صوور املووال
ألصحاب احلا ة؟ وما حكم تولدع احللوى بعد وتا امليت؟

اجلواب :أوالً :أما عن حكم الوليمة يف اليوم الثالث من الوفاة فقد

ذهب الفقها إىل كراهة ذلك ,ألن فيه زيادة مصيبة عىل أهل امليت,
وشغ ً
ال عىل شغلهم ,وتشبه ًا بأهل اجلاهلية ,وذلك خلرب جرير بن عبد اهلل
البجل ريض اهلل عنه حيث يقول :كنا نعد االجتامع إىل أهل امليت وصنيعة
الطعام بعد دفنه من النياحة .رواه أمحد .وهذا خمالف للسنة؛ ألن السنة أن
يصنرع الطعام ألهل امليت ,لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:
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«اصنعوا آلل جعفر طعام ًا فقد أتاهم أمر يشغلهم ,أو أتاهم ما يشغلهم»
رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه.
وإذا كانت الوليمة املسنونة التي يدعى إليها األغنيا دون الفقرا
ش الطعام ,كام جا يف احلديث الرشيف« :ش الطعام طعام الوليمة,
يدعى هلا األغنيا ويرتك الفقرا  ,ومن ترك الدعوة فقد عىص اهلل ورسوله
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم» رواه البخاري ومسلم ,فكيف
بوليمة أهل امليت إذا كان يدعى إليها األغنيا دون الفقرا ؟
ثاني ًا :أما إذا كان الطعام الذي يصنرع يف اليوم الثالث من الوفاة من
مال امليت ,وكان يف الورثة قص ,فال جيوز األكل من هذا الطعام؛ ألنه ٌ
أكل
ألموال اليتامى ,وربنا عز وجل يقول﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮐ ﮑ﴾ [النسا .]21 :
وإن مل يوجد قارص يف ورثة املتوىف فيكره جعل الوليمة من تركة
املتوىف خشية أن يؤخذ من مال الوارثني بسيف احليا  ,وما أخذ بسيف
احليا فهو حرام.
ثالث ًا :أما إذا كان الوارث فقري ًا وأراد أن جيعل وليمة للمورث يف اليوم
الثالث ,وذلك بأن يستدين ليجعل الوليمة ,فهي مكروهة كذلك؛ ألهنا ال
ختلو من الريا والسمعة ومراقبة اخللق ,هذا إذا كان يرتك وفا ً لدر ينه إذا
انتهى أجله هو ,أما إذا كان ال يرتك وفا فيحرم عليه فعل هذه الوليمة.
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رابع ًا :أما إذا أوىص امليت بذبح ذبيحة له بعد وفاته ,فإهنا تذبح من
تركته إذا كانت قيمة الذبيحة أقل من ثلث الرتكة.
أما إذا كانت من مال املتوىف ,ومل يوِ بذبيحة ,وكان يف الوارثني
قص ,فال جيوز ذبحها ,وإن كانوا بالغني فتكره إذا كانت باالتفاق منهم
مجيع ًا ,خشية أن تكون قيمة الذبيحة أخذت من الوارثني بسيف احليا .
وتوزيع املال عن طيب نفس بعد أخذ ِّ
كل وارث حصته من الرتكة
أوىل من الذبح .هذا إذا مل يوِ هبا املتوىف ,وإال فالذبح هو الواجب.
خامس ًا :أما بالنسبة لتوزيع احللوى بعد وفاة امليت ,فإهنا تكره عند
الفقها  ,ألن الضيافة شعت يف األفراح ,ومل ترشع يف األتراح.
وأخري ًا :اتباع السنة أوىل من االبتداع ,وخاصة عندما يكون األمر
عادة متبعة ال أصل هلا يف الرشع .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :35هل النوبة حرام؟ وملا ا؟

اجلواب :إن احلكم عىل اليش فرع عن تصوره ,والنوبة التي يفعلها

اليوم بعض الناس ننظر يف أفعاهلا ,فإذا كانت مقصورة عىل الضب
بالدفوف ومديح النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم مع
االحرتام والتعظيم ملقام النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فهي
من األمور املباحة وال حرج فيها إن شا اهلل تعاىل.
أما إذا رافقها يش من املنكرات من التصفري والتصفيق وكشف
العورات ,واختالط الرجال بالنسا والفوىض التي ال تدل عىل االحرتام
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والتعظيم ملقام النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فال جتوز
لوجود هذه املخالفات .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :36هوول جيووول تقووددم هلووة احلالقووة الوويت تسووت دم حللو
اللحيووة بشووكل نهووائي كهددووة؟ هوول أشوواةك حووال اللحيووة
اإلرم يف هذه احلالة؟

اجلواب :ذهب مجهور الفقها من احلنفية واملالكية واحلنابلة ,وهو

قول عند الشافعية إىل أن حلق اللحية حرام ,ألن فيه خمالفة ألمر سيدنا
رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم الذي يقول فيه« :جزوا
الشوارب وأرخوا ال ِّلحى خالفوا املجوس» رواه البخاري ومسلم.
فمن حلق حليته بنفسه فهو آثم ,ومن حلق حلية غريه فهو آثم ,ومن
قدم آلة احلالقة من أجل حلق اللحية فهو آثم ألنه معني عىل املعصية.
وبناء عىل ذلك:
فإذا كانت آلة احلالقة التي تقدِّ مها هدية لصاحبك خاصة فقط
بحلق اللحية فال جيوز تقديمها ,ألنك معني له عىل املعصية ,أما إذا كانت
تستخدم حللق اللحية ولغريها ,فال حرج يف ذلك ,إال إذا غلب عىل ظنك
بأهنا لن تستعمل إال حللق اللحية فال جيوز أن تقدِّ مها هدية لصاحبك,
وأنا أرى لو قدمت له هدية أخرى بدالً منها ,ينتفع منها لدينه ودنياه لكان
يصحح فيه عبادته وأخالقه ومعاملته
أوىل من ذلك ,كام لو قدمت له كتاب ًا
ِّ
لكان أفضل .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

الفتاوى الرشعية

411

السؤال :37حنن راوعة من عوالب الطوك ,أحيانوًا نضوطر إىل
أخذ بعض أ زاء امليت من عظام وغريها من أ ول الوتعلُّم,
تهل هذا ائز شرعاً؟
اجلواب :لو تصور اإلنسان أن اجلسد الذي يؤخذ منه عظام أو أي

جز من أجزائه هو جسده ,فهل يرضيه هذا؟ قال اهلل تعاىل﴿ :ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ﴾ [اإلسا  .]11 :وترشيح جسد اإلنسان وأخذ بعض األعضا
منه للدراسة ليس من التكريم البن آدم.
ربر الوسيلة ,فاهلل تعاىل شع للعباد دفن امليت يف القرب,
والغاية ال ت ِّ
قال تعاىل﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [طه.]55 :
وقال تعاىل﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [عبس .]12 :وعلمه اهلل تعاىل كيف يدفن
امليت ,كام قال تعاىل﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [املائدة.]42 :
وإن ترشيح جسد اإلنسان بعد موته وأخذ بعض األعضا منه نوع
من أنواع املثلة ,وقد هنى النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عن
املثلة ,كام يف احلديث الرشيف عن املغرية بن شعبة ريض اهلل عنه قال( :هنى
رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عن امل حث رلة) رواه أمحد.
كام أن ترشيح جسد اإلنسان بعد موته فيه إيذا له وانتهاك حلرمته,
ألن اإلنسان مكرم حي ًا وميت ًا ,وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله
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وصحبه وسلم« :إن كرس عظم املؤمن ميت ًا مثل كرسه حي ًا» رواه اإلمام
أمحد عن عائشة ريض اهلل عنها.
وبناء عىل ذلك:
فال جيوز ترشيح جثة إنسان مسلم أو غري مسلم إن كان معصوم
الدم من أجل التعليم ,وإن كان وال بد فلتكن جثة إنسان كافر غري
معصوم الدم وهو اإلنسان احلريب أو املرتد.
ويف حال احلاجة املاسة جد ًا والضورة القصوى لترشيح جثة من
أجل التعليم ,ومل يوجد ميت حريب أو مرتد فال حرج يف ترشيح جثة املسلم
يف احلدود الضيقة جد ًا ,عىل قدر احلاجة دون زيادة ,بالرشوط التالية:
2ـ أن تقتص يف الترشيح عىل قدر الضورة كيال يعبث بجثث املوتى.
 1ـ جثث النسا ال جيوز أن يتوىل ترشيها غري الطبيبات ,إال إذا
مل يوجدن.
4ـ أن ال ينظر إىل جثث النسا وال تلمس إال مواضع احلاجة فقط.
3ـ أن تدفن مجيع أجزا اجلثة املرشحة بعد االنتها  ,وال جيوز أن
هتمل وتلقى يف القاممة.
وهذا ما صدر عن قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة.
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :31أن ووا ش وواب أك وورمن اهلل ع ووز و وول باوس ووتقامة ,وأن ووا
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أع ووي يف أس وور مرتت ووة ,وبك وولِّ أس و وال وودتي حت ووكُّ تقلي وود
الغووربيني ,و لووك باقتنوواء الكلووك يف البيووت ,تاووا هووو حكووم
صالتي يف البيت مع و ود الكلك؟

اجلواب :أسأل اهلل عز وجل أن جيعل عزنا وفخرنا هبذا الدين الذي
رفع شأن اإلنسان وكرمه ,وأن ال ننساق خلف املنحرفني غري امللتزمني
بدين اهلل عز وجل ,بحيث ال جيد أحدهم أنيس ًا له يف أيام كهولته
وشيخوخته إال الكلب ,وخاصة النسا منهم .ذها أوالً.
ثاني ًا :يقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ال تدخل املالئكة
بيت ًا فيه كلب وال صورة» رواه البخاري عن ابن عباس ريض اهلل عنهام .وهلذا
رصح الفقها بكراهة الصالة يف مكان فيه كلب أو صورة لذي روح.
وبناء عىل ذلك:
فأنا أنصحك أن جتعل صالتك يف املسجد ,وإال ففي غرفة ثانية غري
الغرفة التي يوجد فيها الكلب ,وقدِّ م النصح لوالدتك بأسلوب لطيف
بأن هذا ليس من شعار املسلمني وليس من عاداهتم املحمودة ,إنام هي
عادات أناس ما عرفوا أنيس ًا هلم إال الكلب الويف .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السو ووؤال :39هو وول جيو ووول اوحتفو ووال بعيو وود املو وويالد بو ووني األهو وول أو
الزو و ووة أو األصو وودقاء دون أن داو ووحب منكو وور مو ووا ,وإاو ووا
دقتاور علوى األناشويد واحللوووى وغريهوا؟ وهول هنواك حوود
دضبط اوحتفال مع الدليل؟
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اجلواب :إن االحتفال بعيد امليالد عادة جا تنا من أهل الكتاب,
والكثري من املسلمني أخذوا يتشبهون بغريهم ,فإذا كان االحتفال بعيد
امليالد فيه تشبه بأهل الكتاب فهذا ال جيوز.
أما إذا كان عيد امليالد مولد ًا للنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم وشكر ًا هلل عز وجل عىل نعمة املولد ,وخاصة إذا كان ينشأ عىل
الكتاب والسنة وصفات الكامل ,ومل يكن هناك اختالط الرجال مع
النسا األجنبيات فال حرج فيه إن شا اهلل تعاىل .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :21سووائ سووياة أ وور عامووة دنقوول بعووض الركوواب إىل
مك ووان دهخ ووذون معه ووم الددك ووة للاا وواةعة ,وأحيانوواً دهخ ووذ
أناس وًا إىل مط وواعم تيهووا مخ وووة وةاقا ووا  ,تاووا حك ووم ه ووذا
العال علااً أن ددةُّ علي ةحباً كبرياً؟

اجلواب :يقول اهلل تبارك وتعاىل﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯸ ﯹ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ [املائدة .]1 :فمن
أعان عاصي ًا عىل معصية فهو شيك معه يف اإلثم ,وإن مصارعة الديوك
مع بعضهم البعض ال جتوز شع ًا ,ألن احليوانات يف هذه احلالة تؤذي
واملحرش بينها هو اآلثم ,وكذلك نقل أناس بالسيارة إىل
بعضها البعض,
ِّ
املطاعم التي فيها املنكرات من شب مخر وراقصات ال جيوز.
وبناء عىل ذلك:
فيحرم عىل سائق السيارة نقل الزبائن الذين يأخذون معهم الديكة
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إذا كان يعلم أهنا أخذت من أجل املصارعة ,وكذلك يرم عليه نقل
الزبائن إىل مطاعم فيها اخلمور والراقصات والعياذ باهلل تعاىل .هذا ,واهلل
تعاىل أعلم.

السووؤال :21سووائ سووياة عامووة ,خوورج مع و شو ض ومع و بعووض
املتاع ,وبعد نزول من السياة نسي املتاع تيها ,تانتبو إليو
الس ووائ تو ووده مخ ووراً ,ته وول جي ووك عليو و أن دبح ووث ع وون
صاحب حتى درده إلي ؟
اجلواب :اخلمر ليس ماالً حمرتم ًا عند املسلمني ,وقد اتفق الفقها

عىل أن اخلمر إذا كانت ملسلم فأتلفها مسلم فال يضمن ثمنرها متحلفها,
وكذلك ال يضمن ثمنها إذا أتلفها لغري مسلم هذا عند الشافعية واحلنابلة,
النتفا تقومها كسائر النجاسات.
وبناء عىل ذلك:
فيجب عىل سائق السيارة أن يريق هذا اخلمر يف املجاري ,وال جيوز له
أن يبحث عن الراكب صاحب اخلمر لريجعه إليه .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :22مووا حكووم وضووع املاووح الشوورد صووغري احلجووم يف
السياة بقاد حفظ السياة ؟

اجلواب :ال حرج يف وضع نسخة من القرآن العظيم يف السيارة يف

مكان منها يشعر باحرتامه ,بقصد حفظ اهلل تعاىل للسيارة ومن فيها,
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ولكن األهم من هذا أن تكون لنا صلة بكتاب اهلل عز وجل تالوة وتدبر ًا
وعمالً ,ألن القرآن العظيم أنزله اهلل تعاىل منهاج ًا ودستور ًا لألمة ,وإىل
جانب ذلك هو بركة وشفا وحفظ وعناية ملن أحل حالله وحرم حرامه.
اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا ال علينا .آمني .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :23هل جيول قكني الناراني من القرهن الكردم؟
اجلواب :يقول تبارك وتعاىل﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾

[الواقعة:

 .]19ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ال يمس القرآن إال
طاهر» رواه الطرباين عن عبد اهلل بن عمر.
مس املصحف كام يمنع منه املسلم
وقال الفقها  :يمنع الكافر من ِّ
اجلنب ,بل الكافر أوىل باملنع ,ويمنع منه مطلق ًا ,أي :سوا ً اغتسل أو مل
يغتسل ,ويف الفتاوى اهلندية :أن أبا حنيفة قال :إن اغتسل جاز أن يمسه.
وبناء عىل ذلك:
فال جيوز متكني الرجل النصاين من القرآن العظيم إال بعد إسالمه.
وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي
حفظه اهلل تعاىل عىل اجلواب ما يل:
[أرى أن ي َمكن من ذلك إذا رجي من ذلك إسالمه] .هذا ,واهلل
تعاىل أعلم.

السؤال :22لقد قرأ تتوى بهن و جيول قكني الر ول الكواتر مون
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محوول الق وورهن وو ملس و  ,وأن ووا لووي ص وودد ناووراني أدع وووه إىل
اإلسالم ,تطلك من نس ة من القرهن الكوردم ليتعورَّ علوى
صدق القرهن الكوردم بهنو مون عنود اهلل عوز و ول ,تهول جيوول
تقددم نس ة من القرهن الكردم ل بهذا القاد؟

اجلواب :عند مجهور الفقها ال جيوز متكني الرجل الكافر من نسخة

ومسه ,ألن النبي صىل اهلل عليه
من نسخ القرآن الكريم ,ويمنع من محله ِّ
وعىل آله وصحبه وسلم هنى أن يسافر بالقرآن الكريم إىل أرض العدو,
كام جا يف صحيح البخاري عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنه قال( :هنى
رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أن يسافر بالقرآن إىل
العدو).
أرض
ِّ
وألن السيدة فاطمة بنت اخلطاب منعت أخاها عمر ريض اهلل عنهام
مس الصحيفة التي كتب فيها سورة طه ,وعلم بذلك النبي صىل اهلل
من ِّ
عليه وعىل آله وصحبه وسلم وأقرها عىل ذلك.
ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ال يمس القرآن إال
طاهر» رواه الطرباين عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام.
وبناء عىل ذلك:
فالكافر ال يطهر بوضو وال غسل لفقد شط الطهارة وهو
اإلسالم ,لذلك ال جيوز تقديم نسخة القرآن له إال بعد إسالمه ,وإذا أراد
أن يتعرف عىل القرآن الكريم فإنه يتعرف عليه عن طريق السامع ,وهذا ما
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جيب عىل الداعي لإلسالم أن يقوم به ,وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [التوبة .]6 :فالباحث
عن احلقيقة يكفيه السامع إن كان صادق ًا يف الطلب ,وجيب عىل املسلم أن
يع ِّظم القرآن الكريم ,ومن التعظيم عدم متكني الكافر منه ,ويكفيه
السامع .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :25لبوواس داخلووي نسووائي كتبووت علي و كلاووة)God( :
اليت تعن :إل  ,تاا حكم بيع هذا اللباس؟
اجلواب :ما دامت هذه الكلمة الالتينية تعني كلمة( :إله) ,وقد

كتبت عىل لباس داخل نسائي ,فإنه يرم بيع وشا ولبس هذا اللباس,
إال إذا حميت وأزيلت ك ِّلي ًا.
ألن كلمة (إله) عند املسلمني ال تطلق إال عىل اهلل تعاىل ,وعقيدة
املسلمني أنه ال إله إال اهلل ,ولكن أعدا اإلسالم ـ الذين طمست
بصائرهم بعد أن طمست فطرهتم ومسخت إنسانيتهم وكفروا برهبم
يوحدوه ومل يع ِّظموه ,وعبدوا
وخالقهم ,وجعلوا له شيك ًا وولد ًا ,ومل ِّ
الدينار والدرهم ,وعبدوا شهواهتم ـ أرادوا أن يسيئوا للمسلمني يف
أقدس يش عندهم ,وهو عقيدهتم ,فكتبوا هذه الكلمة عىل هذه األلبسة,
وهذا من إمعاهنم يف الكفر وعبادة الشهوات ـ لعنة اهلل عليهم ـ.
وال يقبل التربير منهم بأن كلمة (إله) عندهم تطلق عىل أمور عدة,
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ألهنم عىل يقني بأن آهلتهم التي يعبدوهنا من دون اهلل ,كلها كذب وافرتا
وال حقيقة هلا ,ولكن أرادوا اإلسا ة للمسلمني بكتابتها عىل هذا اللباس.
وبناء عىل ذلك:
فال جيوز بيع وشا وتداول هذه األلبسة إال بعد إزالة تلك الكلمة
ك ِّلي ًا ,وإال فيجب إتالف هذه املالبس.
وجيب عىل املسلم أن يكون عاق ً
ال ويقظ ًا ملخططات هؤال الذين
لعنوا عىل لسان داود وعيسى ابن مريم ,وأن ال يكون املسلم بسيط ًا
ساذج ًا ,ويقول :نحن نحسن الظن هبؤال  ,قاتلهم اهلل أنى يؤفكون .هذا,
واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :26ما هو احلكم الشورعي يف اوشورتاك مبسوابقا علوى
أ هز اإلعالم املساوعة أو املرئية لريبإ مثالً سياة ؟
اجلواب :يقول اهلل تعاىل﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ [البقرة .]129 :وامليرس
اسم جلميع أنواع القامر ,وصور املقامرة كثرية يف املجتمع ,وقد انترشت
صور املقامرة يف هذا العص ,وخاصة عىل أجهزة اإلعالم ,وعىل أجهزة
اهلاتف النقال ,بحيث يكفي املقامر أن يتصل باهلاتف أو يرسل رسالة,
وتكون قيمة هذه املكاملة أو الرسالة أكثر من قيمتها العادية ,ويصبح
بذلك املشرتك مقامر ًا كأنه اشرتى بطاقة يانصيب.
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وبناء عىل ذلك:
فإن االشرتاك يف هذه املسابقات ِّ
بكل صورها ـ إن كانت عىل أجهزة
اإلعالم املسموعة أو املرئية ,أو عن طريق اهلاتف ـ ال جيوز شع ًا ,وما
هذه املسابقات إال صورة من صور املقامرة ,فإذا ربح شيئ ًا من خالل هذه
املسابقات فهذا الربح ال يطيب له ,وجيب عليه أن يتخلص منه بصفه إىل
الفقرا  ,مع التوبة واالستغفار والعزم عىل أن ال يعود إىل مثل ذلك .هذا,
واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :27إنسان دخل السجن ظلااً وعدواناً وأضرب عون الطعوام
بسبك دخول السجن ظلااً ,تهل جيول شرعاً تعل هذا؟

اجلواب :جيب علينا أن نعلم بأن اهلل تبارك وتعاىل خلقنا يف هذه الدنيا

لالختبار واالبتال  ,وجعل بعضنا لبعضنا فتنة ,أي :اختبار ًا وامتحان ًا ,قال
تعاىل﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [الفرقان.]11 :
وكلنا يعلم بأن هناك من يظلم اآلخرين ولوال ذلك ملا قال تعاىل يف
احلديث القديس« :يا عبادي إين حرمت الظلم عىل نفيس وجعلته بينكم
حمرم ًا فال تظاملوا» رواه مسلم عن أيب ذر ريض اهلل عنه.
فهناك من رظ رل رم خرية اخللق وهم األنبيا واملرسلون ,وهناك من
بعض الصفوة من البرش مثل سيدنا يوسف عليه السالم,
أدخل السجن ر
فل رم يستغرب أحدنا إن ظلم ,وخاصة يف هذا العص؟
ولكن هل إن ظلمنا نخرج عن دائرة الرشيعة؟ ربنا عز وجل أمرنا
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بالصرب يف مثل هذه األحوال ,قال تعاىل﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯵﯶ ﯷﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾ [النحل .]211-211 :فاهلل تعاىل مع
املظلوم ولينصنه اهلل تعاىل ولو بعد حني ,لذلك ال جيوز للمظلوم وملن
دخل السجن ظل ًام وعدوان ًا أن ي حلق ري بنفسه إىل الت حهل ركة يف ترك الطعام,
وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [البقرة.]295 :
وقد نص الفقها عىل أن األكل قد يكون فرض ًا عىل املسلم ,يثاب
عىل فعله ويعاقب عىل تركه ,وذلك إذا كان للغذا بقدر ما يدفع عن
نفسه اهلالك.
وبناء عىل ذلك:
فيحرم عىل من دخل السجن مظلوم ًا ,أو دخل السجن بحق ولكنه
ظلم من قبل السجانني أن يمتنع عن الطعام حتى يصل إىل درجة اهلالك,
ألن اإلنسان مأمور بإحيا نفسه وعدم إلقائها إىل التهلكة.
وعليه بالصرب إن كان مظلوم ًا وليكثر من الدعا وااللتجا إىل اهلل
تعاىل ,فإن قلوب العباد بني إصبعني من أصابع الرمحن يق ِّلبها كيف يشا .
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :21لقوود حاوولت علووى شووهادتي الدةاسووية بطردو الغو
يف اومتحان ,تهل جيوول لوي أن أعاول يف وظيفوة (موا) بنواء
على هذه الشهاد ؟
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اجلواب :كان من الواجب عليك أن تسأل عن حكم الغش قبل
الوقوع فيه ,يقول ابن عطا اهلل السكندري رمحه اهلل تعاىل :من عالمات
النجح يف النهايات الرجوع إىل اهلل يف البدايات.
والغش كبرية من الكبائر وهو حرام ,وذلك لقوله صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم« :من غشنا فليس منا» رواه مسلم عن أيب هريرة
ريض اهلل عنه.
وبناء عىل ذلك:
فنيل الشهادة بطريق الغش حرام ,والعمل الوظيفي بنا عىل هذه
ر
العمل الوظيفي إتقان ًا ج ِّيد ًا وكافي ًا.
الشهادة ال جيوز إذا مل تكن متقن ًا
كنت متقن ًا العمل إتقان ًا جيد ًا وكافي ًا ,وال يدث من عملك
أما إذا ر
هذا رضر ألحد ,فكسبك حالل من هذا العمل إن شا اهلل تعاىل ,ولكن
جيب عليك التوبة واالستغفار والندم عىل معصية الغش.
واحلقيقة أنه ما فسدت أكثر األعامل والوظائف إال عندما تسل رمها
من ال يستحقها ,إنا هلل وإنا إليه راجعون.
وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي
حفظه اهلل تعاىل عىل اجلواب ما يل:
[أرى عدم جواز أخه الرات

إذا كانت الوظيفة ال يق َبل فيها َم ْن ال

حيسن العمل].
حيمل ذه الشهادة ،ولو كان ممن ْ
أقول :وقول أستاذنا هو األحوط يف دين الرجل .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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الس ووؤال :29ة وول دعا وول س ووائقاً يف إح وودى الش ووركا  ,ودس وواتر
للاحاتظا  ,تهل جيول ل أن دوتر من ماورو السوفر و و مون
الوقود وغريه و ودهخذه لنفس ؟
اجلواب :ال جيوز له أن يأخذ الذي وفره يف سفره إال بعد اإلذن

الصيح من مالك الرشكة بأخذ الزائد ,وبرشط أن ال يقص يف عمله ويف
تنقله حتى يو ِّفر شيئ ًا من املصوف له .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :51صاحك مد نوة كوبري  ,أصويك الود اج عنوده مبور
تاووا أكث ووره ,ته وول جي ووول بيووع ال وود اج املي ووت جلعل و علف واً
صاحلاً للد اج؟ أو هو حيول على عل صاحل للد اج؟
اجلواب :أمجع الفقها عىل حرمة بيع امليتة ,وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾ [البقرة.]214 :
فال جيوز االنتفاع ببيعها.
أما بالنسبة جلعل امليتة علف ًا يطعم للدواب والبهائم فقد اختلف
الفقها يف ذلك:
فذهب احلنفية والشافعية ويف رواية عن اإلمام أمحد إىل عدم جواز
إطعام امليتة للحيوان ,ألن ذلك نوع من أنواع االنتفاع هبا ,وقد حرم اهلل
تعاىل امليتة حتري ًام مطلق ًا ,معلق ًا بعينها ,مؤكِّد ًا به حكم احلظر ,فال جيوز
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االنتفاع بيش منها إال أن خيرص يش ٌ منها بدليل جيب التسليم به.
وذهب املالكية واحلنابلة إىل جواز إطعام امليتة للحيوان الذي ال
يؤكل حلمه.
وأما مأكولة اللحم فيجوز عندهم إطعامها امليتة إذا كان ال يراد
ذبحها أو حلبها قريب ًا ,ألنه جيوز تركها يف املرعى عىل اختيارها ,ومعلوم
أهنا ترعى النجاسة ,ويرم عندهم علفها النجاسة إذا كانت تؤكل قريب ًا أو
حتلب قريب ًا.
وبناء عىل ذلك:
أوالً :ال جيوز بيع الدجاج امليت لتحويله إىل علف باالتفاق بني الفقها .
ثاني ًا :عند احلنفية والشافعية ال جيوز إطعام امليتة للحيوان قصد ًا,
ولكن لو أكله بنفسه ال يأثم صاحب املدجنة .وعند غريهم جيوز جعله
علف ًا للدجاج عىل أن ال يذبح الدجاج إال بعد ثالثة أيام حتى يذهب أثر
امليتة .واألخذ بقول احلنفية والشافعية أوىل؛ ألن جعل امليتة علف ًا للدجاج
هو نوع من أنواع االنتفاع بامليتة .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :51هل جيول بيع وشراء الكالب إ ا كانت للحراسة؟
اجلواب :اختلف الفقها يف حكم بيع وشا الكلب.

فذهب السادة الشافعية واحلنابلة إىل عدم جواز بيع الكلب وشائه
النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عن ثمن
مطلق ًا ,وذلك لنهي ِّ
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الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.

وذهب احلنفية وبعض املالكية إىل جواز بيع وشا الكلب مطلق ًا
ألنه مال منتفع به حقيقة.
وبناء عىل ذلك:
فاملسألة خالفية بني الفقها واألوىل للمسلم أن ال يبيع وال يشرتي
الكالب ولو كانت للحراسة إذا كان باإلمكان تأمينها عن غري طريق
الرشا  ,وإذا كان مضطر ًا لكلب احلراسة ومل جيده إال عن طريق الرشا
فال حرج يف ذلك إن شا اهلل تعاىل .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :52ما حكم بيع القطط؟

اجلواب :إن بيع القطط األهلية جائز شع ًا عند مجهور الفقها من

احلنفية والشافعية واملالكية واحلنابلة ,ألهنا طاهرة ,ومنتفع هبا ,ووجد
فيها مجيع شوط البيع ,فجاز بيعها كاحلامر والبغل ,وألن كل مملوك أبيح
االنتفاع به جيوز بيعه ,إال ما استثناه الرشع مثل الكلب.
وبناء عىل ذلك:
فال حرج من بيع القطط ألهنا طاهرة وليست نجسة ,وذلك لقوله
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :إهنا ليست بنجس إهنا من
الطوافني عليكم والطوافات» رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السؤال :53مرهم دست دم إللالة الشعر ,دسوت لض مون الناول
وبيوض و و  ,حيو ووث دو ووتمُّ قتو وول الناو وول وسو ووحق مو ووع بيوض و و
واست راج هذا املرهم ,تاا حكم هذا الفعل؟

اجلواب :ورد يف مسند اإلمام أمحد وسنن أيب داود عن ابن عباس

ريض اهلل عنهام قال( :هنى رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
والصد).
الدواب :النملة ,والنحلة ,واهلدح هد,
وسلم عن قتل أربع من
ِّ
ر
فاألصل يف النمل أنه ال جيوز قتله ,إال إذا ثبت إيذاؤه ,ومل يمكن
التخلص من إيذائه إال بالقتل ,فيجوز قتله.
وما ح ِّرم قتله أو ح ِّرم أكله ,أو ح ِّرم ذبحه ال جيوز استعامله ,ألن اهلل
تعاىل ما جعل دوا عباده فيام حرم عليهم ,جا يف صحيح البخاري عن
ابن مسعود ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم« :إن اهلل مل جيعل شفا كم فيام ح ِّرم عليكم».
وجيوز التداوي باملحرم إذا تعني عن طريق طبيب مسلم حاذق ,جا
يف الدر املختار :وكذا كل ٍ
تداو ال جيوز إال بطاهر ,وجوزه يف النهاية
بمحرم إذا أخربه طبيب مسلم أن فيه شفا  ,ومل جيد مباح ًا يقوم مقامه.
وبناء عىل ذلك:
أوالً :ال جيوز قتل النمل لورود احلديث الرشيف يف النهي عن قتله,
إال إذا كان مؤذي ًا ال يمكن كف أذاه إال بالقتل.
ثاني ًا :ال جيوز استخدام املرهم املستخلص من النمل وبيوضه ,إال
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مباح غريه ,وبكون إزالة الشعر ممكنة بوسائل مباحة
إذا تعني ,ومل يوجد ٌ
أخرى فال جيوز استخدام هذا املرهم املستخرج من النمل وبيوضه إلزالة
الشعر؛ ألن قتل النمل حرام من أجل هذا الغرض .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

الس ووؤال :52أعا وول مهندسووًا يف ر ووال املق وواوو  ,وحي وودث أرن وواء
العا وول بع ووض امل الف ووا  ,مث وول التحاد وول عل ووى املال ووك ,أو
تركيك مواد غري املتف عليها ,وهذا الفعل دكون من قبول
اإلداة  ,ولكوون التنفيووذ دكووون موون قبلووي باعتبوواةي مهنوودس
املوق ووع ,ته وول عال ووي يف ه ووذا اجمل ووال خم ووال ش وورعاً؟ وه وول
جيك عليَّ ترك العال؟

اجلواب :إذا كان التحايل عىل املالك بعلمك ,وأنت املن ِّفذ لذلك

التحايل فأنت شيك يف اإلثم ,وعليك بالتوبة الصادقة ,ومن متام التوبة
إعادة احلقوق ألصحاهبا ,وكشف األمور عىل حقيقتها أمام املالك إذا
أرصت اإلدارة عىل التحايل عىل املالك ,وال يكفي ترك العمل ,بل جيب
عليك إخبار املالك إذا متت خيانة اإلدارة له ,وأما إذا مل تقع اخليانة من قبل
اإلدارة وهم مصون عليها فيجب عليك الرتك .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
**

**

**
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السؤال :1ما هو تعرد التقوى؟ وكي دال العبد إىل مرتبة املتقني؟

اجلواب :التقوى هي أن جتعل بينك وبني اليش الذي ختافه وقاية,

وعرف العلام التقوى يف الرشع بأهنا :امتثال أوامر اهلل تعاىل واجتناب
ٍ
مأمور به ,وترك ِّ
نواهيه ,بفعل ِّ
كل منهي عنه.
كل
ألن املراد بالتقوى وقاية العبد نفسه من النار ,وذلك بفعل الطاعات
وترك املعايص واملنكرات ,يف كل ما يتعلق بأقوالك وأفعالك وأحوالك.
فاتق اهلل يف بصك فال تنظر إىل ما حرم عليك ,واتق اهلل يف لسانك
فال تتكلم يف ما حرم عليك ,واتق اهلل يف سمعك فال تسمع ما حرم
عليك ,واتق اهلل يف جوارحك ك ِّلها فال تفعل هبا معصي ًة هلل عز وجل.
واتق اهلل يف مالك فال تصف منه شيئ ًا فيام حرم عليك ,وال تأكل
أموال الناس بالباطل ,فهذا من التقوى.
ويصل العبد إىل مرتبة املتقني من خالل العلم أوالً ,ثم من خالل
جماهدته لنفسه حيث يلزمها فعل الطاعات وترك املعايص ,ثم يصاحب
للمقصين ,قال تعاىل:
املتقني ,ألن صحبة املتقني بلسم نافع بإذن اهلل تعاىل
ِّ
﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾ [التوبة.]229 :
سأل رجل أبا هريرة ريض اهلل عنه :ما التقوى؟ قال :هل أخذت
طريق ًا ذا شوك؟ قال :نعم ,قال :فكيف صنعت؟ قال :إذا رأيت الشوك
عدت عنه أو جاوزته أو قصت عنه ,قال :ذاك التقوى.
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أسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا مجيع ًا من املتقني .آمني .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :2قوال اهلل تعواىل﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [سوبه ,]13 :كيو
دكون العبد شاكراً هلل عز و ل؟

اجلواب :الشكر شكران:

األول :شكر باللسان ,وهو الثنا عىل املنعم.
الثاين :شكر بجميع اجلوارح بحيث ال يعيص العبد ربه تبارك وتعاىل
بالنعمة التي ساقها اهلل إليه ,بل يظهر أثر نعمة اهلل عليه حيث يثني عىل اهلل
تعاىل بلسانه ,ويشهد بأن النعمة من اهلل تعاىل بقلبه ,وينقاد يف مجيع
جوارحه الظاهرة والباطنة ألوامر املنعم تبارك وتعاىل.
وإذا أراد العبد أن يتحقق بالشكر هلل تعاىل ,حتى يكون من القليل
الذين ذكرهم اهلل تعاىل بقوله﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [سبأ,]24 :
فعليه باألمور التالية:
2ـ خضوع الشاكر هلل عز وجل.
1ـ أن يب الشاكر ربه تعاىل عىل ما أسبغ عليه من نعم.
4ـ أن يعرتف بأن النعمة من اهلل تعاىل فض ً
ال منه وكرم ًا ,وأنه ال
يستحق هذه النعمة.
3ـ أن يثني عىل اهلل تعاىل ,ويتذكر قوله تعاىل﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ﴾ [الضحى.]22 :
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5ـ أال يستعمل النعمة يف معصية اهلل عز وجل.
وينبغي عىل العبد أن يلح عىل اهلل تعاىل يف الدعا يف أن جيعله من
الشاكرين ,وهذا ما علمه النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
ألصحابه .جا يف سنن أيب داود عن معاذ بن جبل ريض اهلل عنه أن رسول
اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أخذ بيده وقال« :يا معاذ واهلل إين
ألحبك ,واهلل إين ألحبك» فقال« :أوصيك يا معاذ ال تدر عن يف دبر ِّ
كل
صالة تقول :اللهم أع ِّني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».
أسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا من الشاكرين عند الرخا  ,ومن الصابرين
بمر القضا  .آمني .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
عند البال  ,ومن الراضني ِّ

السؤال :3ما هو الفرق بني احلسود واإلصوابة بوالعني؟ وإ ا شك َّ
الش ض بهن ش اواً موا أصواب بوالعني تاوا هوي الطردقوة
إللالة تل العني؟ وما هي الوقادة من اإلصابة بها؟

اجلواب :إن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول:
العني حق ,ولو كان يش سابق القدر سبقته العني ,وإذا است حغس حلتم
فاغسلوا» رواه مسلم ,ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم :إن
ر
در» رواه ابن عدي
رب ,وتدخل
اجلمل الق ر
العني لتدح خل الرج رل الق ر
والقضاعي يف مسند الشهاب وهو ضعيف.
فلله احلمد والفضل واملنة بأن قدر ره تبارك وتعاىل ال يسبقه يش  ,فام
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من يش إال وهو خادم لقدر ر اهلل عز وجل ,فام شا اهلل كان وما مل يشأ مل
يكن ,وصدق اهلل القائل﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [األنعام ,]221 :وله
احلمد حيث يقول﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [التكوير,]19 :
وعظمت منته حيث يقول﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾
[البقرة .]211 :ذها أوالً.
ثاني ًا :إذا أراد اإلنسان أن يدفع عن نفسه ش احلاسد العائن فعليه
باألمور التالية:
ش احلاسد العائن ,وأن يقول :أعوذ بكلامت اهلل
2ـ التعوذ باهلل من ِّ

كل شيطان وهامة ,ومن ِّ
التامة ,من ِّ
كل عني المة ,وذلك ملا جا يف صحيح
البخاري عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :كان رسول اهلل صىل اهلل عليه
يعوذ احلسن واحلسني فيقول :أعيذكام بكلمة اهلل
وعىل آله وصحبه وسلم ِّ
التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عني المة ,ثم يقول :هكذا كان أيب
يعوذ إسامعيل وإسحاق عليهام السالم».
إبراهيم عليه السالم ِّ
املعوذتني﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ[ ﴾...ال رف رلق﴿ ,]2 :ﮀ
ثم يقرأ ِّ

ﮁ ﮂ ﮃ[ ﴾...الناس ,]2 :ملا روى ابن ماجه عن أيب سعيد
اخلدري ريض اهلل عنه قال( :كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله
املعوذتان
وصحبه وسلم يتعوذ من عني اجلان ثم أعني اإلنس ,فلام نزلت ِّ
أخذمها وترك ما سوى ذلك).
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1ـ التوبة هلل عز وجل من مجيع الذنوب الظاهرة والباطنة ,ألن
الذنوب هي التي تس ِّلط العدو عىل اإلنسان املؤمن ,قال تبارك وتعاىل:
﴿ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾ [الشورى,]41 :
والتوبة الصادقة تكون باإلقالع عن الذنب ,والندم عىل ما حصل ,واجلزم
عىل عدم العودة إليه ,وإعادة احلقوق ألصحاهبا.
4ـ التقوى هلل عز وجل ,ألن املتقي هلل عز وجل حمفوظ بإذن اهلل
ش احلاسد ,قال تعاىل﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮮ ﮯ
تعاىل من ِّ

ﮰ ﮱ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [الطالق ,]4 :فاملتقي املتوكِّل
مطم رع فيه لعدوه.
حسبه اهلل ,ومن كان اهلل حس ربه فقد كفاه ,وال ر
3ـ الصدقة واإلحسان عىل قدر االستطاعة ,فام حرس العبد نعم رة
اهلل عليه بمثل شكرها ,ومن الشكر الصدقة ,وال عرضها للزوال بمثل
العمل فيها بمعصية اهلل عز وجل ,وهذا هو كفر النعمة الذي يؤدي ال
قدر اهلل إىل الكفر باملنعم والعياذ باهلل تعاىل.
5ـ ترسيخ اإليامن باهلل عز وجل الذي بيده ملكوت كل يش  ,فهو
املحرك لكل يش  ,هو البارئ لكل يش  ,فال يض يش وال ينفع يش إال
ِّ
بإذنه تعاىل ,فال راد لفضل اهلل عز وجل ,وال كاشف لض إال هو ,وصدق
اهلل القائل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [يونس.]211 :
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وصدق رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم القائل:
واعلم أن األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك بيش  ,مل ينفعوك إال بيش
قد كتبه اهلل لك ,وإن اجتمعوا عىل أن يضوك بيش  ,مل يضوك إال بيش
قد كتبه اهلل عليك ,رفعت األقالم ,وجفت الصحف» رواه الرتمذي,
فاإليامن بالقضا والقدر ينفي الكدر.
6ـ إطفا نار احلاسد العائن باإلحسان إليه ,وكلام زاد األذى باحلسد
فز حد باإلحسان إليه والنصح له والشفقة عليه ,وهذا خري من مقاتلته
ص املحسود عىل حاسده إال بالصرب عليه واإلحسان
والتعرض له ,ألنه ما ن ر
إليه ,وهذا من أصعب األسباب عىل النفس األمارة بالسو  ,ولكن ال يوفق
هلذا إال من له حظ عظيم عند اهلل عز وجل ,قال تعاىل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾
[ف ِّص رلت.]45-43 :
1ـ إن أمكن أن يطلب املحسود من احلاسد العائن أن يغتسل,
ويأخذ املا ويصبه عىل نفسه فليفعل ,وذلك ملا روى مسلم عن عبد اهلل بن
عباس ريض اهلل عنهام عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم أنه قال :العني حق ,ولو كان يش سابق القدر سبقته العني ,وإذا
استغسلتم فاغسلوا».
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فقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم :وإذا استغسلتم
فاغسلوا» خطاب ملن يتهم بأنه عائن حاسد ,أي :إذا أمر العائن أن يغتسل
ويعطي غسالته للمعيون فليفعل ,ألنه يربأ بإذن اهلل تعاىل.
ر
املعيون ما ذكر قبل هذه
وإذا تعذر ذلك فيكفي العبدر املحسو رد
الفقرة األخرية.
ش األشار ومن كيد الفجار ,وأن ال
نسأل اهلل تعاىل أن يفظنا من ِّ

يس ِّلط علينا بذنوبنا من ال خيافه وال يرمحنا ,ونعوذ بكلامت اهلل التامة من
كل شيطان وهامة ,ومن ِّ
كل عني المة ,لنا وألصولنا وفروعنا وأزواجنا
وأحبابنا واملسلمني .آمني .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :2قوورأ لكووم تتوووى يف لبوواس الشووهر  ,تاووا هووو الضووابط
للباس الذي خيرج من دائر لباس الشهر ؟ موع العلوم بوهن
الوون َّ صوولى اهلل علي و وعلووى هل و وصووحب وسوولم قووال« :إن
اهلل حيووكُّ أن دوورى أروور نعات و علووى عبووده» ,وقووال صوولى اهلل
علي و و وعلو ووى هل و و وصو ووحب وسو وولم« :إن اهلل مجيو وول حيو ووك
اجلاووال» ,وه وول ل ووثان الث وووب عالق ووة يف ه ووذا؟ وإ ا كان ووت
بيئة العال تتطلك لباساً معيناً تهل يف لك حرج؟

اجلواب :من نعم اهلل عز وجل علينا أنه أنزل علينا لباس ًا يواري

رس حو اتنا ,قال تعاىل﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
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ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [األعراف.]16 :
وقال تعاىل﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ [األعراف.]42 :
وروى الرتمذي عن عمرو بن شعيب ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم :إن اهلل يب أن يرى أثر نعمته
عىل عبده».
ومن املتفق عليه أنه يباح من األلبسة الثوب اجلميل ما مل يكن حمرم ًا
كاحلرير للرجال ,ويستحب أن يتزين يف األعياد واجلمع وجمامع الناس
بدون صلف وال خيال .
ومن ترك ذلك وهو قادر عليه تزمت ًا أو تدين ًا فقد أخطأ ,ألن الرشع
ما دعا إىل ذلك ,بل دعا إىل العكس من هذا ,وذم من ظن أن هذا من
التدين ,قال تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭺﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [األعراف.]41 :
أما لبس املالبس التي ختالف عادات الناس فمكروه ملا فيه من
شهرة ,ورفع اإلشارة إليه باألصابع ,ويوقع الناس يف غيبته ,ويكون
بذلك شاركهم بإثم الغيبة.
وقد أخرج أبو داود يف سننه عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال :قال
رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم :من لبس ثوب شهرة
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يف الدنيا ألبسه اهلل ثوب مذلة يوم القيامة» .وأخرج البيهقي يف شعب
اإليامن عن أيب هريرة وزيد بن ثابت ريض اهلل عنهام أن النبي صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم« :هنى عن الشهرتني» ,فقيل :يا رسول اهلل وما
الشهرتان؟ قال« :رقة الثياب وغلظها ,ولينها وخشونتها ,وطوهلا
وقصها ,ولك حن سدا ٌد فيام بني ذلك واقتصاد» .وأخرج البيهقي يف السنن
ويف شعب اإليامن أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم «هنى
عن الشهرتني :أن يلبس الثياب احلسنة التي ينظر إليه فيها ,أو الدنية أو
الرثة التي ينظر إليه فيها».
ومعنى ثياب الشهرة :أن يلبس اإلنسان ثياب ًا يقصد هبا االشتهار بني
الناس ولريفع أبصار الناس إليه ,ويتكرب عليهم وخيتال هبا عىل اآلخرين.
وبناء عىل ذلك:
فام دام اللباس تتطلبه منك بيئة العمل ,واملحيط الذي حولك يلبس
هذه الثياب فال حرج من ذلك إن شا اهلل تعاىل ,ما مل تصبح عبد ًا هلذه
الثياب ,قال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :تعس عبد الدينار,
وعبد الدرهم ,وعبد اخلميصة ,إن أعط ري ريض وإن مل ي حع رط سخط ,تعس
وانتكس وإذا ش ر
يك فال ا حن رت رقش» عبد اخلميصة يعني :عبد الثياب.
وما مل تتكرب هبا عىل أحد من الناس ,واهلل تعاىل يب أن يرى أثر نعمته
عىل عبده ,وصدق اهلل القائل﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾ [الضحى.]22 :
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والتحدث بالنعمة يكون بالقول والفعل بدون استعال وال تكرب ,وينبغي
أن يلبس العبد فوق هذا اللباس لباس التقوى ,كام قال تعاىل﴿ :ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [األعراف .]16 :هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

ون أمه ووا امل ووؤمنني؟ وه وول ك وولُّ م وون دخ وول به ووا
الس ووؤال :5م وون ه و َّ
ةسول اهلل صولى اهلل عليو وعلوى هلو وصوحب وسولم صواة
ُأمّ واً للا ووؤمنني؟ وك ووم ام وورأ ت ووزوَّج ال وون ص وولى اهلل عليوو
وعلووى هلو وصووحب وسوولم؟ وكووم اموورأ كانووت يف عاووات
عندما تويف صلى اهلل علي وعلى هل وصحب وسلم؟

اجلواب :هذه اجلملة ـ أمهات املؤمنني ـ مأخوذة من قوله تعاىل:

﴿ﯞ ﯟ﴾ [األحزاب ,]6 :وقال الفقها  :كل امرأة عقد عليها
رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ودخل هبا ,وإن طلقها
بعد ذلك ,فهي أم للمؤمنني عىل القول الراجح.
أما عدد النسا الاليت عقد عليهن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم ودخل هبن ,وهن أمهات املؤمنني ,فاثنتا عرشة امرأة:
2ـ السيدة خدجية بنت خويلد ريض اهلل عنها.
1ـ السيدة عائشة بنت أيب بكر الصديق ريض اهلل عنهام.
4ـ السيدة حفصة بنت عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهام.
3ـ السيدة أم حبيبة رملة بنت أيب سفيان ريض اهلل عنهام.
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5ـ السيدة أم رس رلمة هند بنت أيب أمية بن املغرية املخزومية ريض
اهلل عنها.
6ـ السيدة سودة بنت زمعة ريض اهلل عنها.
وهؤال الستة كلهن قرشيات ريض اهلل عنهن.
1ـ السيدة زينب بنت جحش ريض اهلل عنها.
1ـ السيدة ميمونة بنت احلارث ريض اهلل عنها.
9ـ السيدة زينب بنت خزيمة اهلاللية ريض اهلل عنها.
21ـ جويرية بنت احلارث اخلزاعية ريض اهلل عنها.
وهؤال األربعة كلهن عربيات ريض اهلل عنهن.
22ـ السيدة ريانة بنت زيد بن عمرو القرظية ريض اهلل عنها .وقد
وقع اخلالف فيها ,فقيل :كان دخول رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم هبا دخول نكاح ,وقيل :كان دخوله هبا دخول ترس بملك
اليمني ,والصحيح األول.
21ـ السيدة صفية بنت حيي بن أخطب ريض اهلل عنها.
وهاتان أصلهن من أهل الكتاب ريض اهلل عنهام.
مات منهن يف حياته صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم السيدة
خدجية والسيدة زينب بنت خزيمة والسيدة ريانة بنت زيد بن عمرو
ريض اهلل عنهن ,والباقي تويف عنهن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله
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وصحبه وسلم .أسأل اهلل تعاىل أن يع ِّطف قلوهبن علينا وجيعلنا مجيع ًا يف
شفاعة احلبيب األعظم سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السو ووؤال :6نر و ووو أن تو ووذكر لنو ووا ترمجو ووة عو وون السو وويد ةحيانو ووة
القرظية أم املؤمنني ةضي اهلل عنها؟

اجلواب :هي السيدة ريانة بنت شمعون بن زيد ,وقيل :زيد بن

عمرو من بني النضري.
وأخرج ابن سعد عن الواقدي بسند له عن عمر بن احلكم قال:
كانت ريانة عند زوج هلا يبها ,وكانت ذات مجال ,فلام سبيت بنو قريظة
عر رضت الس حبي عىل النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,فعزهلا,
ثم أرسلها إىل بيت أ ِّم املنذر بنت قيس ,حتى قتل األسى وفرق السبي,
فدخل إليها فاختبأت منه حيا ً  ,قالت :فدعاين فأجلسني بني يديه,
وخريين ,فاخرتت اهلل ورسوله ,فأعتقني وتزوج يب .فلم تزل عنده حتى
ماتت .وكان يستكثر منها ويعطيها ما تسأله ,وماتت مرجعه من احلج,
ودفنها بالبقيع.
وقال ابن سعد :أخربنا حممد بن عمر :قال :حدثني صالح بن جعفر
عن حممد بن كعب قال :كانت ريانة مما أفا اهلل عىل رسوله صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم ,وكانت مجيلة وسيمة ,فلام قتل زوجها وقعت يف
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الس حبي ,فخريها رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم,
فاختارت اإلسالم ,فأعتقها وتزوجها ,ورضب عليها احلجاب ,فغارت
عليه غري ًة شديدة ,فطلقها ,فشق عليها وأكثرت البكا  ,فراجعها ,فكانت
عنده حتى ماتت ريض اهلل عنها .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :7ة وول مووردض بالسووكر قوورَّة األعبوواء قطووع الر وول موون
نا الف ذ ,تهل جيك غسل الر ل بعد قطعها ودتنها؟

احلي
اجلواب :ذهب مجهور الفقها إىل أن
ر
العضو املبان من اإلنسان ِّ
ال يغسل ,ويلف بخرقة ويدفن.
وبناء عىل ذلك:
الرجل املقطوعة ,وتدفن بعد ل ِّفها بخرقة ,ونسأل اهلل
فال جيب غسل ِّ
تعاىل العفو والعافية جلميع مرىض املسلمني .آمني .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :1أنووا شوواب هووداني اهلل موون قردووك ,لكوون تو وود معوقووا
كثري وهي أن األهول مون حوولي بواقون علوى املعاصوي مون
غيبة واياة وغريها ,وحاولت اإلصال تلوم أسوتطع ,تهول
أ و بنفسي وأتركهم وأها ر كاوا تعول الوذي قتول مئوة
نفس؟ لكن لدي والدان كبريان يف السن تاا ا أتعل؟ هول
أتركهاا أم أبقى معهاا وأنا أةى الذنوب؟

اجلواب :هلل احلمد الذي أكرمك بااللتزام ,وأسأله تعاىل أن يث ِّبتنا
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وإياكم بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ,وعليك بعد ذلك أن تأمر
باملعروف وتنهى عن املنكر بأسلوب لطيف ال بأسلوب فظ غليظ ,وعليك
أن تصرب ,وتذك حر قول سيدنا لقامن لولده وهو يعظه﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾
[لقامن.]21 :
أمره بالصرب ومل يأمره باالعتزال عن الناس ,والنبي صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم يقول« :املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب عىل
أذاهم أعظم أجر ًا من الذي ال خيالطهم وال يصرب عىل أذاهم» رواه أمحد
عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام.
وأنت لست مسؤوالً يوم القيامة عن أخطا والديك وإخوتك
دمت ت رذكِّرهم باهلل تعاىل باحلكمة واملوعظة احلسنة ,وتذكر
وأخواتك ما ر
قول اهلل تعاىل﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾ [لقامن .]25 :وأنا عىل يقني بأن
والديك مل يأمراك بمعصية اهلل ,وكذلك إخوتك وأخواتك ,فكيف
هتجرهم؟ وهل إذا هجرهتم ينصلح حاهلم؟
أما بالنسبة حلديث القاتل مئة نفس فهو كان العايص ويريد أن يتوب
إىل اهلل ,ومل يستطع أن يتوب من املعصية حتى أمره ال رعامل برتك البلدة التي
كان يعيص اهلل فيها ,أما بالنسبة لك فقد تبت إىل اهلل تعاىل واحلمد هلل ,وعليك
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بالصرب عىل طاعة اهلل وعن ترك معصية اهلل ,وأحسن الصحبة مع والديك
وأخواتك عسى اهلل أن يكرمهم باهلداية واالستقامة ,وما ذلك عىل اهلل
بعزيز .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :9علبووت م ون صووددقي أن دوصوولن بسووياةتي إىل مكووان
معووني ,وأن در ووع بهووا إىل البيووت ويف عرد و عودت و حاوول
على خمالفة مروةدة وهي لاول السرعة احملودد للطردو
بقيا ووة  611دةه ووم .س ووؤالي :ه وول درتت ووك عل وويَّ دت ووع تل ووك
امل الفو ووة ألن و و كو ووان دقو وووم خبو وودميت ,أم جيو ووك علي و و أن
ددتعها مل الفت قانون السري؟

اجلواب :إن املخالفة تقع عىل سائق السيارة ال عىل مالكها ,فإذا

جتاوز السائق حدود الرسعة املحددة له فهو يتحمل أرضار هذه املخالفة,
هذا إذا كان مالك السيارة معه أو ال ,ويتحملها السائق كذلك إذا جتاوز
حدود الرسعة ولو كانت بأمر مالك السيارة.
ألن الواجب عىل سائق السيارة أن ينضبط بقوانني السري ,فإذا
خالف فهو يتحمل نتائج املخالفة ال مالك السيارة .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :11ملا ا خِضَّ سيدنا إبوراهيم بالاوال والسوالم عليو يف
الالوا اإلبراهياية دون غريه؟

اجلواب :روى اإلمام البخاري ومسلم وأمحد واللفظ له عن كعب بن
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عجرة ريض اهلل عنه قال :ملا نزلت﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ﴾ [األحزاب ]56 :قالوا :كيف ِّ
نصل عليك يا نبي اهلل؟ قال :قولوا:
«اللهم ِّ
صل عىل حممد وعىل آل حممد ,كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل
إبراهيم ,إنك محيد جميد .وبارك عىل حممد وعىل آل حممد ,كام باركت عىل
إبراهيم وعىل آل إبراهيم ,إنك محيد جميد» .قال :ونحن نقول :وعلينا معهم.
ومن خالل هذا احلديث الرشيف يع ِّلمنا سيدنا رسول اهلل صىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم كيف يكون الوفا ألهل الفضل ,حيث علم
الصحابة ومن بعدهم إذا صلوا وسلموا عليه صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم أن يشملوا سيدنا إبراهيم عليه السالم ,عندما دعا ربه:
﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ [البقرة .]219 :وألنه صىل اهلل عليه وعىل
آله وصحبه وسلم من نسله .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :11هل جيول لإلنسان أن ددعو إىل اهلل تعواىل إ ا كانوت
بضاعت يف العلوم قليلوة؟ وموا حكوم موا قود داودة منو مون
هفوا ولو أرناء دعوت ؟

اجلواب :الدعوة إىل اهلل تعاىل ليست مقصورة عىل فئة دون فئة ,بل

اجلميع مأمور هبا ,ولذلك يقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:
«ب ِّلغوا عني ولو آية» رواه البخاري عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام.
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ويقول اهلل تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [العص.]1 :
ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :نض اهلل عبد ًا سمع
مقالتي فوعاها ثم بلغها عني ,فرب حامل فقه غري فقيه ,ورب حامل فقه
إىل من هو أفقه منه» رواه ابن ماجه عن ابن عباس ريض اهلل عنه.
فتعلم وأتقن العلم واحلفظ ,ثم بعد ذلك انقل ما تعلمته لغريك,
ولو كان كلمة واحدة ,أما فيام يتعلق باألحكام الرشعية فإذا مل تكن متقن ًا
فحول السائل إىل أهل العلم ,ألن اهلل تعاىل يقول﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ
هلا ِّ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [النحل.]34 :
فتعلم أسلوب الدعوة ممن تتعلم منه ,ثم تشبه به يف الدعوة إىل اهلل
تعاىل ,يقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ألن هيدي اهلل بك
رج ً
ال خري لك من أن يكون لك محر الن رعم» رواه البخاري عن سهل بن
سعد ريض اهلل عنه .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السو ووؤال :12أةدو وود اوستفسو وواة عو وون موقفنو ووا مو وون دزدو وود ومقتو وول
احلسووني ةضووي اهلل عنو  ,وموقو دزدوود موون مقتوول احلسووني
ةضي اهلل عن .

اجلواب :يا أخي الكريم :أذكِّر نفيس وأذكِّرك بقول اهلل عز وجل يف

سورة احلرش﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
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ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ
ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [احلرش.]21-1 :
فقد ذكر اهلل تعاىل املهاجرين ووصفهم بالصدق ,وذكر األنصار
وذكرهم بالفالح ,ثم ذكر الذين هم من بعد األنصار واملهاجرين بأن من
دعائهم يقولون﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [احلرش.]21 :
فهل نحن ممن جا من بعد األنصار واملهاجرين؟ إن كان اجلواب:
نعم ,فال يسعنا إال أن ندعو اهلل ملن سبقنا باإليامن ,وأن ال نجعل يف قلوبنا
غ ً
ال عىل أحد ممن سبقنا أو عارصنا.
وإن ذك رحر مساوئ رم حن مات ليس م حن صفة املؤمن ,والنبي صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم يقول« :اذكروا حماسن موتاكم وكفوا عن مساوهيم»
رواه أبو داود عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام .ألن ذكر املساوئ جتعل
يف القلب ً
غال ,وهذا ال جيوز شع ًا ,والنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم يقول« :ال يب ِّلغني أحد من أصحايب عن أحد شيئ ًا ,فإين أحب أن
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أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» رواه اإلمام أمحد عن عبد اهلل بن مسعود
ريض اهلل عنه.
هل تريد أن حتاكم يزيد ًا وتعرف ما هو موقفه من مقتل سيدنا
احلسني ريض اهلل عنه؟ هل أنت مكلف بذلك شع ًا؟ وما الفائدة من
ذلك؟ أنسيت قول اهلل تعاىل﴿ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾ [البقرة.]243 :
يروجون ويتكلمون عن مقتل سيدنا احلسني ريض اهلل عنه
والذين ِّ
واهلل ما أرادوا خري ًا هلذه األمة ,بل أرادوا ِّ
الشقاق واخلالف ,وأن يلعن آخر
هذه األمة أو رهلا ,ومتى يصحو اجلميع من غفلتهم ال أدري! حسبنا اهلل ونعم
الوكيل ,وال حول وال قوة إال باهلل العل العظيم .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :13أة ووو أن ترشوودني إىل السووبيل األنفووع للووت لُّض موون
أمرا القلوب واملعاصي.

اجلواب :السبيل األنفع للتخلص من أمراض القلوب واملعايص

الباطنة هو كثرة ذكر اهلل تعاىل ,ألن اهلل تعاىل يقول﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ [حممد .]13 :ومفتاح القلوب املقفلة هو ذكر اهلل
تعاىل ,قال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :اللهم افتح أقفال قلوبنا
بذكرك ,وأمتم علينا نعمتك من فضلك ,واجعلنا من عبادك الصاحلني» رواه
ابن السني عن أنس ريض اهلل عنه.
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فإذا فتح القلب املقفل بذكر اهلل تعاىل دخل إليه النور ,وحيا القلب
بذكر اهلل تعاىل وبرئ بإذن اهلل تعاىل من مجيع األمراض املعنوية.
وعىل رأس ذكر اهلل تعاىل تالوة القرآن العظيم ,ثم اإلكثار من قول
ال إله إال اهلل ,ألهنا أفضل كلمة قاهلا النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم والنبيون عليهم الصالة والسالم من قبله ,ثم الصلوات الرشيفة
عىل سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,ثم كثرة
االستغفار ,ألن كثرة االستغفار متحو من القلب ظلمة األوزار.
وأما العبد الغافل عن ذكر اهلل تعاىل ,فإن الشيطان متحكِّم بقلبه,
وإذا حتكم الشيطان بقلب العبد أفسده ,يقول صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم« :إن الشيطان واضع خطمه عىل قلب ابن آدم ,فإن ذكر
اهلل خنس ,وإن نيس التقم قلبه» رواه البيهقي.
وربنا عز وجل أرشدنا إىل كثرة ذكره فقال تعاىل﴿ :ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾ [األحزاب.]32 :
ال متقب ً
نسأل اهلل تعاىل لسان ًا ذاكر ًا وعين ًا دامع ًة وعم ً
ال .آمني .آمني.
آمني .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :12قرأ يف كتوك تورا م بعوض الشويوخ والعلاواء كلاوة:
(قدَّس اهلل سرَّه) ,تاا معنى هذه الكلاة؟ وما املقاود بالسرِّ؟
اجلواب :التقديس هو التطهري ,والرس هو ما مل يطلع عليه أحد غري
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املدعو له,
س هذا العبد
ِّ
صاحبه ,وهذه الكلمة هي نوع من الدعا لتطهري ِّ

بأن يفظ اهلل تعاىل سه من ِّ
كل شائبة حتول بينه وبني اهلل تعاىل.

الرب تبارك وتعاىل ,كام جا يف احلديث الرشيف:
ألن القلب حمل نظر ِّ
«إن اهلل ال ينظر إىل أجسادكم وال إىل صوركم ولكن ينظر إىل قلوبكم» رواه
مسلم .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :15لقد قرأ حددثاً يف صحيإ مسلم ,عن سعد بن أبي
وق ووا

ةض ووي اهلل عنوو ق ووال :أم وور معاود ووة ب وون أب ووي س ووفيان

أموا موا
سعداً تقال :ما منعك أن تسوكَّ أبوا الورتاب؟ تقوالَّ :
كر رالراً قاانَّ ل ةسول اهلل صلى اهلل عليو وعلوى هلو
وصحب وسلم ,تلن أسبَّ  ,ألن تكون لي واحود مونهن أحوكُّ
إل وويَّ م وون مح وور ال وونعم .مسع ووت ةس ووول اهلل ص وولى اهلل عليوو
وعلى هل وصحب وسلم دقول ل وخلَّفو يف بعوض مغالدو ,
والاوبيان,
ِّ
تقال ل عليط :دا ةسول اهلل خلَّفتن مع النسواء
تق ووال لو و ةس ووول اهلل ص وولى اهلل عليو و وعل ووى هلو و وص ووحب
وسلم« :أما ترضى أن تكون من مبنزلة هاةون مون موسوى,
إو أن و نبوَّ بعدي» .ومسعت دقول دوم خيرب« :ألعطنيَّ
وحيب و اهلل وةسووول » قووال:
ُّ
ال حيووكُّ اهلل وةسووول ,
الرادووة ة و ً
تتطاولن ووا ا ووا ,تق ووال« :ادع وووا ل ووي عليّو واً» ت ووهتي بو و أةم وود,
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تباوو يف عينوو  ,ودت ووع الراد ووة إليوو  ,تف ووتإ اهلل عليوو  .ومل ووا
نزل ووت هووذه اآلد ووة﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ [هل عا ووران:

 ]61دعا ةسول اهلل صلى اهلل عليو وعلوى هلو وصوحب وسولم
عل ّياً وتاعاة وحسناً وحسيناً تقال« :اللهم هؤوء أهلوي».
تاا هو تهودل هذا املوق من سيدنا معاودة ةضي اهلل عنو
لاه سيدنا علي ةضي اهلل عن ؟

اجلواب :قال اإلمام النووي رمحه اهلل يف شحه عىل صحيح مسلم:
(قال العلام  :األحاديث الواردة التي يف ظاهرها دخل عىل صحايب جيب
تأويلها .قالوا :وال يقع يف روايات ال ِّثقات إال ما يمكن تأويله .فقول
معاوية هذا ليس فيه تصيح بأنه أمر سعد ًا بس ِّبه ,وإنام سأله عن السبب
ب ,كأنه يقول :هل امتنعت تورع ًا ,أو خوف ًا ,أو غري
املانع له من الس ِّ
ب فأنت مصيب حمسن ,وإن
ذلك؟ فإن كان تورع ًا وإجالالً له عن الس ِّ
كان غري ذلك فله جواب آخر ,ولعل سعد ًا قد كان يف طائفة يسبون فلم
يسب معهم ,وعجز عن اإلنكار ,وأنكر عليهم ,فسأله هذا السؤال.
قالوا :ويتمل تأوي ً
ال آخر أن معناه ما منعك أن خت ِّطئه يف رأيه واجتهاده,
وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا ,وأنه أخطأ) هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :16لقد مسعت من بعض عالب العلم بهن والودي الون ِّ
صلى اهلل علي وعلى هلو وصوحب وسولم يف النواة ,ودسوتدلُّ
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على لك باحلددث الشرد  ,تهل هذا صحيإ؟

اجلواب :سئل القايض أبو بكر العريب أحد األئمة املالكية رمحه اهلل
تعاىل عن رجل قال :إن آبا النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
يف النار.
فأجاب رمحه اهلل تعاىل وريض عنه :بأنه ملعون ,ألن اهلل تعاىل يقول:
﴿ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ [األحزاب.]51 :
ثم قال :وال أذى أعظم من أن يقال عن أبيه يف النار .اهـ.
ويقول اإلمام السهيل رمحه اهلل تعاىل يف كتابه الروض األنف :وليس
لنا نحن أن نقول ذلك يف أبويه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم,
بسب
لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ال تؤذوا األحيا
ِّ
األموات» واهلل عز وجل يقول﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ﴾ [األحزاب.]51 :
وقد أمرنا أن نمسك اللسان إذا ذكر أصحابه ريض اهلل تعاىل عنهم
بيش يرجع إىل العيب أو النقص فيهم ,فألن نمسك ونكف عن أبويه
أحق وأحرى إذا تكرر ذلك ,فحق املسلم أن يمسك لسانه عام خيل برشف
نسب نب ِّيه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم الطاهر ,ومجلة هذه
املسائل ليست من االعتقاديات ,فال رحظ للقلب فيها ,وأما اللسان فحقه
اإلمساك عام يتبادر منه النقصان خصوص ًا عند العامة ,ألهنم ال يقدرون
عىل دفعه وتداركه .اهـ.
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وأما ما جا يف احلديث عن أنس ريض اهلل عنه أن رج ً
ال قال :يا رسول
اهلل أين أيب؟ قال« :يف النار» ,فلام قفى دعاه فقال« :إن أيب وأباك يف النار»
رواه مسلم.
فقد قال العلام  :املقصود باألب هنا العم ,ألن العرب تسمي العم
الذي و ِّيل تربية ابن أخيه أب ًا  ,وعىل هذا التأويل قوله تعاىل﴿ :ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [األنعام .]13 :فآزر هو عم سيدنا إبراهيم عليه السالم.
وعىل هذا يمل احلديث الرشيف يف أن املرا رد باألب العم ,كيف ال
وقد صح أن قوله تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

حق أيب طالب؟
ﭶ﴾ [التوبة .]224 :نزل يف ِّ
هذا وينبغي أن يعتقد املسلم أن آبا سيد العامل وسيد ولد آدم وسيد
أهل الدنيا واآلخرة صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم من لدن أبيه إىل
سيدنا آدم عليه السالم كلهم مؤمنون ,ألنه قد وردت أحاديث دالة عىل
طهارة نسبه الرشيف عليه الصالة والسالم من دنس الرشك وشني الكفر,
كام بني ذلك اإلمام السيوطي رمحه اهلل تعاىل.
روى اإلمام أمحد عن العباس ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم بلغه بعض ما يقول الناس ,قال :فصعد املنرب فقال:
«من أنا»؟ قالوا :أنت رسول اهلل ,فقال« :أنا حممد بن عبد اهلل بن عبد
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املطلب ,إن اهلل خلق اخللق فجعلني يف خري خلقه ,وجعلهم فرقتني فجعلني
يف خري فرقة ,وخلق القبائل فجعلني يف خري قبيلة ,وجعلهم بيوت ًا فجعلني
يف خريهم بيت ًا ,فأنا خريكم بيت ًا وخريكم نفس ًا».
وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم قال« :ومل يزل ينقلني من أصالب الكرام إىل األرحام
الطاهرة ,حتى أخرجني من بني أبوي» أخرجه ابن عساكر وأبو نعيم وابن
حجر يف املطالب العالية .ومن ذلك يعلم أنه ال شك وال شبهة يف موت
أبوي احلبيب األعظم سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
عىل اإليامن.
وبناء عىل ذلك:
فالذي يقول بموت أبوي سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم عىل الكفر قد أخطأ ً
خطأ ب ِّين ًا يأثم به ,ويدخل به فيمن آذى
سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,ولكن ال يكم
عليه بالكفر ,ألن املسألة ليست من رضوريات الدين.
النبي سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
واحلق بأن أبوي ِّ
وسلم ناجيان بإذن اهلل تعاىل ال لكون أهل الفرتة ناجون ,بل نجاهتام ألهنام
كانا عىل اإليامن وماتا عليه ,واملقصود باألب يف احلديث الرشيف هو
العم .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السؤال :17هل جيول إ ا كرنا أحد الرسول أن نقوول :صولى اهلل
عليو و وس وولم؟ أي نق ووول( :س وويدنا عيس ووى ص وولى اهلل عليو و
وسلم)؟ وما هو الدليل على اجلوال أو املنع؟

اجلواب :إن الصالة والسالم عىل األنبيا واملرسلني مجيع ًا جائزة شع ًا
حق سيدنا حممد صىل
ومرشوعة ,وقد ذهب مجهور الفقها إىل وجوهبا يف ِّ
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف مواطن ,واستحباهبا يف مواطن.
حق غري سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم هي
ويف ِّ
مرشوعة ,وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [الصافات.]19 :
ولقوله تبارك وتعاىل﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾
[الصافات.]221-219 :
ولقوله تعاىل﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾ [الصافات.]211 :
ولقوله تعاىل﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾
[مريم.]44 :
حق سيدنا ييى عليه السالم﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ولقوله تعاىل يف ِّ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [مريم.]25 :
ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :قولوا :اللهم ِّ
صل
عىل حممد وعىل آل حممد ,كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم ,إنك
محيد جميد .اللهم بارك عىل حممد وعىل آل حممد ,كام باركت عىل إبراهيم
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وعىل آل إبراهيم ,إنك محيد جميد» رواه البخاري.
وبناء عىل ذلك:
فالصالة والسالم عىل سائر األنبيا واملرسلني جائزة شع ًا
ومرشوعة .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :11هوول صووحيإ بووهنَّ سوويدنا سوولاان الفاةسووي ةض وي اهلل
عن عاش مئتني ومخسني سنة؟

اجلواب :هناك بعض العلوم العلم فيها ال ينفع واجلهل فيها ال

بأي يش نال سيدنا
يض ,ومن مجلة ذلك هذا املوضوع ,ولو أنا سألنا ِّ
سلامن ريض اهلل عنه الرشف العظيم عندما قال النبي صىل اهلل عليه وعىل
آله وصحبه وسلم« :سلامن منا أهل البيت»؟
وعىل ِّ
كل حال جا يف السرية النبوية البن كثري ,ويف أسد الغابة يف
معرفة الصحابة ,ويف اإلصابة يف معرفة الصحابة ,بأن سيدنا سلامن ريض
اهلل عنه تويف سنة مخس وثالثني أو أول سنة ست وثالثني يف آخر خالفة
سيدنا عثامن ريض اهلل عنه ,وقال أهل العلم :بأن سيدنا سلامن ريض اهلل
عنه عاش ثالثمئة ومخسني سنة ,فأما املئتان ومخسون فال يشكون فيها,
واملسألة فيها خالف يف العمر الذي عاشه ريض اهلل عنه ,ولكن صدق من
سامه الباحث عن احلقيقة ,فهل نقيض نحن أعامرنا يف البحث عن احلقيقة
حتى نتمسك هبا؟ اللهم اجعلنا كذلك .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السووؤال :19مووا هووو عووالج الوسووواس يف العبووادا ؟ ومووا هووو عووالج
اخلووو الكووثري علووى األبنوواء والزو ووة يف حالووة الغيوواب عوون
البيت؟ وما هو عالج اخلو من املستقبل؟

اجلواب :إن عالج الوسواس يكون بكثرة ذكر اهلل تعاىل ,وذلك

لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :إن الشيطان واضع خطمه
يف قلب ابن آدم فإذا ذكر خنس ,وإذا نيس التقم قلبه» رواه البيهقي.
أما اخلوف عىل الزوجة والولد واخلوف من املستقبل فعالجه
بالتقوى هلل عز وجل والقول السديد ,وااللتزام باهلدي الذي جا به
سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم.
يقول اهلل تعاىل﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [النسا .]9 :
ويقول تعاىل﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [البقرة.]41 :
اتباع الرشع ظاهر ًا وباطن ًا سبب جللب الرسور اآلجل ,ودفع احلزن
واخلوف من املستقبل ,وربنا عز وجل يقول﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [النحل ,]91 :واحلياة الطيبة ال
تكون فيها وسوسة شيطان وال خوف من مستقبل ,وال حزن عىل ما فات.
وأما اإلعراض عن شع اهلل عز وجل فهو سبب من أسباب حياة
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الضنك ,كام قال تعاىل﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ [طه.]216-213 :
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السووؤال :21مووا حكووم إتووراد الاووال علووى الوون صوولى اهلل علي و
وعلى هل وصحب وسلم دون التسليم؟ أي أن دقوول :اللوهم
صل على سيدنا حماد ,دون قول  :وسلم.
اجلواب :يقول اهلل تبارك وتعاىل﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ [األحزاب.]56 :
اللهم ِّ
وشف وع ِّظم وأنعم وأكرم عىل سيدنا حممد
صل وسلم وبارك ِّ
وعىل آله وصحبه وسلم تسلي ًام كثري ًا إىل يوم الدين بعدد كل معلوم لك,
صالة تفتح لنا هبا أبواب الرضا والتيسري ,وتغلق هبا عنا أبواب الرش
والتعسري ,فأنت موالنا فنعم املوىل ونعم النصري.
جا األمر من اهلل تبارك وتعاىل بالصالة والسالم عىل سيدنا حممد
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,وصدر األمر بوصف اإليامن
للمأمورين ,وهذا ترشيف هلم ,وأكد األمر بالتسليم عليه صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم حيث جي باملصدر املؤكد فقال تعاىل﴿ :ﭾ

ﭿ﴾ [األحزاب .]56 :ليدل عىل عظيم األمر بالتسليم عليه صىل اهلل
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عليه وعىل آله وصحبه وسلم وتأكيده.

ومل يأت التأكيد بالصالة عليه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
باملصدر كام جا بالتسليم ,ألن التأكيد يف اآلية الكريمة حاصل بكلمة
(إن) ,واإلخبار بصالته سبحانه وتعاىل عليه صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم وبصالة املالئكة تأكيد لألمر بالصالة عليه صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم.
وبناء عىل ذلك:
فيسن لك أن تقرن الصالة عليه بالسالم عليه صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم ,ألن اهلل تعاىل أكد عليها يف اآلية الكريمة ,واملهم يف الصالة
والسالم عليه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم حضور القلب ,فإذا
استطعت أن جتمع بني كثرة العدد وحضور القلب بالصالة والسالم عليه
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فافعل ,وإال فليقل العدد عىل أن
جتمع بني الصالة والسالم عليه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم,
وأن تضيف إىل ذلك اآلل والصحب ريض اهلل عنهم ,فتقول :اللهم صل
عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :21ما حكم تطودل اللحية أكثر من قبضة الكو ؟ وإ ا
كان جيول تهل دكره لوك؟ وكيو كانوت حليوة سويدنا
ةسول اهلل علي الاال والسالم؟
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اجلواب :أخرج اإلمام الرتمذي يف سننه عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده ريض اهلل عنهم (أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم كان يأخذ من حليته من عرضها وطوهلا).
وأخرج اإلمام مالك يف املوطأ عن مالك عن نافع( :أن عبد اهلل بن
عمر ريض اهلل عنه كان إذا حلق يف حج أو عمرة أخذ من حليته وشاربه).
ويف رواية عند البخاري( :وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض عىل
حليته فام فضل أخذه).
وجا يف الفتاوى اهلندية( :القص سنة فيها ,وهو أن يقبض الرجل
حليته فإن زاد منها عىل قبضته قطعه).
لذلك قال فقها احلنفية :إن أخذ ما زاد عن القبضة سنة.
ويف قول آخر هلم :جيب قطع ما زاد عن القبضة ,كام جا يف حاشية
ابن عابدين.
وبناء عىل ذلك:
فمن السنة أخذ ما زاد من اللحية عن قبضة الكف ,ألن الرجل لو
ترك حليته ال يتعرض هلا حتى أفحش طوهلا أو رعرضها لعرض نفسه ملن
يسخر به.
وقال القايض عياض كام جا يف فتح الباري( :يكره حلق اللحية
وقصها وحتذيفها ,وأما األخذ من طوهلا وعرضها إذا عظمت فحسن ,بل
تكره الشهرة يف تعظيمها كام يكره يف تقصريها) .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السؤال :22ما صحة قول :اللذ يف احلاة والربكة يف الباةد؟

اجلواب :هذه العبارة يذكرها العلام يف آداب الطعام ,أن ال يأكل

اإلنسان الطعا رم احلار حتى يربد ,ألن اللذة يف احلار والربكة يف البارد.
واستند بعض منهم عىل حديث ضعيف رواه الطرباين ,أن النبي
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال« :أبردوا بالطعام ,فإن الطعام
احلار غري ذي بركة» .ويف رواية أمحد والطرباين وابن حبان واحلاكم بلفظ:
«أبردوا بالطعام فإنه أعظم للربكة» .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :23ما حكم كتابة البسوالة يف األوةاق العاموة كوهوةاق
اومتحوان وأوةاق الطلبوا وغريهووا؟ وهول دوهرم كاتبهووا إ ا
تهكد أنها سو تهال تياا بعد؟

اجلواب :إذا تأكد الطالب بأن أوراق االمتحان أو أوراق الطلبات

سوف هتمل وتلقى يف القاممة بني األوساخ فال يكتب البسملة ,ويكفيه أن
يسمي اهلل تعاىل عند بداية الكتابة ,وبذلك حتصل له الربكة بإذن اهلل تعاىل.
أما إذا مل يغلب هذا عىل ظنِّه فعليه بكتابتها ,واإلثم بعد ذلك عىل
من يرميها بالقاممة مع األوساخ.
وأنا أنصح كل مؤمن أن يكون غيور ًا عىل احلرف العريب ,ألنه لغة
القرآن ,هذا فض ً
ال عن كلامت القرآن الكريم وأسام اهلل احلسنى .هذا,
واهلل تعاىل أعلم.
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السؤال :22لو ان كانا باةَّدن بوالددهاا ,ولكن أوودهاا ليسووا
بوورة  ,تاووا سووبك لووك؟ والوون ُّ صوولى اهلل علي و وعلووى هل و
وصووحب وسوولم دقووول« :بوورُّوا هبوواءكم تووربُّكم أبنوواؤكم».
واهلل تع و و وواىل دق و و ووول﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [النحل.]97 :
اجلواب :يقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم « :ربروا آبا كم
رتربكم أبناؤكم ,وعفوا تعف نساؤكم» رواه احلاكم عن جابر ريض اهلل
عنه .ويقول اهلل تعاىل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾
[النحل.]91 :
هذا ال شك فيه وال ريب بشكل عام ,ولكن قد ابتىل اهلل تعاىل بعض
اآلبا بأبنائهم ,كام ابتىل اهلل تبارك وتعاىل سيدنا نوح عليه السالم بولده,
والطامة تقع عىل الولد العاق ,وأما بالنسبة للوالد فله أجر عظيم عىل
صربه وحلمه نحو ولده ,وهذا من باب قول اهلل تعاىل﴿ :ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [الفرقان.]11 :
واالبتال من طبيعة هذه احلياة الدنيا ,وحياة بدون ابتال ال تكون,
واالبتال للمؤمن ال يعني أن حياته غري طيبة ,ألن احلياة الطيبة تكون برضا
القلب عن اهلل عز وجل ,ألن من شوط صحة اإليامن الرضا بالقضا
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حق املؤمن .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
والقدر ,والقدر وإن كان مر ًا فهو خري يف ِّ

السؤال :25أكرمن اهلل عز و ل بالزواج من مخسة شهوة ,وأعي
حيا سعيد مع لو يت ,ولكن منذ تورت بودأ لو ويت تشواهد
يف نومهووا كوووابيس مزعجووة ,وموون هووذه الكوووابيس أن أحوودهم
حياول قتلها أو اغتاابها ,وأحياناً دتاثل الش ض يف شكلي,
وأحيانو واً عن وودما أك ووون خ وواةج املن ووزل تس وواع أص ووواتاً وتش ووعر
كووهن أحووداً دلاسووها ,وعبع واً و دو وود أحوود غريهووا يف البيووت,
وصوور أنووا أمسووع أصووواتاً غردبووة يف املنووزل ,علا واً أنوون أعووي
مع لو يت يف الغربة وحيددن يف املنزل ,تباا ا تناحنا؟
اجلواب :أوالً :أذ ِّكرك وأذ ِّكر نفيس بقول اهلل تعاىل﴿ :ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [النحل.]91 :
فإذا مل جيد اإلنسان يف حياته طيبة فلينظر أين يكمن اخللل؟ هل يف اإليامن
ال قدر اهلل تعاىل ,أم يف العمل الصالح؟
ولنتذكر قول اهلل تعاىل﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ [طه .]213 :وليبحث أحدنا عن
لقمته هل هي من حالل أم من حرام ال قدر اهلل تعاىل؟ ولرياجع كل من
الزوجني حساباته فيام بينه وبني اهلل تعاىل.
ثاني ًا :أدعوك وأدعو زوجتك إىل قرا ة األذكار املسنونة عند النوم
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وأن يكون النوم عىل طهارة تامة.
ثالث ًا :قرا ة سورة البقرة يف البيت وإذا كان باإلمكان قرا هتا كل
يوم سبت.
رابع ًا :أن تقرأ أنت وزوجتك بعد صالة الفجر وصالة املغرب التايل:
2ـ سورة الفاحتة.
1ـ مخس آيات األوىل من سورة البقرة.
4ـ آية الكريس  /4/مرات.
3ـ خواتيم سورة البقرة.
 5ـ ثالث آيات األخرية من سورة املؤمنون.
 6ـ قرا ة عرش آيات األوىل من سورة الصافات.
 1ـ سورة الكافرون.
 1ـ سورة اإلخالِ والفلق والناس  /4/مرات ,ثم النفث بني
كفيك ومسح سائر اجلسم.
وأسأل اهلل تعاىل أن يفظنا وإياكم من كل سو ومكروه.
وقل أنت وزوجتك هذا الدعا :
«اللهم رب السموات السبع وما أظلت ,ورب األرضني وما أقلت,
ش خلقك كلهم مجيع ًا أن
ورب الشياطني وما أضلت كن يل جار ًا من ِّ
يفرط عل أحد منهم أو أن يبغي ,عز جارك ,وجل ثناؤك ,وال إله غريك,
ال إله إال أنت» .وال تنسنا من صالح دعائك .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السو ووؤال :26كو ووان والو ووداي دسو ووعيان يف لوا و ووي ,ومسعو ووت مو وور
وال وودتي ت ووتكلم يف اا ووات م ووع إح وودى الع ووائال إ ا ك ووان
عندهم بنا للزواج ,تطرحوا عليها أسئلة كوثري  :موا هوو
عاوور الشوواب؟ مووا ا دعاوول؟ هوول عنووده بيووت ملك و وبامس و ؟
اخل ,وه و ووي أس و ووئلة عبيعي و ووة ,تانفعل و ووت وأقس و ووات القس و ووم
تتوق و والووداي عوون
التووالي :لعوون اهلل موون دسووعى بزوا وويَّ ,
السعي بزوا وي ,وأمور والودتي بوهن و تسوعى باملوضووع بعود
اآلن حتى دفهاا ما هي أبعاد هذا اللعن ,تاا ةأدكم؟

اجلواب :يقول العز بن عبد السالم رمحه اهلل تعاىل :اللعن أبلغ يف

السب املطلق .اهـ.
القبح من
ِّ
وال خالف بني الفقها يف أن الدعا عىل املسلم ا رملصون باللعن
حرام ,وسيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ما كان
لعان ًا وال فحاش ًا وال صخاب ًا.
ومن لعن غري مستحق للعن وجب عليه أن يتوب إىل اهلل تعاىل ,وأن
يستحل ممن لعنه.
وبناء عىل ذلك:
فيجب عليك أن تتوب إىل اهلل تعاىل وتستغفره مما صدر منك من
اللعنة ,وأن يقوم والداك بالسعي لزواجك ,وتصدق بام تيرس ,ألن
الصدقة تطفئ ظلمة املعصية .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السؤال :27هل صحيإ بوهنَّ سويدنا وموونوا ةسوول اهلل صولى اهلل
علي و وعلووى هل و وصووحب وسوولم هووو نوووة ,ألنووي مسعووت موون
بعض األتاضول دقوول هوذا ,وحنون نقورأ قوول اهلل عوز و ول:
﴿ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾ [الكه ]111 :؟
اجلواب :يقول اهلل عز وجل يف كتابه العظيم﴿ :ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ [املائدة.]25 :
والنور هنا هو سيدنا وموالنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم ,والكتاب املبني هو القرآن العظيم.
وهذا هو احلق الذي جيب علينا اعتقاده ,وال تعارض يف نورانية سيدنا
حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم وبرشيته ,ألن اجلمع بينهام
ممكن ,حيث حتمل اآلية﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾

[املائدة]25 :

عىل النور املجازي ,وبرشيته املشار إليها بقوله تعاىل﴿ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ﴾ [الكهف ,]221 :وقوله تعاىل﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ﴾ [اإلسا  ,]94 :وقوله تعاىل﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰍ ﰎ ﰏ﴾
[الشورى ]52 :عىل الطبيعة البرشية التي خلقها اهلل تعاىل يف ِّ
كل إنسان.
فسيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم برش,

الفتاوى الرشعية

346

ولكنه خيتلف عن البرش من حيث املعنى القائم فيه ,وهو الوحي والنبوة
والرسالة ,كام قال تعاىل﴿ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾ [الكهف.]221 :
فالتفاضل بني البرش بام خيصصون ,فسيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل
برس الوحي والنبوة والرسالة ,ورحم
آله وصحبه وسلم برش ال كالبرش ِّ
اهلل القائل:
فم حب رل ـغ العلــم فيــه أن ـه بش ــ ٌر
ر

وأنــه خــري خلــق اهلل ك ِّلهــم

ورحم اهلل القائل:
حممد بشــ ٌر ,ولـيس كالبشــر

بل هو ياقوت ٌة ,والناس كاحلجر

وبناء عىل ذلك:
فسيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم نور كام قال
متجرد عن حقيقته البرشية,
تعاىل ,ولكنه نور جمازي ال هيكل نوراين
ِّ
لذلك كان يتعرض صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ملا يتعرض له
البرش من حاجة إىل طعام وشاب ,وجيري عليه صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم ما جيري عىل البرش.
وإين أسأل اهلل تعاىل أن يمدنا من نوره صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم وأن جيعلنا عىل هديه وشعه ,وأن يميتنا عىل ملته ,وأن
يرشنا يف شفاعته يوم القيامة ,بأيب وأمي أنت يا سيدي يا رسول اهلل صىل
اهلل عليك وعىل آلك وصحبك وسلم .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
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السووؤال :21مووا حكووم الشوورع يف مسوولم دقووول :إن املسوويإ هووو ابوون
ةو القدس؟

اجلواب :اهلل تبارك وتعاىل كلام ذكر سيدنا عيسى عليه الصالة

والسالم ذكره باسمه الصيح وهو منسوب إىل أمه ,كقوله تبارك وتعاىل:
﴿ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮ ﮯ ﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯩﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ﴾ [املائدة ,]221-226 :ومثل ذلك كثري يف القرآن الكريم.
وبناء عىل ذلك:
فمن يقول بأن عيسى عليه الصالة والسالم هو ابن روح القدس
فإنه يكفر ,ألن اهلل تعاىل أثبت يف القرآن العظيم بأنه عيسى ابن مريم عليه
السالم ,وبنسبته لروح القدس فيه تكذيب للقرآن الكريم ,ومن كذب آية
حمكمة يف كتاب اهلل تعاىل فقد كفر .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :29ما ماودة الاواددة الشوردفة قبول خطبوة اجلاعوة؟
وما حكاها؟
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اجلواب :ما دامت سورة اإلخالِ تقرأ قبل صعود اخلطيب املنرب
فجائزة شع ًا ,ال يطلب فعلها وال ينهى عن فعلها ,فهي من ذكر اهلل
تعاىل ,ولكن برشط أن ال يعتقد الناس سنِّـيتها.
أما إذا صعد اخلطيب املنرب فال تقرأ ,للنهي عن الكالم والذكر عند
صعود اخلطيب املنرب .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

الس ووؤال :31أودُّ معرت ووة ص ووحة وما وودة الق ووول الت ووالي :كث وور
الدعاء تغيِّر األقداة.

اجلواب :الدعا بحدِّ ذاته عبادة ,ألنه تكليف من اهلل عز وجل

بقوله﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [غافر .]61 :وألن النبي
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول« :الدعا مخ العبادة» رواه
الرتمذي عن أنس ريض اهلل عنه .ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم« :ليس يش أكرم عىل اهلل من الدعا » رواه اإلمام أمحد عن أيب
هريرة ريض اهلل عنه .ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:
«سلوا اهلل من فضله فإن اهلل عز وجل يب أن يسأل ,وأفضل العبادة
انتظار الفرج» رواه الرتمذي عن عبد اهلل ريض اهلل عنه.
والدعا له أثر بالغ وفائدة عظيمة ,فبه ترفع املحن ,وبه تكشف
املصائب والكوارث ,والدعا يدل عىل حسن ظ ِّن العبد باهلل عز وجل.
ويقول اإلمام الغزايل رمحه اهلل تعاىل يف كتابه إحيا علوم الدين :فإن
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قلت :فام فائدة الدعا والقضا ال مرد له؟ فاعلم أن من القضا رد البال
سبب لر ِّد البال واستجالب الرمحة ,كام أن الرتس سبب
بالدعا  ,فالدعا
ٌ
لر ِّد السهام ,واملا سبب خلروج النبات من األرض ,فكام أن الرتس يدفع
السهم فيتدافعان فكذلك الدعا والبال يتعاجلان اهـ.
وقد جا يف احلديث عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم« :ال يغني حذر من قدر ,والدعا ينفع مما نزل ومما مل ينزل ,وإن
البال لينزل فيلقاه الدعا فيعتلجان إىل يوم القيامة» رواه البزار والطرباين
واحلاكم وقال :صحيح اإلسناد.
وقال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ال يرد القضا ر إال
الدعا  ,وال يزيد يف العمر إال الرب» رواه أمحد والرتمذي وقال :حديث حسن.
وأما هذه العبارة( :كثرة الدعا تغري األقدار) فلم نجدها .هذا ,واهلل
تعاىل أعلم.

الس ووؤال :31حا وولت مش وواكل ك ووثري ب ووين وب ووني لو وويت بس ووبك
ٍّ ا ووذه املش وواكل قا ووت
ت وودخال أهل ووها الك ووثري  ,ولوض ووع ح وود
بوضع شرو ط على لو يت وهي 1 :و عدم الوذهاب لزدواة أهلوها,
والساا ام بزداةتها يف بيتنا متى شاؤوا 2 .و عدم الذهاب إىل
بلدتها وحضوة املناسبا ملا حيدث تيها 3 .و قلوت اوا وألهلوها:
هووذه هخوور لعلووة ,وأنووا و أةدوود أن أخوورب بووييت ,وإ ا أنووتم ةغبووتم
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بهذا تاا ا دقول الشورع والقوانون أنوا معو  ,وحقهوا داولها إىل
هخر لري  ,تهل يف هذا إ حا حب ِّ لو يت؟
اجلواب :أوالً :يقول اهلل تبارك وتعاىل﴿ :ﯢ ﯣ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾
[النسا .]29 :
ومن املعاشة باملعروف أن يأذن الزوج لزوجته بزيارة أهلها
وحمارمها ومشاركة أهلها يف أفراحهم وأتراحهم إذا كانت تلك احلفالت
مضبوطة بالضوابط الرشعية ,وإال فال.
ثاني ًا :جيب عىل الرجل معاجلة املشاكل الزوجية باحلكمة واملوعظة
يوجه امليس إىل جادة الصواب ,وأن يتكام إىل كتاب اهلل
احلسنة ,وأن ِّ
وسنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم.
ثالث ًا :إذا ثبتت اإلسا ة من أهل الزوجة أو من صديقاهتا ,وذلك
بتوجيه الزوجة توجيه ًا غري صحيح ,وكانت الزوجة تتجاوب مع التوجيه
اخلاطئ ,وكان األهل والصديقات يف حالة إرصار عىل التوجيه اخلاطئ,
حق الزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إىل بيت أهلها أو صديقاهتا,
فمن ِّ
ألن در املفاسد مقدم عىل جلب املصالح.
رابع ًا :إذا قال الرجل لزوجته أو أهل زوجته :هذه آخر زعلة أو
حردة ,وحقها يصلها ,وكان الزوج قاصد ًا بذلك طالق زوجته ,وعادت
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الزوجة إىل الزعل أو احلرد ,وقع الطالق عليها ,وأما إذا مل يقصد بذلك
الطالق فال يش عليه.
وبناء عىل ذلك:
فأنا أنصحك بالصرب واحللم واألناة للحديث الرشيف عن عائشة
ريض اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم« :خريكم خريكم ألهله ,وأنا خريكم ألهل» رواه الرتمذي .و رأ حن
وجه أهلها توجيه ًا صحيح ًا ,وأحسن الصلة معهم ,واجعلهم يف
ت ِّ
جانبك ,وذلك من خالل حسن أخالقك معهم ,فإن جتاوبوا فبها
ونعمت ,وإن كانوا جاهلني ومل يرتدعوا ومل يتجاوبوا ,فال مانع من منعها
من زيارة أهلها وكذلك صديقاهتا.
وأما قولك( :هذه آخر حردة أو زعلة) فبنيتك ,إذا كنت تنوي طالق ًا
بذلك فيقع الطالق عليها إذا حردت ,وإال فال .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :32هل صحيإ أنَّ ختليل األسنان من السنة؟

اجلواب :من السنة تنظيف األسنان بالسواك ,وهو من سنن الفطرة,

أما ختليلها بعد األكل باخلالل إلخراج ما بينها من الطعام فهو مستحب
إن علق بني األسنان يش من الطعام ,ملا روى الطرباين يف الكبري عن أيب
أيوب األنصاري ريض اهلل عنه قال :خرج علينا رسول اهلل صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم ,فقال« :حبذا املتخ ِّللون» ,قالوا :وما املتخ ِّللون
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يا رسول اهلل؟ قال« :املتخ ِّللون بالوضو  ,واملتخ ِّللون من الطعام ,أما
ختليل الوضو  :فاملضمضة ,واالستنشاق ,وبني األصابع ,وأما ختليل
الطعام :فمن الطعام ,إنه ليس يش أشد عىل امللكني من أن يريا بني أسنان
صاحبهام شيئ ًا وهو قائم ِّ
يصل».
وبناء عىل ذلك:
فإنه يستحب ختليل األسنان باخلالخل ,وأن تكون من عود ,برشط
أن ال يض أسنانه ,ثم يستاك .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

السؤال :33هول جيوول أن أدعوو اهلل تعواىل علوى مون ظلاون حتوى
درتا قل من الظلم الذي أعاني من ؟
اجلواب :إن اهلل تبارك وتعاىل يقول﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [النسا  .]231 :يقول اإلمام القرطبي رمحه اهلل تعاىل:
والذي يقتضيه ظاهر اآلية أن للمظلوم أن ينتص من ظامله ولكن مع عدم
جتاوز احلدِّ يف الدعا إن كان الظامل مؤمن ًا.
وقال اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل :اعلم أن هذا الباب واسع جد ًا
وقد تظاهر عىل جوازه نصوِ الكتاب والسنة ,وأفعال سلف األمة
حق العبد الظامل الكافر.
وخلفها ,وخاصة يف ِّ
عن جابر بن سمرة ريض اهلل عنهام قال :شكا أهل الكوفة سعد بن
أيب وقاِ ريض اهلل عنه إىل عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ,فعزله
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واستعمل عليهم عامر ًا ,فشكوا حتى ذكروا أنه ال يسن يصل ,فأرسل
إليه ,فقال :يا أبا إسحاق ,إن هؤال يزعمون أنك ال حتسن تصل .فقال:
أما أنا واهلل فإين كنت أصل هبم صالة رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم ال أخرم عنها ,أصل صالة العشا رفأ حركد يف األوليني,
روأخف يف األخريني ,قال :ذلك الظن بك يا أبا إسحاق ,وأرسل معه
رج ً
ال أو رجاالً إىل الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة ,فلم يدع مسجد ًا إال
سأل عنه ,ويثنون معروف ًا ,حتى دخل مسجد ًا لبني عبس ,فقام رجل
منهم ,يقال له :أسامة بن قتادة ,يكنى أبا سعدة ,فقال :أما إذ ن ررشدح ترنا فإن
سعد ًا كان ال يسري بالرسية ,وال يقسم بالسوية ,وال يعدل يف القضية ,قال
سعد :أما واهلل ألدعون بثالث :اللهم إن كان عبدك هذا كاذب ًا ,قام ريا
وعرضه للفتن ,وكان بعد ذلك إذا
وسمعة ,رفأط حل عم رره ,رو رأط حل رف حقرهِّ ,
سئل يقول :شيخ كبري مفتون ,أصابتني دعوة سعد .قال عبد امللك بن
عمري الراوي عن جابر بن سمرة :فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه عىل
عينيه من الكرب ,وإنه ليتعرض للجواري يف الطرق في حغمزهن .متفق عليه.
وبناء عىل ذلك:
فيجوز الدعا عىل من ظلمك مع االعتدال يف الدعا  ,ولكن الدعا
له خري من الدعا عليه ما دام مؤمن ًا ,ألنه بربكة دعا املظلوم يستجيب اهلل
خري صالحه
الدعا  ,فإن دعوت اهلل له وأصلح اهلل شأن هذا العبد ,فإن ر
يعود عليك وعىل غريك.
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أما الدعا عليه فقد يزيده ضالالً وغواية وظل ًام ,وهذا شه قد يعود
عليه وعىل اآلخرين.
فأنا أنصحك بالدعا له خري ًا من الدعا عليه ,وهذا من باب
الفضل ال من باب العدل ,وأسأل اهلل أن يتوالنا مجيع ًا ويرزقنا كظم الغيظ
والعفو عن الناس وأن نحسن ملن أسا إلينا .آمني .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

الس و ووؤال :32أن و ووا عال و ووك عل و ووم مت و وورِّج م و وون كليَّ و وة الش و ووردعة,
ومشووكليت أنووي و أةغووك يف اةسووة اخلطابووة يف املسووا د,
وع ووائليت وأص وودقائي دض ووغطون عل ووي لك ووي أخط ووك ,ته وول
أعيعهم أم أبقى كاا أنا يف ةاحة نفسية دون خطابة؟

اجلواب :أنا أنصحك إن كنت متقن ًا للعلم الرشعي ,وعندك املقدرة

تقص يف ذلك ,وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﭼ ﭽ
عىل نقل اخلري للغري ,فال ِّ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾

[ف ِّص رلت:

 .]44ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم« :ب ِّلغوا عني ولو آية»
رواه البخاري عن عبد اهلل بن عمرو بن العاِ ريض اهلل عنه.
ومن سعادة العبد املؤمن أن يكون عبد ًا صاحل ًا مصلح ًا ,وإذا كنت
حريص ًا عىل صالحك فكن مصلح ًا يف املجتمع ,وتذكر وصية سيدنا لقامن
عليه السالم عندما قال لولده﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [لقامن.]21 :
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وتذكر قول سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم« :املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب عىل أذاهم أعظم أجر ًا من
الذي ال خيالطهم وال يصرب عىل أذاهم» رواه اإلمام أمحد عن عبد اهلل بن
عمر ريض اهلل عنهام.
فإذا عزمت فتوكل عىل اهلل ,وأتقن اختيار املوضوع مع ضبطه لغة,
وضبط اآليات واألحاديث الرشيفة ,واحذر من األحاديث املوضوعة
واملكذوبة ومن القصص اخلرافية ,مع االختصار.
وأما إذا مل تكن عندك املقدرة عىل القيام هبذه املهمة فأنا أنصحك أن
تتعلمها وتتقنها من خالل تناصحك مع بعض السادة األفاضل من
الدعاة إىل اهلل تعاىل.
أسأل اهلل تعاىل أن يسدِّ د خطانا مجيع ًا .هذا ,واهلل تعاىل أعلم.

الس ووؤال :35ة وول اغت وواب أخ وواه ,واعت ووذة منو و وعل ووك العف ووو ت ووهبى
الثاني أن دعفو ,تاا ا دفعل؟ وهل سيحاسك دوم القيامة؟

حق أخيه أن يستحله ويرد
اجلواب :الواجب عىل املسلم إذا أسا يف ِّ

إليه حقه إذا كانت هناك حقوق عينية له ,أما املعنوية فباالعتذار إليه
وطلب السامح منه.
وينبغي عىل املسلم املسا إليه أن يقبل عذر أخيه إذا جا معتذر ًا,
وإال فيخشى عليه أن ال يرد حوض النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
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وسلم يوم القيامة ,للحديث« :ومن اعتذر إىل أخيه املسلم من يش بلغه
عنه فلم يقبل عذره مل يرد عل احلوض» رواه الطرباين واحلاكم.
وبناء عىل ذلك:
فإذا اعتذر امليس ورد احلقوق العينية إن وجدت فقد برئت ذمته
بإذن اهلل تعاىل وال يش عليه ,ألن حق املسا إليه أن يعتذر إليه امليس .
هذا ,واهلل تعاىل أعلم.
**

**

**
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