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¬
املقدمة

لمد هللِ تعاىل بِ حج ِمي ِع حَم ح ِام ِد ِه ك ِّل حها ,حما حعلِمتُ ِمْ حهتا حم حمتا ح حْع حلتع ,عت
ا ح
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
حح
حَجي ِع ن حعمه ك ِّل حها ,حما حعلمتُ مْ حهتا حم حمتا ح حْع حلتع ,ا ح
لمتد هللِ تعتاىل ايتَشر ح ح
مرنحا ِ
ب إىل قلوبِْحا ِ
اإل حيَم حن.
يإلسال ِم ,حم حح َّب ح
صد ح
حم حْش حهد حْن ال إِ حي حه إال اهلل حمحدح ه ال ح ِ
ح ح
حَصت حعبتدح ه,
يك حيه ,حصدح حق حمعدح ه ,حمن ح ح

اب حمحدح ه ,حم حْش حهد حْ َّن حس ِّيدح نحا َم ح َّمتدح ا حرستو اهللِ حصت َّ
حم حْ حع َّز جْدح ه ,حم حه حز حم األحح حز ح
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
تبا حب ِة
ايَ ح
تار حَ متعتاىل حعتل َّ
اهلل حع حليه م حع ح آيته ح
ِض اهلل حت حب ح
مصتببِه ح
مست َّل حع ,حم حر ح
ِ
ني ,ممل تحبِعهع بِإِحس ٍ
ان إىل حيو ِم ايدِّ ِ
يل.
ح
ح
مايتَّابِع ح ح ح
ِ
ِ
حْ َّما حبعد :حف حيقو ِ
ِحته اهلل تعتاىل:
مر ِ ح
ِض اهلل حعْه ,ح
اإل حمام حْبو ححْي حف حة ايُّْع حَمن حر ح
مل حت حك َّلع يف حَش ٍء مل ِ
ف حْفتحي حُ يف ِد ِ
يل
ايعل ِع ,حمه حو حيظ ُّل حْن ال حيس حأ حيه اهلل حعْه ,كحي ح
ح
ح
اهللِ؟ حف حقد حسه حلُ حع حلي ِه نحفسه حم ِديْه .اهت.
حمإِ ِِّّن حْس حأ اهللح تعاىل حْن ي حسدِّ حد ِِّن فِ حيَم حْقو  ,حمفِ حيَم حْكتب ,ألح ِِّّن ع حي ِق ٍ
ني بِ حأ َّن
اهللح تعاىل سائ ِِل يوم ِ
ايق حيا حم ِة حعل ك ِّل حَش ٍء ,حم حْرجوه حْن ي حع ِام حلِْي بِ حفضلِ ِه ال بِ حعدي ِ ِه.
ح ح
ح
ددم ِ
ِ
يته ,م ح ِ
مجل ,م حْ حقامِْي فِيَم حْ حقامِْي فِ ِ
تة
حم ِعْدح حما حم َّل حع ح َِّل حر ِِّّب َّ
ح حفْتي بِ ح
ح ح
عز َّ ح ح
ح َّ
تة ازتز ِء ايت ِ
اإلجاب ِة حعتل بعت ِ حْست ِئ حلتِ ِهع ,مم َّف حقِْتي يِكِتحاب ِ
َّاست ِع متل
املسلِ ِم ح
ح
ح ح
ح
ني يف ِ ح ح
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اي حفتحامى َّ ِ ِ
يَا ع حْن حْك ح
ون م حسدَّ حدا يف ذ ح
يك ,ممل ِحر ِِص عت
ايرشع َّية ,كُْ حح ِر ح
ح
ِ
ِ
ِ
حامى ع حست ِّيدح ي ِل حجلِي حل ِ
تني ش ِ
توى
تهدح حَم حتَم بتايعل ِع مايتَّق ح
ايسدح اد حع حرضُ هَشه اي حفت ح
َّ
ُها حف ِضتي حلة َّ
ايَّتي ِ ايتدكتور حست ِّي ِدر
َّ
مايَال ِ  ,مال ْ حزكِّي ع اهللِ تعاىل حْ ححدح ا ,حم ح
اإلفت ِ
ته ِاِّب حْ ِمتني حد ِائ حتر ِا ِ
ايَّي ِ حس ِّي ِدر َم ح َّمد ِّ
الجي ايكر ِدر ,حم حف ِضي حلة َّ
حتاء
ايَّ ح
حِْحد ِّ
ح
مذيك مل حْج ِل تحَ ِب ِ
يح حما حكتحبُ ,حْم تحَ ِويبِ ِه.
بِ حب حلب,
ِ ِ ِ
مإِ ِِّّن حْس حأ اهللح تعاىل ايع ِِل اي حق ِ
تد حير حْن حيرز حقِْتي ِ
اإلال ح
ح
تالا ايتَشر فيته ُّ
ح َّ
ا يوم ِ
َّ
ايق حيا حم ِة ,حم حْن حيك ح
مجتل,
عز
ون حع حم ِِل هَشا حمْبمرا حم حمقبوال ِعْدح اهللِ َّ
اخلح حال ِ ح ح
معي م حزمجتحتي ,م ِيف ص ِ
وِل مفر ِ
ِ ِ
تبي حف ِة
ح ح َّ ح ح
اب حما حكتحبُ يف حصبي حفة ْص ِ ح
حم حْن حَي حع حل حث حو ح
ِ ِ
م حَّ ِ ِ
يم ِ
ايست ِّيدح ي ِل ايك ِ
ني ا َّي ح
تَشي ِل
اِيي حمك ِّل حمل حْح حس حل إِ ح َِّل ,حم حال َّ
حتر ح
اصة يف حصتبي حفة َّ
ح
اج حعا حما حكتحبُ ,حف حَ َّببوا حم حص َّوبوا.
حر ح
تُ ,حم حي ح
تُ ,حم حي ح
لمتد حْن
لمتد حْن حقبِل ح
لمتد حْن حم َّفق ح
تك ا ح
تك ا ح
اي َّله َّع حي حك ا ح
مايَتال ِ  ,حم حْست حأي حك
حْ حجر حت ,مهَشا حظِّْي ,حف حأس حأي حك حيا حر ُّب حم ِزيدح اَمدح ى ماي ُّت حقى َّ
حسل ِ
اخلتحا ِم .آمني.
ح
ِْحد حيف ايْعسان

حلب ت األربعاءَ/1 :مرم 1437/هت
املوافق/14 :ترشيل األم 2015 /م
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السؤال :1كيف نفهم قول اهلل تعاىل﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾
[النمل]19 :؟ وما هو الفارق بني التَّبَسُّم والضحك؟
اجلواب :ايفارق بني اي َّت حب ُّسع مايضبك ,هوْ :ن اي َّت حب ُّسع ْم
دم
ايضبك ,ميكون غايبا يلرسمرْ ,ما ايضبك فهو :انبساط ايوجه مب ِّ
ْعع مل اي َّت حب ُّسع ,مإن كان بَوت ,مكان يسمع مل
األسْان ,فايضبك ُّ
بعيد فهو ايقهقهة.
مبَشيك يكون يديْا ثالث مراتب:
األمىل :اي َّت حب ُّسع ,مهو ما كان بال صوت ,بل جمرد انفراج ايفع.
ايثانية :ايضبك ,مهو اي َّت حب ُّسع املَبوب بَوت الفيف.
ايثايثة :ايقهقهة ,مهي ايضبك بَوت عا .
ميطلق اي َّت حب ُّسع ع ايضبك ,كَم يف الديث ايرشيف ( :حما ك ح
حان
حض ِبك حرسو ِ اهلل ﷺ إِال حت حب ُّسَم) رماه اإلمام ايرتمَشر عل عبد اهلل بل
الارث رِض اهلل عْه.
مقد كان ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ال يكثر مل
ِ
ِ
ايَمُ ,ح
ح
ايضبك) مُها
قليل
(طويل
ايضبك ,مال يقهقه ,بل كان:
ِ
ِ
ايضبك .هذا أوالً.
ايَمُ ,مقلة
صفتان يْبغي ْن يتب َّ هبَم املسلع :طو
ثاني ًاْ :ما قويه تعاىل :عل سيدنا سليَمن عليه ايسالم﴿ :ﮢ
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تبسع شارعا يف ايضبك مآالَشا
ﮣ ﮤ ﮥ﴾ .فقا املفرسمنْ :ر َّ
مْه ,يعْي جتامز حدَّ اي َّت حب ُّسع إىل ايضبك ,ماي َّت حب ُّسع املوصل إىل ايضبك
إنَم هو عل

رس بَم كان مل
رس ٌ
نبي بأمر ايدنيا ,مإنَم ي ح ُّ
مر ,مال ي ح ُّ

ايديل ماآلالرا.
تبس ِع سيدنا سليَمن عليه ايسالم :هو قو ايْملة﴿ :ﮖ
مسبب ُّ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [ايْمل.]18 :
حيث ْعجب بَم د َّ مل قوَما ع ظهور رِحته مرِحة جْوده ,مايتَمس
ايعَشر َمع إذا هع ح َّطموا ايْمل بدمن شعور مْهع .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :2كيف صدَّق الصحابة الكرام واملؤمنون من بعدهم قول اهلل
تعاىل﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [يونس ]92 :وهم مل يشاهدوا بدنه؟ وما

هو تفسري قوله تعاىل﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾؟
اجلواب :أوالً :صدَّ ق ايَبابة ايكرام رِض اهلل عْهع ماملؤمْون

مل بعدهع ,بقويه تعاىل﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ .مل الال إيَمهنع متَديقهع
بقو اهلل تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [ايْساء.]122 :
ْب اهلل تعاىل فيَم مىض مفيَم يأيت مل الال إيَمنه
فاملؤمل يَدِّ ق حال ح ح
رْر ايعني ,بل حال حْب اهلل
ْب اهلل تعاىل كأنه ُّ
باهلل تعاىل ,ماملؤمل يستقبل حال ح ح
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تعاىل عْد املؤمل ْصدح ق مل رؤية عيْهَّ ,
ايعني قد ختدع صاح حبهاْ ,ما
ألن
ح
اهلل تعاىل فتعاىل عل ذيك علوا كبريا.
ممل هَشا املْطلق رْيْا كثريا مل اآليات ايكريمة يقو اهلل تعاىل فيها
يسيدنا َممد ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع﴿ :ﭤ ﭥ﴾ .مع ْنه ما
رْى ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ,ييستقبل هَشا ايْبأ ماخلْب كأنه
َّاهدٌ عْده ,ممل َجلة ذيك قويه تعاىل﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾
م ح
[ايفجر .]6 :مقويه تعاىل﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [ايفيل.]1 :
مع ْنه ما رْى ,ميكل استقبل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع اخلْب
رْر ايعني.
مايْبأ كأنه ُّ
ثاني ًاْ :ما املقَود بقويه تعاىل﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ فهع بْو
إ ائيلَّ ,
ألن بعضهع َّ
شك بموته ,يقو ابل عباس رِض اهلل عْهَم مغريه
مل ايسلف( :إن بع

بْي إ ائيل شكُّوا يف موت فرعون ,فأمر اهلل تعاىل

ايببر ْن يلقيه بجسده بال رم ) .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :3ملاذا كانت الضمة عوضاً عن الكسرة يف قوله تعاىل﴿ :ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ [الفتح]10 :؟
اجلواب :ايضمة هْا ييسُ ضمة إعراب ,ألن اَماء ضمري,

مايضَمئر ك ُّلها مبْية ,ماألصل يف اَماء ْن تكون مضمومة ,فإذا سبقتها يا ٌء
ْم كرس ٌا فإهنا تكرس ,مهَشا ما عليه َجهور ايقراء ,يعْي ْهنا مكسورا,
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متفر حد حفص رِحه اهلل تعاىل يف هَشه اآلية بايضع.
َّ
وبناء عىل ذلك:

فكلمة﴿ :ﭧ﴾ .جار مجمرمر متعلق بت ﴿ﭦ﴾ .مض َّمُ اَماء ع
ْصل حركتها ,مييسُ ضمة إعرابية .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :4هل جيب على املرأة سرت شعرها أثناء تالوة القرآن العظيم؟
اجلواب :إن تالما ايقرآن ايعظيع يَّرتط َما ايطهارا مل الدث
األكْب إذا كانُ عل ظهر قلبْ ,ما إذا كانُ ايتالما مل املَبف
ايرشيف فيَّرتط َما ايطهارا مل الدث األصغر ماألكْب.
وبناء عىل ذلك:
فال َيب ع املرْا سرت شعرها ْثْاء تالما ايقرآن ايكريع ,ميكل
يَّرتط َما ايطهارا مل الدث األصغر ماألكْب إذا كانُ تقرْ مل
املَبف ايرشيف ,مكَم األدب ْثْاء ايتالما ْن تسرت املرْا شعرها.
هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :5هل جيوز للمرأة احلائض أن حتمل جواهلا الذي فيه القرآن الكريم؟
يمسه إال ايطاهر ,مذيك يقويه تعاىل:
اجلواب :ايقرآن ايكريع ال ُّ
﴿ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [ايواقعة .]79 :ميقويه ص اهلل عليه مع آيه
آن إِال حط ِ
مصببه مسلع( :ال حي حم َّس ايقر ح
اه ٌر) رماه الاكع عل عمرم بل
حزم رِض اهلل عْه.

كتاب ايقرآن ايكريع
مذهب َجهور ايفقهاء إىل مْع ازْب مالائ

13
مس
مايْفساء مل ِّ

جلد املَبف املتَل ,مالواَش ايتي ال كتابة فيها مل ْمراق املَبف,
مايبياض بني ايسطور.
وبناء عىل ذلك:
فإن ِحل ازوا ايَشر فيه برنامج ايقرآن ايعظيع جائز يلبائ

 ,كَم

َيوز يلجْب مايْفساء ,ما دام برنامج ايقرآن مغلقا؛ ميكل إذا فتح برنامج
ايقرآن ايعظيع ع ازهاز فإن ازهاز يأالَش حكع املَبف ايرشيف ,فال
مسه إال ع طهارا .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
َيوز ُّ
ؤؤت

السؤؤؤال :6هنؤؤاب بعؤؤض الصؤؤور املرسؤؤومة بشؤؤكل ,نسؤؤان يصؤؤلي ر
بآيات من القرآن الكريم فهل هذا العمل جائز شرعاً؟
اجلواب :ايقرآن ايعظيع ْنزيه اهلل تعاىل ع قلب سيدنا َممد ص

اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ييكون مْهاجا يلْاس ,مدستورا يْ ِّظع
َمع شؤمن دنياهع ييْايوا سعادا ايداريل.
ح
ايكريع إال ْرباب ايتقوى ,قا تعاىل﴿ :ﭨ ﭩ
ايقرآن
مال يع ِّظع
ح
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [الج.]32 :
وبناء عىل ذلك:
فال َيوز كتابة ايقرآن ايكريع ع شكل إنسان يَِل ْم ال يَِل,
كَم ال َيوز كتابته ع صورا طائر ,ممل فعل ذيك فقد ارتكب كبريا مل
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ايكبائر ,إذا يقَد بَشيك ايعبث ماالستدفاف بايقرآن ايعظيعْ ,ما إذا
قَد ايعبث ماالستدفاف باآليات ايكريمة فقد كفر مارتدَّ عل اإلسالم
مايعياذ باهلل تعاىل .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :7هل جيوز للمرأة أن تلبس قالدة من ذهب مكتوب عليها آية الكرسي؟
ِّ
جائز حعا باتفاق ايفقهاء,
اجلواب:
ايتبِل بايَشهب بايْسبة يلْساء ٌ
مكَشيك َيوز يبس ايَشهب املكتوب عليه آية مل ايقرآن ايكريع ْم اسع
مل ْسَمء اهلل تعاىل ,ميكل برشط ديمومة ايطهارا عْد يبس ايَشهب
املكتوب عليه آية مل ايقرآن ايكريع ,مذيك يقويه تعاىل﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ﴾ [ايواقعة .]79 :ميقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع:
آن إِال حط ِ
(ال حي حم ُّس ايقر ح
اه ٌر) رماه ايطْباِّن عل سا بل عبد اهلل بل عمر
رِض اهلل عْهع.

مذهب َجهور ايفقهاء إىل ْنه ال َيوز يلمب ِد ِ
ث حدثا ْصغر مال

يمس ايقرآن ايعظيع.
ْكْب ْن َّ
وبناء عىل ذلك:
فال حرج مل يبس ايقالدا املكتوب عليها آية ايكريس ,برشط ْن
تكون املرْا ع طهارا تا َّمة مل الدث األصغر ماألكْب ,ممل الي
مايْفاس ,مإال حرم عليها يبسها .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
**

**

**
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السؤال, :1ذا أنكر اإلنسان اإلسراء واملعراج بالروح واجلسد لسيدنا رسول
اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهل يعدُّ كافراً؟
اجلواب :اإل اء ايَشر كان يسيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع
آيه مصببه مسلع مل مكة املكرمة إىل املسجد األقىص بايرم مازسد,
ثبُ بْص ايقرآن ايكريع رصاحة ,قا تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ [اإل

اء.]1 :

ْما املعراج فقد ثبُ باألحاديث ايَبيبة املَّهورا.
منص ايفقهاء ع ْنه مل ْنكر شيئا معلوما مل ايديل بايرضمرا
َّ
فقد كفر.
وبناء عىل ذلك:
أوالً :مل ْنكر اإل اء ايَشر ثبُ بْص ايقرآن ايعظيع فقد كفر.
ثاني ًا :مل ْنكر املعراج ايَشر ثبُ يف الديث ايَبيح املَّهور
فهو فاسق.
قا اإلمام الجة ايَّي إبراهيع ايلقائي يف ح جوهرا ايتوحيد:
ِ
ِ ِ
حماج ِزم بِ ِمع حر ِ
تمتا حر حمتتوا
اج ايَّْبِي كَم حر حمما
حم حب ِّرئحتل ي حعائ حَّتة م َّ
هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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ٍّ صائم يكفر باهلل تعاىل كثرياً وأهله
السؤال :2رجل متزوِّج مصل
يتضايقون من كثرة كفره ؤ والعياذ باهلل تعاىل ؤ فهل تطلق
منه زوجته؟
اجلواب :أوالً :رمى اإلمام ايبدارر ممسلع عل ِّْب موسى رِض
اهلل عْه ,عل ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ْنه قا  ( :حيي حس
ْب حع ح حْذى حس ِم حعه ِمل اهلل إِ َّهنع حي حيدع ح
ون حيه حم حيدا حمإِنَّه
حْ ححدٌ حْم حيي حس حَش ٌء حْص ح ح
حيي حعافِ ِ
يهع حم حيرزقهع) .ر ُّبْا عز مجل حليع ال يعجل ,يمهل مال هيمل,
ُّ
مايكل يف قبضته ,ميفسح املجا يلعبد إذا ْراد ايتوبة هلل عز مجل ,ميوال
حلع اهلل تعاىل يعاجلهع بايعقوبة.
ثاني ًا :إذا تلفظ ايعبد بكلمة ايكفر مايعياذ باهلل تعاىل ,فإنه يكون
مرتدا عل ديل اهلل عز مجل ,محيبط سائر عمله ,ميفس ايعقد بيْه
مبني زمجته ,مإذا مات ع تلك الاية قبل ايتوبة مايدالو يف اإلسالم,
فال يغسل مال يكفل ,مال يَ عليه ,مال يدفل يف مقابر املسلمني ,مال
يرثه املؤمل.
ثالث ًا :ايعبادات ك ُّلها ال تْفع املرتدَّ ت مايعياذ باهلل تعاىل ت يقويه تعاىل:
﴿ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ﴾ [ايزمر ,]65 :ميقويه تعاىل﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾ [املائدا ,]5 :ميقويه تعاىل﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾ [األنعام.]88 :
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رابع ًا :مل رِحة اهلل عز مجل بعباده قويه تعاىل﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ﴾ [األنعام.]164 :
خامس ًا :يقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حمل حر حْى
ِمْكع مْكحرا حفلي حغ ِّريه بِ حي ِد ِه ,حفإِن ح حيستحطِع حفبِلِ حسانِ ِه ,حفإِن ح حيستحطِع حفبِ حقلبِ ِه,
حم حذي ِ حك حْض حعف ِ
اإل حيَم ِن) رماه مسلع.
وبناء عليه:
أوالًَ :يب ع ْهله مْمالده ْن يْكرما هَشا املْكر باملعرمف ,مْن
يَشكِّرمه باهلل تعاىلِّ ,
محيَشرمه مل بطَّه ج َّلُ قدرته.
ثاني ًاَ :يب ع هَشا ايرجل ك َّلَم تل َّفظ بكلمة ايكفر ت مايعياذ باهلل
تعاىل ت ْن َيدِّ د إسالمه ,ميَدق يف توبته هلل عز مجل ,ممل متام صدق
ايتوبة ايعزم ماززم ع ْن ال يعود إىل كلمة ايكفر مرا ثانية ,مييعلع بأن
عمله حيبط بكلمة ايكفر.
ثالث ًا :إذا تل َّفظ بكلمة ايكفر فس ايعقد بيْه مبني زمجته ,مال ُّ
حتل
يه زمجته عْد ايسادا الْفية إال بعد عودته يإلسالم متوبته مبعقد جديد,
مْما عْد غريهع فإذا رجع يإلسالم قبل انتهاء عدَّ هتا فهي زمجة حعية
يه .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :3ما حكم الرجل الذي يقول عن نفسه, :نه كافر بسبب
موقف أغاظه من بعض املسلمني فهل صار بذلك مرتداً عن
دين اهلل عز وجل؟
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اجلواب :أوالً :مل قا عل نفسه إنه كافر ت مايعياذ باهلل تعاىل ت مهو
حر خمتار بايغ عاقل ما ٍع ملا يقو ْ ,م قاصد ملا يقو  ,فيعدُّ هبَشا ايقو
ٌّ
كافرا مرتدا عل ديل اهلل عز مجل ,متط َّبق عليه ْحكام ايردا.
مكره ,ال
ثاني ًا :مل تل َّفظ بكلمة ايكفر ت مايعياذ باهلل تعاىل ت مهو ح
حيكفر ,مذيك يقويه تعاىل﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [ايْبل.]106 :
ثالث ًا :مل تلفظ بكلمة ايكفر ,مهو مغلق عليه ,مال يدرر ما يقو ,
ال حيكفر ,مذيك يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :هلل حْ حشدُّ
حان حع ح ر ِ
اح حلتِ ِه بِ حأر ِ
ني حيتوب إِ حيي ِهِ ,مل حْ حح ِدكع ك ح
ض
حف حرحا بِتحو حب ِة حعب ِد ِه ِح ح
ح
ِ
ٍ
حابه ,حف حأيِ حس ِمْ حها ,حف حأتحى حش حج حرا
حفالا ,حفان حف حلتحُ مْه حم حع حلي حها حط حعامه حم ح ح
حفاض حطجع ِيف ظِ ِّلها حقد حْ ِيس ِمل ر ِ
اح حلتِ ِه ,حف حبيْحا ه حو ك ححَشي ِ حك إِ حذا ه حو ِ حهبا حق ِائ حمة
ح
ح
ح ح
ح
ِعْدح ه ,حف حأ حال حَش بِ ِ
د حط ِام حها ث َّع حقا ح ِمل ِشدَّ ِا اي حف حر ِ  :ايله َّع حْن حُ حعب ِدر حم حْنحا
حر ُّب حك ,حْال حط حأ ِمل ِشدَّ ِا اي حف حر ِ ) رماه مسلع.
وبناء عىل ذلك:
مكرهْ ,م مغلق
فإذا تلفظ ايرجل بقويه عل نفسه إنه كافر ,مهو ح
عليه ال يدرر ما يقو  ,ال حيكفر؛ ْما إذا تلفظ هبَشه ايكلمة ,مهو قاصد
تلك ايكلمة ,ممدرَ ملا يقو  ,فقد مقع يف ايكفر مايردا ت مايعياذ باهلل
ف حف حقا ح  :إِ ِِّّن
تعاىل ت يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حمل حح حل ح
حان ص ِ
اإلس حال ِم؛ حفإِن ك ح ِ
حب ِرر ٌء ِمل ِ
ادقا حف حلل حير ِج حع
حان كحاذبا حفه حو ك ححَم حقا ح  ,حمإِن ك ح ح
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إِ حىل ِ
اإلس حال ِم حساملِا) رماه اإلمام ِْحد مْبو دامد .فعليه ْن َيدِّ د إسالمه,
مْن يتوب إىل اهلل تعاىل توبة صادقة ,مْن يعزم ع ْن ال يعود إىل مثلها,
متزمجا .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
مْن َيدِّ د عقد زماجه إذا كان ِّ
السؤال, :4ذا مات الرجل وهو مصر على جرمية الزنى هل ميوت كافراً
وخيلد يف نار جهنم وذلك لقوله تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ﴾ [الفرقان68 :ؤ]69؟
اجلواب :إن مقوع ايعبد يف املدايفات ايرشعية ع نوعني:
أوالً :إما ْن يقع يف املعَية مهو معتقد حرمتها.
ثاني ًا :مإما ْن يقع يف املعَية مهو معتقد ِح َّلها.
فمل مقع يف املعَية مهو يعتقد حرمتها ,ميكْه ضعف ْمام نفسه,
ٍ
عاا هلل عز مجل ,مهَشا ايقسع فتح اهلل عز مجل
فال يكون كافرا ,بل هو
ْرص ع ايَشنب حتى
يه باب ايتوبة ,فإن تاب غفر اهلل تعاىل ذنبه ,مإن َّ
مات ,فأمره إىل اهلل تعاىل إن شاء عفا عْه ,مإن شاء َّ
عَشبه ,قا تعاىل﴿ :ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [ايْساء.]48 :
ِ ِ ِ
ِض اهلل حعْه حقا ح ( :كَّْا ِعْدح
مرمى ايبدارر عل ع حبا حد حا ب حل َّ
ايَامُ حر ح
ايَّْبِ ِّي ﷺ حف حقا ح  :حْت حب ِايع ِ
وِّن حع ح حْن ال ت ِ
رشكوا بِاهلل حشيئا ,حمال تحزنوا ,حمال
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ِ
ِ
ت ِ
اب ِمل
حرسقوا ,حم حق حر حْ آ حي حة ايْ حِّساء ,حف حمل حم حَف مْكع حف حأجره حع ح اهلل ,حم حمل حْ حص ح
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
رته
ب حفه حو حك َّف حار ٌا حيه ,حم حمل حْ حص ح
حذي حك حشيئا حفعوق ح
اب مْ حها حشيئا مل حذي حك حف حس ح ح
اهلل حفه حو إِ حىل اهلل ,إِن حشا حء حع ََّش حبه حمإِن حشا حء حغ حف حر حيه).
ْما مل فعل املعاِص مايكبائر مهو يعتقد ِح َّلها فقد كفر ت مايعياذ
باهلل تعاىل ت مبع

ايعلَمء ِحل قويه تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭣﭤﭥﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ .ع مل
َّ
استبل ايقتل مايزنى ,مهَشا ايقسع مل ايْاس فتح اهلل تعاىل َمع باب
املبرمات
ْرصما ت ال قدَّ ر اهلل تعاىل ت ع استبال
َّ
ايتوبة كَشيك ,فإن ُّ
مماتوا ع ذيك ,ماتوا كافريل مرتديل ,فال يغسلون مال يكفْون مال
يَ عليهع ,مال يدفْون يف مقابر املسلمني.
وبناء عىل ذلك:
مَص ع جريمة ايزنى بدمن استبال ,
فإذا مات ايرجل مهو
ٌّ
فأمره إىل اهلل تعاىل ,إن شاء عفا عْه ,مإن شاء َّ
عَشبه؛ ْما إذا كان مستبال
ذيك فإنه مات كافرا.
ماملطلوب مل املؤمل ْن حيسل ايظل بايعاِص ,بأنه مقع يف املعَية
مع اعتقاد حرمتها .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال, :5ذا رأينا رجالً تلفَّظ بكلمة الكفر صراحة وخرج عن دائرة
اإلميان فهل يعترب دمه حالالً؟
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اجلواب :مل تل َّفظ بكلمة ايكفر رصاحة ,عامدا مل غري إكراه مال
ْرص ع ذيك م
إغالق ,فقد ارتدَّ عل اإلسالم ,ميَبح دمه مهدمرا إذا َّ
يرجع إىل جتديد إسالمه ,مذيك يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه
مسلع( :ال ححيِ ُّل حدم ام ِر ٍئ مسلِ ٍع حيَّ حهد حْن ال إِ حي حه إِال اهلل حم حْ ِِّّن حرسو اهللِ إِال
بِإِحدح ى حث ٍ
َّارَ ي ِ ِديْ ِ ِه امل حف ِ
س ,حمايت ِ
ايز ِاِّن ,حمايَّْفس بِايَّْف ِ
ارق
الث :اي َّث ِّيب َّ
يِل حج حَم حع ِة) رماه مسلع عل عبد اهلل بل مسعود رِض اهلل عْه .مايَشر يقيع
عليه الد إنَم هو الاكع.
وبناء عىل ذلك:
فمل تل َّفظ بكلمة ايكفر مبقي مَصا عليها مايعياذ باهلل تعاىل ,يَبح
دمه مهدمرا ,مايَشر يقتله الاكع ْم نائبه ,مييس ذيك يعامة ايْاس ,ألن
هَشا يفيض إىل ايفوىض مفتح ْبواب ايرش مايفتل .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :6هل صحيح بأن الرجل ,ذا أتى امرأته وهي حائض يكون كافراً؟
اجلواب :قد جاء يف الديث ايرشيف ايَشر رماه اإلمام ِْحد حع ِل حْ ِِّب
ه حري حر حا رِض اهلل عْه حقا ح  :حقا ح حرسو اهلل ﷺ ( :حمل حْتحى حح ِائضا ,حْم ام حر حْا ِيف
دب ِر حها ,حْم ك ِ
حاهْا حف حَدَّ حقه بِ حَم حيقو  ,حف حقد حك حف حر بِ حَم حْن حز ح اهلل حع ح َم ح َّم ٍد ﷺ).
مذكر ايفقهاء ْنه حيرم ع ايرجل ْن يأيت امرْته مهي حائ

 ,كَم

حيرم عليه إتياهنا مل دبرها ,فإن فعل ذيك فقد مقع يف خمايفة حعية,
مَيب عليه ْن يتوب إىل اهلل تعاىل مْها ,ألن فعل ايكبائر مع االعتقاد
بتبريمها ال ِي ِرج ايعبد عل امللة.
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وبناء عىل ذلك:

َّ
استبل هَشا ايفعل ,م يعتقد
فهَشا الديث ايرشيف َممو ٌ ع مل
ببرمته ,فمل استب َّله معدَّ ه حالال فقد كفر مايعياذ باهلل تعاىل ,مكفر بَم
ْنز ع سيدنا َممد ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ,مْما مل
فعل ذيك مع االعتقاد بتبريمه فليس بكافر.
مبع

ايعلَمء ِحل الديث ايرشيف ع ايتغليظ مايتَّديد ,ماعتْب

ايكفر هْا بمعْى ايكفر بايْعمة.
ميقو ابل ايقيع رِحه اهلل تعاىل :ايكفر نوعان ,كفر ْكْب مكفر
ْصغر ,فايكفر األكْب :هو املوجب يلدلود يف ايْار ,ماألصغر :موجب
الستبقاق ايوعيد دمن اخللود ,كَم يف الديث ايرشيف ايَشر رماه اإلمام
مسلع حعل ِّْب ه حري حر حا رِض اهلل حعْه قا ح  :حقا ح رسو اهلل ﷺ( :اثْحتحان يف
ُها ِ ِهبع كف ٌر :اي َّطعل يف ايْ حَّس ِ
ايْ ِ
ب ,مايِّْ حياحة ع ا َّمليُ) .ميف هَشا
َّاس ح
الديث ايرشيف ايَشر رماه اإلمام ِْحد حع ِل حْ ِِّب ه حري حر حا رِض اهلل عْه حقا ح :
حقا ح رسو اهلل ﷺ( :مل حْتحى ح ِائضا ,حْم امر حْا ِيف دب ِر حها ,حْم ك ِ
حاهْا حف حَدَّ حقه
ح
ح
ح
ح
بِ حَم حيقو  ,حف حقد حك حف حر بِ حَم حْن حز ح اهلل حع ح َم ح َّم ٍد ﷺ) .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.

السؤال :7ما حكم الشرع يف رجل ال يرى أنَّ أهل الكتاب من يهود
ونصارى كفار؟
اجلواب :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ [املائدا ,]17 :ميقو تعاىل﴿ :ﮋ ﮌ
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ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [املائدا.]73 :
ميقو

تعاىل﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ﴾ [ايتوبة30 :ت.]31
ميقو تعاىل﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ﴾ [ايْساء150 :ت.]151
ميقو تبارَ متعاىل﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ [ايبيْة.]6 :
ميقو سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع:
(ما َّي َِشر نحفس َمحم ٍد بِي ِد ِه ال يسمع ِِّب حْحدٌ ِمل ه َِش ِه األم ِة ,هي ِ
ود ٌّر حمال
ح
ح
َّ ح
ح
َّ ح
ح ح
ِ
حان ِمل حْص حب ِ
اِّن ,ث َّع حيموت حم ح يؤ ِمل بِا َّي َِشر ْر ِسلُ بِ ِه ,إِال ك ح
اب
حَص ٌّ
ن ح
ايْ ِ
َّار) رماه مسلع.
ميقو اإلمام ايْومر رِحه اهلل تعاىلْ( :ما الديث ففيه نس امللل
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ك ِّلها برساية نبيْا ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع.

مقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ال حيس حمع ِِّب حْ ححدٌ ِمل
حه َِش ِه األ َّم ِة) ْر ممل هو موجود يف زمْي مبعدر إىل يوم ايقيامة ,فك ُّلهع
َيب عليهع ايدالو يف طاعته.
مايَْصاِّن تْبيها ع مل سواُها ,مذيك ألن
اييهودر
مإنَم ذكر
َّ
َّ
اييهود مايَْارى َمع كتاب ,فإذا كان هَشا يف شأهنع مع َّ
ْن َمع كتابا,

فغريهع ممل ال كتاب يه ْمىل .ماهلل ْعلع) .اهت.
وبناء عىل ذلك:
فقد اتفقُ كلمة األئمة مايفقهاء ع تسمية اييهود مايَْارى
كفارا ,ميقو ايقاِض عياض رِحه اهلل يف كتابه( :ايَّفا)( :مَمَشا نكفر مل
دان بغري ملة املسلمني مل امللل).
فكفر ْهل ايكتاب معلوم مل ايديل بايرضمرا ,فمل يك ِّفرهع فهو
ح
كَشب ايقرآن ايعظيع ,ممل َّ
مثلهع ,ألنه َّ
ايقرآن ايعظيع فقد كفر ت
كَشب
مايعياذ باهلل تعاىل ت.هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
**

**

**

كتاب الطهارة
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السؤال :1رجل اغتسل غسل اجلمعة وكان جنباً ومل يستحضر نية الغسل
من اجلنابة أثناء اغتساله وصلى اجلمعة فهل صالته صحيحة؟
اجلواب :ايغسل مل ازْابة يه فرائ مْها :ايْية ,مهَشا عْد َجهور
ايفقهاء مل املايكية مايَّافعية مالْابلة ,يقويه ص اهلل عليه مع آيه
مصببه مسلع( :إنَم األعَم بايْيات) رماه ايبدارر ,مالايف يف ذيك
الْفية ,مقايوا :ايْية يف ايغسل سْة مييسُ فرضا.
ميستبب يإلنسان املسارعة يالغتسا الَّية نسيانه ,مييكون دائَم
ُّ
ع طهارا كَم هي ايسْة ,مألن املالئكة ال تقرب ازْب ,كَم جاء يف
الديث ايرشيف ( :حثال حث ٌة ال تحقرهبع املح ِ
الئكحةِ :جي حفة ايكحافِ ِر ,حماملت ححض ِّم
ح

بِاخلحل ِ
ايتضم باخللوق :هو
وق ,حمازْب إِال حْن حيت ححو َّض حأ) رماه ْبو دامد.
ُّ
ايتل ُّط بايطيب ماإلكثار مْه تَّ ُّبها بايْساء.
وبناء عىل ذلك:
فغسلك صبيح عْد ايسادا الْفية ,مصالتك كَشيك إن شاء اهلل
تعاىل ,ألن مل اغتسل بْية غسل ازمعة مهو ٍ
ناس حدثه األكْب ارتفع

حدثه عْد الْفية .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال, :2ذا نام الرجل أو املرأة فهل تصبح مالبسه جنسة ,ذا استيقظ؟
اجلواب :ايْوم ْمر طبعي ,ماإلنسان بباجة إييه ,ميكل قد حيتلع
يتبو مهو نائع ,فإذا
ايرجلْ ,م تتبرَ شهوته فيدرج مْه املَشرْ ,م قد َّ
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احتلع مرْى بلالْ ,م حتركُ شهوته مالرج املَشرْ ,م الرج مْه بو ,
تْجسُ ثيابه ,ممجب عليه غسلها.
َّ
وبناء عىل ذلك:
ايتعرق,
فإذا استيقظ ايرجل ْم املرْا ,ممجد بلال ع ثيابه مل غري ُّ
صارت نجسة ,مَيب غسلها ,مإال فهي طاهرا .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :3ما حكم السباحة يف بركة ماء غلب على ظن السابح أنها جنسة؟
تغريت إحدى ْمصافه ايثالثة:
اجلواب :املاء ايكثري ال يْجس إال إذا َّ
يتغري ْحد ْمصافه.
يونهْ ,م طعمهْ ,م رحيه ,مايقليل يْجس ميو
َّ
وبناء عىل ذلك:
فإذا كان املاء كثريا ,مظهرت آثار ايْجاسة عليه طعَم ْم رحيا ْم يونا
فال َيوز يإلنسان ايسباحة يف هَشا املاء ,فإذا سبح فيه فقد تْجس جسده,
مَيب عليه تطهري جسده باملاء ايطاهر.
ْما إذا كان املاء قليال م يعلع دالو ايْجاسة فيهْ ,م تظهر آثار
ايْجاسة ع املاء إذا كان كثريا ,فاألصل يف ذيك طهارا املاء ,ماييقني ال
يزم بايَّك .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :4هل جيب نقض ضفائر املرأة يف الغُسل من احليض واجلنابة؟
اجلواب :قد اتفق ايفقهاء ع مجوب تعميع شعر ايرْس باملاء,
ظاهره مباطْه ,يلَشكر ماألنثى ,مسرتسال كان ْم غريه ,يقويه ص اهلل
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عليه مع آيه مصببه مسلع( :إِ َّن ححت حُ ك ِّل حشع حر ٍا حجْحا حبة ,حفاغ ِسلوا َّ
ايَّع حر
رش) رماه ْبو دامد عل ِّْب هريرا رِض اهلل عْه.
حم حْنقوا اي حب ح ح
ْما بايْسبة يْق

ضفائر ايَّعر يف ايغسل ,فقد ذهب َجهور ايفقهاء

مل الْفية ماملايكية مايَّافعية مبع
نق

الْابلة إىل ْنه ال َيب ع املرْا

ايضفائر ,إذا كان املاء يَل إىل ْصو شعرها مل غري نق

يزمها نقضه ,سواء يف ذيك غسل ازْابة مغسل الي

 ,مإال

مايْفاس ,لديث

ْم سلمة رِض اهلل عْهاْ ,هنا قايُ يلْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه
ِ
ِ
زْحا حب ِة؟ حقا ح  :ال ,إِن حََّم
مسلع( :إِ ِِّّن ام حر حْ ٌا حْشدُّ حضف حر حرْيس ,حف حأنقضه يغس ِل ا ح
ني حع حلي ِ
الث ح حثي ٍ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ات ,ثع ت ِف ِ
ك حاملا حء
يض ح
حيكفيك حْن ححتث حي حع ح حرْسك حث ح ح ح
َّ
حفتحطه ِري حل) رماه مسلع.
مالايف يف ذيك الْابلة ,مقايوا :بوجوب نق
الي

ايضفائر يف غسل

مايْفاس ,مال َيب يف غسل ازْابة ,يقو ايْبي ص اهلل عليه

مع آيه مصببه مسلع يف الديث ايَشر رماه ْبو دامد مايدارمي حعل
ني رِض اهلل عْها حقا حيُ :س حأ حي ِ
ُ ام حر حْ ٌا ِم حل األحن حَ ِ
ار حرسو ح
حع ِائ حَّ حة ْ ِّم املؤ ِمْ ِ ح
ح
لي ِ حقا ح ( :ال َِشر حما حء َِ حم ِسد حر َِ ث َّع اغت ِحس ِِل حم حْن ِقي ,ث َّع
اهلل ﷺ حع ِل ا ح
ايرْ ِ
ص ِّبي حع ح حرْ ِس ِك ححتَّى تحبل ِغي شؤ ح
س ,ث َّع ال َِشر فِر حصة مم ح َّسكحة.
من َّ
ف حْصْحع ِ حهبا حيا
حُ ,قايُ :حفكحي ح
حقا حيُ :حفكحي ح
ف حْصْحع ِ حهبا حيا حرسو ح اهلل؟ حف حسك ح
حُ ,حف حقا حيُ حع ِائ حَّة :ال َِشر فِر حصة مم ح َّسكحة حف حت حت َّب ِعي ِ حهبا آ حث حار
حرسو ح اهلل؟ حف حسك ح
ايدَّ ِم .حم حرسو اهلل ﷺ حيس حمع حف حَم حْنك ححر حع حلي حها).
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وبناء عىل ذلك:
فال َيب نق

ايضفائر يف غسل ازْابة إذا كان املاء يَل إىل ْصو

ايَّعر عْد َجيع ايفقهاءْ ,ما يف ايغسل مل الي

فكَشيك ال َيب نق

ايضفائر إذا كان املاء يَل إىل ْصو ايَّعر ,مإال مجب نقضها ,الالفا
يلبْابلة ايَشيل قايوا بوجوب نق

املرْا شعرها يف غسل الي

مايْفاس.

مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي ِْحد الجي ايكردر
حفظه اهلل تعاىل ع ازواب ما يِل:
[هذا كله يف حق املرأة ،أما الرجل فيجب عليه نقض ضفائره يف
الغسل من اجلنابة] .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :5هل جيب ,زالة الوسخ حتت األظفار أثناء الوضوء والغسل؟
اجلواب :قد االتلف ايفقهاء يف هَشا ,قا الْفية ماملايكية :ايوس
حتُ األظفار ال يمْع ايطهارا مإن كان يمْع مصو املاء إىل ما حتته.
مقا الْابلة مايَّافعية ,مبع

الْفية :ايوس حتُ األظفار يمْع

صبة ايطهارا.
وبناء عىل ذلك:
حق املسلع ْن يزيل ايوس مل حتُ ْظفاره ,مالاصة إذا
فاألمىل يف ِّ
كانُ طويلة ,الرمجا مل اخلالف بني ايفقهاءْ ,ما إذا كانُ قَريا
ميَعب إزاية ايوس مل حتتها ,فال حرج مل بقائها مايطهارا صبيبة
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عْد الْفية ماملايكية ,سواء كانُ ايطهارا مل الدث األصغر ْم األكْب.
هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :6هل صحيح بأنَّه جيب على املؤمن أن يستنجي من الريح؟
اجلواب :قد مرد يف الديث ايرشيف ايَشر حر حماه اي َّط ح ح ِ
اِّن ِيف
ْب ُّ
ِِ
ايَ ِغ ِري عل جابر رِض اهلل عْه ْن ايْبي ص اهلل عليه مع آيه
مع حجمه َّ
مصببه مسلع قا ( :مل استحْ حجى ِمل ِر ٍ
يح حف حلي حس ِمَّْا).
يح استِْ حجا ٌء ِيف كِت ِ
اير ِ
حاب اهلل حمال ِيف سْ َِّة
ميقو اإلمام ِْحد :حيي حس ِيف ِّ
رسوي ِ ِه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ,م ِهي حط ِ
اه حر ٌا حفال تْ ِّحجس
ح ح
ح
ح ِ
امي حله املب حت َّلة إِ ِذا حال حر حجُ.
ح
وبناء عىل ذلك:
يستبب االستْجاء مل ايريح ,ألهنا ييسُ نجسة.
فال َيب مال
ُّ
مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي ِْحد الجي ايكردر
حفظه اهلل تعاىل ع ازواب ما يِل:
[هذا إذا مل يرافق خروجها غائط ،وإال وجب االستنجاء للغائط ال
للريح] هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :7هل جيوز التيمُّم بالرماد؟
اجلواب :ال الالف بني ايفقهاء يف َّ
ْن ايرماد الاصل مل احرتاق
يْجسه ,بل
اييشء ايطاهر
طاهر ما ختايطه ايْجاسة ,ألن حرق اييشء ال ِّ
ٌ
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هو سبب ايتطهري عْد بع

ايفقهاء؛ مقد ثبُ ْن ايْبي ص اهلل عليه

مع آيه مصببه مسلع ملا جر مجهه ايرشيف يوم ْحدْ ,الَشت ايسيدا
فاطمة رِض اهلل عْها قطعة حَري ,فأحرقته حتى صار رمادا ,ثع ْيَقته
بازر  ,فاستمسك ايدم .رماه ايبدارر ممسلع.
ايتيمع فاألصل يف مرشمع َّيته قويه تعاىل﴿ :ﯪ ﯫ
ْما
ُّ

ﯬ﴾ [ايْساء ,]43 :مايَعيد هو ما ظهر مل ْجزاء األرض ,ميقو ص
(مج ِع حلُ ِِل األحرض حمس ِجدا حم حطهورا)
اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع :ح
ايتيمع ِّ
بكل ما هو مل جْس األرض.
رماه ايبدارر .فيجوز ُّ
مْما ما حيرق بايْار فيَري رمادا كايَّجر مالَّيش فليس مل
ايتيمع به.
جْس األرض ,فال َيوز ُّ
وبناء عىل ذلك:
ايتيمع به ,ألنه ييس مل جْس
فايرماد ت مإن كان طاهرا ت ال َيوز ُّ
ايتيمع بأجزاء األرض املبرمقة عْد َجهور
األرض ,مكَشيك ال َيوز
ُّ
ايفقهاء؛ ألن حرقها ِيرجها عل اسع ايرتاب ,مالايف يف ذيك الْفية
فقايوا :إذا ْحرق تراب األرض مل غري خمايط حتى صار ْسود ,جاز
ايتيمع به .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
ُّ
السؤال :8ما حكم خروج بقية املين من املرأة بعد غسلها من املعاشرة الزوجية؟
اجلواب :قا صاحب كتاب ايفقه ع املَشاهب األربعة :الْفية
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قايوا :إذا اغتسل مل ازْابة قبل ْن يبو ْم يْام ,ثع الرج بقية املْي
مجب ايغسل ,مال يعيد ايَالا ,مإذا الرج املْي بعد ايبو ْ ,م ايْومْ ,م
امليش ,ال َيب عليه ايغسل.
ْما املرْا :فإهنا إذا اغتسلُ ,بعد ْن قارهبا زمجها ,ثع الرج مْها
مْي ايرجل فعليها ايوضوء دمن ايغسل.
معْد ايَّافعية :الرمج املْي مل طريقه املعتاد موجب يلغسل.
وبناء عىل ذلك:
فال َيب ع املرْا إعادا ايغسل بعد الرمج بقية املْي مْها عْد
الْفية ,معليها إعادا ايوضوءْ ,ما عْد ايَّافعية فيجب عليها إعادا ايغسل.
تتعجل بايغسل حتى تتي َّقل مل الرمج بق َّية
يَشيك تَْح املرْا ْن ال َّ
املْي مْها بعد املعاحا ايزمج َّية ,الرمجا مل اخلالف بني ايفقهاء .هَشا,
ِّ
ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال, :9ذا أسقطت املرأة علقة ونزل منها دم فهل هو دم نفاس؟
اجلواب :قد جاء يف كتاب ايفقه ع املَشاهب األربعة :ايَّافعية قايوا:
ال يَّرتط يف ايْفاس ْن يظهر بع

حاللق ايويد ,بل يو مضعُ علقة ْم

مضغة مْالْب ايقوابل بأهنا ْصل آدمي ,فايدم اخلارج عقب ذيك نفاس.
مالْفية قايواْ :ما ايسقط فإن ظهر بع

اللقه مل إصبع ْم ظفر ْم

شعر ْم نبوه فهو ميد تَري املرْا بايدم اخلارج عقبه نفساء ,مإن يظهر
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مل اللقه َشء مل نبو ذيك ,بأن مضعته علقة ْم مضغة ,فإن ْمكل
ئي حيضا ,بأن صادف عادا حيضها ,فهو حي
جعل ايدم املر ِّ

؛ مإال فهو

دم علة مفساد.
وبناء عىل ذلك:
فايدم ايَشر تراه املرْا بعد إسقاط ايعلقة نفاس عْد ايَّافعية إذا
قايُ ايطبيبة إنه ْصل آدمي.
معْد الْفية ال يعدُّ نفاسا ,بل هو حي

إذا استمر ثالثة ْيام ,مإال

فهو دم استباضة .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :10هل صحيح بأنه جيب على املرأة احلائض والنفساء أن
جتلس يف مصالها خالل فرتة احليض أو النفاس؟
يستبب يلمرْا الائ ْم
اجلواب :قد ذكر فقهاء الْفية بأنه
ُّ
ايْفساء ْن تتوضأ عْد ِّ
كل مقُ صالا ,مجتلس يف مَالها ذاكرا رهبا عز
يستبب يلبائ
مجل ,كَم جاء يف حاشية ابل عابديل رِحه اهلل تعاىل:
ُّ
ايوضوء ِّ
يكل فريضة ,مْن جتلس يف مَالها تس ِّبح مهت ِّلل بمقدار ْدائها,
مطهر.
يئال تزم عادا ايعبادا عْها ,مماء مضوئها طاهر غري ِّ
وبناء عىل ذلك:
فال َيب ع املرْا الائ

ْم ايْفساء ازلوس يف مَالها ْثْاء

يستبب َما ْن تتوضأ عْد ِّ
كل صالا,
فرتا الي ْم ايْفاس ,ميكل
ُّ
مجتلس يف مَالها تَشكر اهلل تعاىل متس ِّبح مهت ِّلل ,متَِل متس ِّلع ع
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سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ,متدعو اهلل عز
مجل بمقدار ايَالا ,ميكْها ال تقرْ ايقرآن ايكريع .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :11هل هناب حرج شرعي يف بناء دورة املياه ؤ مكان قضاء
ال أو مستدبرًا القبلة؟
احلاجة ؤؤ ,ذا كان اجلالس مستقب ً
اجلواب :قد جاء يف الديث ايَبيح ايَشر رماه اإلمام ايبدارر
وب األحن حَ ِ
ار ِّر رِض اهلل عْه حْ َّن ايَّْبِ َّي ص اهلل عليه مع آيه
حعل حْ ِِّب حْ ُّي ح
ِ
ِ
مها,
مصببه مسلع حقا ح ( :إِ حذا حْتحيتع اي حغائ حط حفال تحستحقبِلوا ايقب حل حة حمال تحستحدبِر ح
ِ
حقوا حْم حغ ِّربوا).
حم حيكل ح ِّ
فتبرف عْها
مقد مرد يف األثر( :مل جلس يبو قباية ايقبلة ,فَشكر
َّ
إجالال َما ,يقع مل جملسه حتى يغفر يه).
مجاء يف اَمدية ايعالئية :مك ِر حه استقبا قبلة ماستدبارها ألجل بو
ْم غائط ,ميو يف ايبْاء ,حتى يو تَشكَّر يف ْثْاء ذيك انبرف إن ْمكْه
ذيك ,مإال فال.
مكره يلمرْا إمساَ صغري يبو ْم غائط نبو ايقبلة ,ميكره
استقبا عني ايَّمس مايقمرْ ,ما استدبارُها فال يكره.

مجاء يف حاشية ابل عابديل رِحه اهلل تعاىل( :ك ححَم ك ِر حه ححت ِريَم استِق حبا
ط ,حف حلو يِالستِْج ِ
ِقب حل ٍة ماستِدبارها ألحج ِل بو ٍ حْم حغ ِائ ٍ
اء ح يكره ,م حيو ِيف بْي ٍ
ان,
ح ح
ح
ح ح
ح
ح
ح
ِ
إلطال ِق ايَّْه ِي) ,مهو قو ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :إِ حذا

ِ
ِ
ِ
حقوا حْم حغ ِّربوا).
حْتحيتع اي حغائ حط حفال تحستحقبِلوا ايقب حل حة حمال تحستحدبِر ح
مها ,حم حيكل ح ِّ
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وبناء عىل ذلك:

ٍ
شكل إذا جلس اإلنسان يقضاء
فيكره حتريَم بْاء دمرا املياه ع
حاجة يكون مستقبال ايقبلة ْم مستدبرها.
مكَشيك يكره حتريَم استقبا ايقبلة ْم استدبارها حا قضاء الاجة,
مإذا تَش َّكر ْثْاء ذيك انبرف إن ْمكْه ذيك ندبا.
مال يكره استقبا ايقبلة مال استدبارها حا االستْجاء .هَشا ,ماهلل
تعاىل ْعلع.
السؤال :12جرحت ,صبعي ووضعت عليها الصق جروح ومل أكن مضطرًا
لذلك وتوضأت أكثر من مرة وصليت بدون نزع الالصق فهل
صالتي صحيحة؟
اجلواب :مل حمط صبة ايوضوء زما ما يمْع مصو املاء إىل
ازسد ِزر ِمه الائل كَّمع مشبع منبو ذيك ,ممل توضأ مترَ ملعة
يَل إييها املاء فوضوءه ناقص ,مإذا ص هبَشا ايوضوء فَالته غري
صبيبة ,مَيب عليه إعادهتا بعد غسل تلك ايلمعة.
رمى اإلمام ِْحد مْبو دامد حعل حبع ِ حْص حب ِ
اب ايَّْبِ ِّي ص اهلل عليه
مع آيه مصببه مسلع ( :حْ َّن حرسو ح اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه
مسلع حر حْى حرجال ي حَ ِِّل حم ِيف حظه ِر حقدح ِم ِه لُ ْم َعةٌ حقدر ايدِّ ر حه ِع ح ي َِب حها ا حملاء,
حف حأ حم حره حرسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع حْن ي ِعيدح ايوضو حء
ايَالاح).
حم َّ
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وبناء عىل ذلك:
فإذا كان ايالصق يمْع مصو املاء إىل ْصبعك ,م يكل يف غسل
األصبع رضر عليك ,فإن مضوءَ غري صبيح ,مايَالا ايتي صليتها يف
هَشه الاية غري صبيبة ,مَيب عليك غسل األصبع بعد إزاية ايالصق
مقضاء تلك ايَلوات.
ْما إذا كان ايالصق ال يمْع دالو املاء إىل األصبعْ ,م كان غسل
يرضَْ ,م َّ
يتأالر شفاؤه ,فإن غسل ظاهر ايالصق َيزئ يف
األصبع ُّ
ايوضوء ,مايَالا صبيبة ,ع ْن يكون ايالصق مكان ازر فقط
بدمن زيادا ما ْمكل .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :13هل جيوز للمرأة النفساء أن تصبغ شعرها قبل طهرها؟
اجلواب :قد ْالرج ابل ماجه حعل م حعا حذ حا ( حْ َّن ام حر حْا حس حأ حيُ حع ِائ حَّ حة
ِ
ل ِائ ؟ حف حقا حيُ :حقد كَّْا ِعْدح ايَّْبِ ِّي ص
رِض اهلل عْها حقا حيُ :حختتحضب ا ح
اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع حمنحبل نحدت ِحضب حف حلع حيكل حيْ حهانحا حعْه).
ممرد ْن نساء ابل عمر رِض اهلل عْهَم ك َّل ِيتضبل مه َّل ِح َّي .
ميقو ابل رشد :ال إشكا يف جواز االتضاب املرْا الائ مايْفساء.
وبناء عىل ذلك:
فال حرج مل صبغ شعر املرْا ايْفساء بيشء طاهر ,مْن ال يكون فيه
طبقة عازية متْع مصو املاء إىل ايَّعر .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
**

**

**

كتاب الصالة
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السؤال :1مسافر يريد مجع الصلوات تقدمياً أو تأخرياً ,ذا أراد أن
يصلي السنن الرواتب كيف يصليها ,ذا كانت الصالة مجع
تقديم أو تأخري؟
يَح َجع ايتقديع مال ايتأالري ,إال
اجلواب :عْد ايسادا الْفية ال
ُّ
يلباج ,فيجمع ايظهر مايعَص َجع تقديع يف عرفة,
يف عرفة ماملزديفة
ِّ
ماملغرب مايعَّاء َجع تأالري يف مزديفة.
فيَح ازمع إذا كانُ مدا اإلقامة ْربعة
ْما عْد ايسادا ايَّافعية
ُّ
ْيام مدمن ,ما عدا يوم ايدالو ماخلرمج.
وبناء عىل ذلك:
فإذا كان املسافر شافعياْ ,م مق ِّلدا يلسادا ايَّافعية ,فإنه يَِل ايسْة
ايقبلية فقط يف ايظهر إن كان َجع تقديع ْم تأالري.
مْما بايْسبة يَالا املغرب مايعَّاء فإنه يَِل ايسْة ايبعدية يلعَّاء
فقط مع ايوتر ,سواء كان ازمع تقديَم ْم تأالريا ,مإذا ْراد صالا قيام
ايليل بعد ذيك فال حرج عليه إن شاء اهلل تعاىل .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :2هل تصح صالة اجلمعة يف وقت صالة الضحى؟ وهل صالة
اجلمعة بدل صالة الظهر ؟
اجلواب :أوالً :مل حمط صبة ازمعة ممجوهبا دالو ايوقُ,
ممقُ صالا ازمعة عْد َجهور ايفقهاء هو مقُ صالا اي ُّظهر ,فال يثبُ
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مجودها ,مال يَح ْداؤها ,إال بدالو مقُ اي ُّظهر ,ايَشر هو بعد
ايزما  ,ميمتدُّ إىل مقُ ايعَص ,ميَّرتط دالو مقُ اي ُّظهر مل ابتداء
اخلطبة ,فلو ابتدْ اخلطيب اخلطبة قبل مقُ اي ُّظهر تَح ازمعة ,مإن
مقعُ ايَالا داالل ايوقُ.
مالايف يف ذيك الْابلة فَشهبوا إىل ْن مقُ صالا ازمعة هو ْم
مقُ صالا ايعيد ت ممقُ صالا ايعيد هو مقُ صالا ايضبى ت ميكْهع
قايوا :صالا ازمعة بعد ايزما ْفضل.
ٌّ
مستقل ,مييسُ بدال عل ايظهر,
فرض
ثاني ًاْ :ما صالا ازمعة فهي ٌ
(صالا ازم حع ِة
مييسُ ظهرا مقَورا ,يقو سيدنا عمر رِض اهلل عْه :ح
ٍ
ِ ِ
ركعت ِ
حان حمتحا ٌم حغري حق ٍ
رتى) رماه
َص حع ح ي حسان َم ح َّمد ﷺ حم حقد حال ح
ح ح
اب حمل اف ح ح
ايْسائي.
مالايف يف ذيك ْبو حْيفة مْبو يوسف ,مقاال :إن فرض ازمعة يف
األصل إنَم هو اي ُّظهر ,إال َّ
ْن مل تكاملُ فيه حائط ازمعة ,فإنه مأمور
لت ِعْ ,ما مل تتكامل
بإسقاط اي ُّظهر مإقامة ازمعة يف مكانه ع سبيل ا ح
فيه حائط ازمعة ,فيبقى ع ْصل اي ُّظهر.
مفائدا اخلالف تظهر فيَم يو ص اي ُّظهر يف بيته محده قبل فوات
صح ظهره,
ازمعة ,مهو غري معَشمر ,فعْد اإلمام ِّْب حْيفة مِّْب يوسف َّ
يَح ظهره ,مَيب عليه حضور صالا ازمعة.
معْد ازمهور ال ُّ
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وبناء عىل ذلك:
أوالً :مقُ صالا ازمعة عْد َجهور ايفقهاء هو مقُ صالا ايظهر,
الالفا يلبْابلة ايَشيل قايوا بأن مقتها مقُ صالا ايعيد.
ٌّ
مستقل مييس بدال عل ايظهر ,الالفا
فرض
ثاني ًا :صالا ازمعة ٌ
يإلمام ِّْب حْيفة مِّْب يوسف .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :3هل صحيح بأنه يكره وضع اليد على اخلاصرة أثناء الصالة؟
ايتدَص يف ايَالا مكرمه
اجلواب :قد ذهب َجهور ايفقهاء إىل ْن
ُّ
تْزهيا ,مالايف يف ذيك الْفية مقايواَّ :
ايتدَص ت يعْي مضع اييد ع
بأن
ُّ
اخلارصا ت مكرمه حتريَم ,ملْافاته هيئة ايَالا املأثورا ,مملا يف ذيك مل
ايتَّ ُّبه بازبابرا ,مقد هنى ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع عل
ذيك كَم جاء يف صبيح ايبدارر عل حْ ِِّب ه حري حر حا رِض اهلل عْه حعل ايَّْبِ ِّي
ايرجل خمت ِحَصا) .ميف رماية ِ
(هن حي حعل اخلح ِ
َص ِيف
ﷺ ( :حْنَّه حهنحى حْن ي حَ ِّ حِل َّ
ِ
(هنحى
َّ
ايَالا) .ميف رماية اإلمام ِْحد عل حْ ِِّب ه حري حر حا رِض اهلل عْه قا  :ح
ار ِيف ايَ ِ
حرسو اهلل ﷺ حعل االالتِ حَ ِ
الا).
َّ
وبناء عىل ذلك:
فايَالا تكون مكرمهة تْزهيا عْد َجهور ايفقهاء إذا مضع املَِل
يديه ع الارصته ْثْاء ايَالا ,ممكرمهة حتريَم عْد الْفية ,يَشيك
األمىل عدم فعل ذيك .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :4لقد أكرمين اهلل عز وجل بشاب مل يبلغ احللم ودخل َّ
سن
التمييز وحيفظ الكثري من كتاب اهلل عز وجل بإتقان فهل
يصح أن يكون لنا ,ماماً يف البيت ,ذا مل يكن والده موجوداً؟
اجلواب :قد ذهب َجهور ايفقهاء مل الْفية ماملايكية مالْابلة إىل
عدم صبة صالا ازَمعة إذا يكل اإلمام بايغا ,يقويه ص اهلل عليه مع
آيه مصببه مسلع( :ال تقدِّ موا صبيانكع) ْالرجه ايديلمي .هذا أوالً.
ثاني ًا :ايَبي املميز ما دالل س َّل ايتكليف ,مصالته تعتْب نافلة ,مال
َيوز اقتداء مفرتض بمتْ ِّفل؛ ْما غري صالا ايفريضة مل صالا كسوف ْم
تراميح فعْد َجهور ايفقهاء إمامة املميز جائزا حعا.
َجهور ايفقهاء يف إمامة املم ِّيز ,مقايوا :ال
ثالث ًا :الايف ايَّافعية
ح
تَح إمامة املم ِّيز يلبايغ ,لديث
يَّرتط يف اإلمام ْن يكون بايغا ,بل
ُّ
يمر عليْا ايركبان فْتع َّلع مْهع ايقرآن,
عمرم بل سلمة ازرمي قا ( :كان ُّ
فأتى ِّْب ايْبي ﷺ فقا  :ييؤ َّمكع ْكثركع قرآنا ,فجاء ِّْب فقا  :إن رسو
اهلل ﷺ قا  :ييؤ َّمكع ْكثركع قرآنا ,فْظرما فكُْ ْكثرهع قرآنا ,فكُْ
ْؤ ُّمهع مْنا ابل ثَمن سْني) رماه ايْسائي.
وبناء عىل ذلك:
فال تَح إمامة ميدكع ت حفظه اهلل تعاىل مل ِّ
كل سوء ت يكع عْد
َجهور ايفقهاء ,متَح عْد ايسادا ايَّافعية ,مإذا ْردتع تقليد ايسادا
ايَّافعية يف ذيك فال حرج ,برشط ْن تَ ُّلوا اللف ميدكع ع مَشهب
ايسادا ايَّافعية .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :5هل تصحُّ قراءة القرآن العظيم أثناء الركوع والسجود؟
اجلواب :قد ْالرج اإلمام مسلع عل سيدنا عِل رِض اهلل عْه قا :
(هن ِاِّن رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع حعل ِقراء ِا ايقر ِ
آن
ح ح
حح ح
حم حْنحا راكِ ٌع حْم س ِ
اجدٌ ).
ح
ح
ميف رماية ثانية قا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه
مسلع ( :حْال مإِ ِِّّن ِهنيُ حْن حْقر حْ ايقر ح ِ
ِ
ايركوع
ح
آن حراكعا حْم حساجدا ,حف حأ َّما ُّ
ح
حفع ِّظموا فِ ِيه ايرب عز مج َّل ,م حْما ايسجود حفاجت ِحهدما ِيف ايدُّ ع ِ
اء ,حف حق ِم ٌل حْن
ح
َّ َّ ح َّ ح ح
ح
ح َّ ُّ
اب حيكع) رماه مسلع.
يست ححج ح
وبناء عىل ذلك:
فقد اتَّفق ايفقهاء ع كراهة قراءا ايقرآن ايعظيع ْثْاء ايركوع ْم
ايسجود ,ألن ايركوع مايسجود حا ذ ٍّ ماندفاض ,مايقرآن ايعظيع
ْحف ايكالم .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :6هل جيوز للمرأة املسلمة الشابة أن تسرت وجهها أثناء الصالة
وخاصة يف حرم مكة املكرمة؟
اجلواب :إن مجه املرْا مكفيها ييسا بعورا يف ايَالا باتفاق
ايفقهاء ,مالارج ايَالا فيه الالف ,ميكل إذا الَّيُ املرْا ايفتْ حة مجب
عليها سرته الارج ايَالا باالتفاق.
وبناء عىل ذلك:
فإذا الَّيُ املرْا ع نفسها ايفتْة مل مجود مل يْظر إييها ,مهي
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شابة ,فال حرج مل سرته ْثْاء ايَالا يف حرضا ايرجا  ,ميكل تكَّفه
عْد ايسجود ,يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلعِ ْ( :مرت حْن
ِ
زب حه ِة ت حم حْ حش حار بِ حي ِد ِه حع ح حْن ِف ِه ت حماي حيدح ي ِل,
حْسجدح حع ح حسب حعة حْعظ ٍع :حع ح ا ح
ِ
حني ,م حْطر ِ
اف اي حقدح حم ِ
اب حم َّ
ايَّ حع حر) رماه ايبدارر
ني ,حمال نحكف حُ اي ِّث حي ح
ايرك حبت ِ ح ح
حم ُّ
عل ابل عباس رِض اهلل عْهَم.
مَيب ع املرْا ْثْاء صالهتا يف الرم املكي ْن تتجَّْب ْماكل
املدََة يلْساء ,مالاصة إذا كانُ شا َّبة.
ايرجا  ,متَِل يف األماكل
َّ
هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :7رجل أراد صالة املغرب فأقام الصالة للمغرب ونوى بلسانه
صالة العشاء فهل صحَّت صالته؟
اجلواب :ايْية َم ُّلها ايقلب ,مال يَّرتط ْن يتل َّفظ هبا يف يسانه,
مايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع قا ( :إِ َّن اهلل ال حيْظر إِ حىل
حْجس ِ
ادكع ,حمال إِ حىل ص حو ِركع ,حم حيكِل حيْظر إِ حىل قلوبِكع) رماه مسلع عل ِّْب
ح
هريرا رِض اهلل عْه.
يرض اخلطأ يف مصفها معددها ,حتى يو
مجاء يف درر الكام :مال ُّ

نوى ايظهر ,متل َّفظ بايعَص ,كان شارعا يف ايظهر.
وبناء عىل ذلك:

فَم دامُ نية ايرجل بقلبه ْن يَِل املغرب ,فَالته صبيبة ميو
سبق يسانه نية صالا ايعَّاء .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال, :8ذا قرأ املصلي يف صالته بعضَ اآليات الكرمية بقراءة شاذة
فهل تصحُّ صالته؟
اجلواب :قد جاء يف حاشية ابل عابديل رِحه اهلل تعاىل :ايقراءا
بايَّاذ قرآن ,إال َّ
ْن يف قرآنيته شكَّا ,فال تفسد به ايَالا.
مجاء يف ايْهر :األمجه ْهنا ال تفسد ,مال جتزئ ,ثع قا ( :تتمة)
ايقرآن ايَشر جتوز به ايَالا باالتفاق ,هو املضبوط يف مَاحف األئمة
ايتي بعث هبا عثَمن رِض اهلل عْه إىل األمَار ,مهو ايَشر َْجع عليه
األئمة ايعرشا ,مهَشا هو املتواتر َجلة متفَيال ,فَم فوق ايسبعة إىل ايعرشا
غري شاذ ,مإنَم ايَّاذ ما مراء ايعرشا ,مهو ايَبيح.
مجاء يف اَمدية ايعالئية :قراءا ايقرآن مقتَصا ع ايرماية ايَّاذا ت
ْر فوق عرشا ت مكرمهة ,مال جتزئ يف ايَالا ,مال تفسدها.
وبناء عىل ذلك:
فايَالا تكون مكرمهة حتريَم إذا قرْ املَِل بع

اآليات ايَّاذا,

صبُ
مال تفسد ايَالا ,معليه إعادا ايَالا ما دام ايوقُ باقيا ,مإال َّ
مع ايكراهة ايتبريمية .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :9ما حكم الصالة ,ذا صالها الرجل بفاحتة الكتاب دون ضمِّ
سورة ,ليها؟
اجلواب :قد ذكر فقهاء الْفية َّ
ضع سورا ْم ثالث آيات قَار
بأن َّ
ماجب
يف ايركعتني األمييني مل ايفرض ,مَجيع ركعات ايْفل مايوتر,
ٌ
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مل ماجبات ايَالا ,ممل ترَ ماجبا مل ماجبات ايَالا سهوا مجب
عليه سجود ايسهو.
مالايف يف ذيك ايسادا ايَّافعية مقايوا َّ
ضع سوراْ ,م ثالث
بأن َّ
آيات قَار ,إىل َجيع ركعات ايْفل ,مايركعتني األمييني مل ايفرض ,مل
هيئات ايَالا ,مال يس ُّل سجود ايسهو ملل ترَ هيئة مل هيئاهتا.
مجاء يف حاشية ابل عابديل رِحه اهلل تعاىل يف ماجبات ايَالا:
مضع ْقَص سورا كايكوثرْ ,م ما قام مقامها ,مهو
(قراءا فاحتة ايكتاب,
ُّ
ثالث آيات قَار يف األمييني مل ايفرض ,مَجيع ركعات ايْفلِّ ,
مكل
ايوتر ...مَيب سجود ايسهو برتَ ماجب ت مما مر يف صفة ايَالا ت
سهوا).
وبناء عىل ذلك:
يضع إييها سورا
فمل اقتَص ع قراءا ايفاحتة يف صالته سهوا ,م
َّ
ْم ثالث آيات قَار سهوا ,مجب عليه سجود ايسهو عْد الْفية ,مال
َشء عليه عْد ايَّافعية .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :10ما حكم صالته ,ذا قال :بلى بعد قوله تعاىل﴿ :ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ﴾ [التني]8 :؟
اجلواب :قد جاء يف الديث ايرشيف عل ِّْب هريرا رِض اهلل عْه
قا  :قا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حمل حق حر حْ
ِمْكع﴿ :ﭑ ﭒ﴾ [ايتني ]1 :حفانتحهى إِ حىل ِ
آال ِر حها ﴿ﭶ ﭷ ﭸ
ح
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ايَّ ِ
ﭹ﴾ حفل حيقل :حب ح  ,حم حْنحا حع ح حذي ِ حك ِمل َّ
اه ِدي حل) رماه اإلمام ِْحد مْبو
دامد مايرتمَشر.
مذهب فقهاء ايَّافعية إىل استبباب قو اإلمام ماملأموم بعد قراءا
يستبب يغري املَِل إذا قرْها ْم سمعها ْن
هَشه اآلية مْمثاَما :ب  ,كَم
ُّ
يقو  :ب .
معْد فقهاء الْفية :ال تفسد صالا اإلمام ,مال املقتديل ,إن قايوا:
ب  ,ميكل تفسد إن قايوا :نعع ,يتغري املعْى.
وبناء عىل ذلك:
فَالا اإلمام ماملأموم صبيبة إن قايوا :ب  ,بعد قويه تعاىل:
﴿ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾ مْمثاَما يف ايقرآن ايعظيع .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :11هل جيوز أن يصلي الرجل صالة الوتر قاعداً؟
اجلواب :صالا ايوتر االتلف ايفقهاء يف حكمها ايتكليفي ,فَشهب
ايَّافعية إىل ْن صالا ايوتر سْة ,مالايف يف ذيك الْفية حيث قايوا
بوجوهبا.
تَح قاعدا يلقادر ع ايقيام ,ميكل
مذكر ايفقهاء ْن صالا ايْافلة
ُّ
يه نَف ْجر ايقائع ,يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حمل
ص َّ حقائَِم حفهو حْف حضل ,ممل ص َّ حق ِ
اعدا حف حله نَِف حْج ِر اي حق ِائ ِع ,حم حمل حص َّ
ح ح ح
ح
ح
ن ِحائَم حف حله نَِف حْج ِر اي حق ِ
اع ِد).
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تَح قاعدا ملل كان قادرا ع ايقيام.
ْما صالا ايفريضة مايواجب فال ُّ
وبناء عىل ذلك:
فال حرج يف صالا ايوتر قاعدا يلقادر ع ايقيام ,ميكل يه نَف
ْجر ايقائع ,مإن صاله قاعدا يعَشر فله ْجر ايقائع ,مهَشا عْد ايَّافعية.
تَح صالا ايوتر قاعدا يلقادر ع
ْما عْد ايسادا الْفية فال
ُّ
متَح ملل عجز عل ايقيام .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
ايقيام,
ُّ
السؤال :12ما حكم ,لصاق الذراعني يف األرض أثناء السجود؟
اجلواب :قد ْالرج ايبدارر ممسلع يف صبيبيهَم عل ْنس بل
مايك رِض اهلل عْه ,عل ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ْنه
قا ( :اعت ِحديوا ِيف ايسج ِ
اط ايكحل ِ
ود ,حمال حيبسط حْ ححدكع ِذ حرا حعي ِه انبِ حس ح
ب).
ُّ
مقد ذهب ايفقهاء إىل كراهية بسط ايَشراعني ْثْاء ايسجود.
وبناء عىل ذلك:
فيكره إيَاق ايَشراعني باألرض ْثْاء ايسجود مل غري عَشر ,مإال
فال حرج مل إيَاقهَم باألرض ملرض ْم شيدوالة ْم عجز .هَشا ,ماهلل
تعاىل ْعلع.
السؤال, :13ذا نسي الرجل صالة الظهر ودخل وقت العصر فلماذا
جيب عليه قضاؤها مع أن النيب صلى اهلل عليه وعلى آله
ِن اهللَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ
وصحبه وسلم يقولَّ ,( :
وَمَا اسْ ُت ْك ِرهُوا َعلَيْهِ)؟
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اجلواب :قد اتفق ايفقهاء ع ْن ايْسيان مسقط يإلثع يوم ايقيامة,
يقويه تعاىل مع ِّلَم يْا ْن نقو حاية ايْسيان﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ﴾ [ايبقرا .]286 :ميقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :إِ َّن
ِ
خل حط حأ حمايِّْس حي ح
ان حم حما استك ِرهوا حع حلي ِه) رماه ابل ماجه
اهلل حم حض حع حعل ْ َّمتي ا ح
عل ْنس رِض اهلل عْهَم.
ْما حكمه يف ايدنيا ,فقد ذهب َجهور ايفقهاء إىل ْن ايْسيان إذا مقع
يف ترَ مأمور يسقط عل املك َّلف ,بل َيب عليه تداركه ,مذيك يقويه
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :مل نام عل صالا ْم نسيها
فليَلها إذا ذكرها) رماه ايطْباِّن مايدارمي عل ْنس رِض اهلل عْهَم.
وبناء عىل ذلك:
فيجب ع مل نيس صالا ايظهر م يَ ِّلها يف مقتها ْن يقيض هَشه
ايَالا ,مهَشا ما ذهب إييه َجهور ايفقهاء ْ ,ما استداليه بالديث
ِ
اخل حط حأ حمايِّْس حي ح
ان حم حما استك ِرهوا حع حلي ِه)
ايرشيف( :إِ َّن اهلل حم حض حع حعل ْ َّمتي ح
ع عدم قضاء ايَالا فهو استدال يف غري َم ِّله ,ألن املقَود مل
الديث ايرشيف هو رفع اإلثع عل ايْايس يوم ايقيامة ,مييس رفع
ايوجوب .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :14هل جيوز ترب صالة اجلمعة بسبب االمتحان؟
اجلواب :صالا ازمعة فرض يف ايكتاب مايسْة مإَجاع املسلمني,
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مقد َّ
حَشر ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع مل تركها هتامنا,
فقا ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حمل ت ححر حَ حث ح
َج ٍع ح حهتامنا
الث ح
ِ
ايضمرر.
زعد َّ
ِ حهبا حط حب حع اهلل حع ح حقلبِه) رماه اإلمام ِْحد مْبو دامد عل ِّْب ا ح
مقد ذكر ايفقهاء َّ
ْن مل األعَشار ايتي تبيح يلمسلع ْن يتد َّلف عل
صالا ازمعة ,الوف ضياع ما ْ ,م رضر يقع عليه.
وبناء عىل ذلك:
فيجب ع ايطالب االعرتاض ع ايقائمني بتْظيع شؤمن امتبان
املدرسني ماملراقبني االعرتاض ع مقُ االمتبان
ايطالب ,كَم َيب ع
ِّ
ايَشر يكون ْثْاء صالا ازمعة.
مييعلع ايقائمون ع تْظيع امتبان ايطالب ايَشيل َيعلون مقُ
االمتبان عْد صالا ازمعة ْهنع مْدرجون حتُ قو اهلل تعاىل﴿ :ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [ايعلق9 :ت.]10
مإذا َّ
تعَشر تغيري هَشا املْكر ,مكان خت ُّلفهع عل االمتبان يس ِّبب
رضرا بليغا ,فال حرج عليهع يف ترَ صالا ازمعة ,ماإلثع ع مؤ ِّقُ
االمتبان يف مقُ صالا ازمعة ,مع ايطالب ْن يَ ُّلوا صالا ايظهر
بعد انتهاء املسلمني مل صالا ازمعة .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :15هل جيوز اخلروج من املسجد بعد األذان ليصلي يف مسجد آخر؟
اجلواب :قد مرد يف الديث ايرشيف ايَشر رماه مسلع حعل حْ ِِّب
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ايَّع حث ِ
َّ
اء رِض اهلل عْه حقا ح ( :كَّْا قعودا ِيف ا حملس ِج ِد حم حع حْ ِِّب ه حري حر حا رِض اهلل
ِ ِ ِ
ِ
َصه
عْه ,حف حأ َّذ حن امل حؤ ِّذن ,حف حقا حم حرج ٌل مل ا حملسجد حيميش ,حف حأت حب حعه حْبو ه حري حر حا حب ح ح
حتَّى حالرج ِمل ا حملس ِج ِد ,حف حقا ح حْبو هريراح :حْما ه حَشا حف حقد حعىص حْبا اي حق ِ
اس ِع
َّ ح
ح ح
ح ح
ح
ح ح
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع).
ميف رماية اإلمام ِْحد حعل حْ ِِّب ه حري حر حا رِض اهلل عْه حقا ح  :حال حر حج حرج ٌل
ِمل ا حملس ِج ِد بعدح ما حْ َّذ حن امل حؤ ِّذن ,حف حقا ح  :حْما ه حَشا حف حقد حعىص حْبا اي حق ِ
اس ِع ص اهلل
َّ ح
ح ح
ح ح
ح ٍ
عليه مع آيه مصببه مسلع .حقا ح  :م ِيف ح ِد ِ
يث ح ِ
يك ث َّع حقا ح  :حْ حم حرنحا
ح ح
حرسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع إِ حذا كْتع ِيف ا حملس ِج ِد
ودر بِايَ ِ
ِ
الا ,حفال حِيرج حْ ححدكع ححتَّى ي حَ ِّ حِل).
حفْ ح َّ
مجاء يف حديث آالر رماه ايبيهقي ماإلمام مايك عل س ِع ِ
يد ب ِل
ح
امل حس َّي ِ
ب رِض اهلل عْه ْن ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع حقا ح :
ِ
ِ ِ
ِ
وع إِ حيي ِه ,إِال
ايرج ح
(ال حِيرج حْ ححدٌ م حل ا حملسجد حبعدح ايِّْدح اء إِال حْ ححدٌ ي ِريد ُّ
مْحافِ ٌق).
مرمى ابل ماجه حعل عث حَم حن ب ِل حع َّف ح
ان رِض اهلل عْه حقا ح  :حقا ح حرسو
اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حمل حْد حركحه األح حذان ِيف ا حملس ِج ِد,
ثع حالرج ح حِيرج ِل ٍ
ايرج حع حة ,حفه حو مْحافِ ٌق).
ح ح
َّ ح ح
اجة ,حمه حو ال ي ِريد َّ
مذهب َجهور ايفقهاء مل الْفية ماملايكية مايَّافعية إىل كراهية
اخلرمج مل املسجد بعد األذان إال بعَشر.
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وبناء عىل ذلك:

فيكره حتريَم اخلرمج مل املسجد بعد األذان مقبل ايَالا إال يعَشر,
ْم بْية ايرجوع يلَالا فيه عْد َجهور ايفقهاء ,معْد الْابلة حيرم
اخلرمج إال بعَشر ْم نية ايرجوع .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :16هل من السنة أن تُمدَّ تكبريات االنتقال يف الصالة؟
اجلواب :قد رمى اإلمام ايبدارر ممسلع عل ِّْب هريرا رِض اهلل
عْه قا ( :ك ح
حان حرسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع إِ حذا حقا حم
إِ حىل ايَ ِ
ني حيركحع ,ث َّع حيقو  :حس ِم حع اهلل حملِل
ني حيقوم ,ث َّع يك ِّحْب ِح ح
الا يك ِّحْب ِح ح
َّ
ِ
ايركو ِع ,ث َّع حيقو حمه حو حق ِائ ٌع :حر َّبْحا حم حي حك الحمد,
حِحِدح ه ِح ح
ني حير حفع صل حبه مل ُّ
ِ
ني هي ِور س ِ
ني
ني حير حفع حرْ حسه ,ث َّع يك ِّحْب ِح ح
اجدا ,ث َّع يك ِّحْب ِح ح
ح
ث َّع يك ِّحْب ح ح ح

ني ير حفع رْسه ,ثع يفعل ِمث حل حذي ِ حك ِيف ايَ ِ
ِ
الا ك ِّل حها ححتَّى
َّ
َّ ح ح
حيسجد ,ث َّع يك ِّحْب ح ح ح
ح ح
ني حيقوم ِمل ا حملثْحى حبعدح ازل ِ
وس ,ث َّع حيقو حْبو ه حري حر حا
حيق ِض حي حها ,حميك ِّحْب ِح ح
رِض اهلل عْه :إِ ِِّّن ألحش حبهكع حصالا بِ حرسو ِ اهلل ص اهلل عليه مع آيه
مصببه مسلع).

ميقو اإلمام ايْومر رِحه اهلل تعاىل :حقويه( :يك ِّحْب ِحني حهي ِور
س ِ
اجدا ,ث َّع يك ِّحْب ِحني حير حفع ,حميك ِّحْب ِحني حيقوم ِمل حاملثْحى) حه حَشا حديِيل حع ح
ح
ِ ِ
ِِِ
رشع ِيف
م حق حارنحة ايتَّكبِري َمحَشه ا ح
ل حركحات ,حم حبسطه حع حلي حها ,حف حيبدح ْ بِايتَّكبِري حني حي ح
ِ
ِ
ني.
ايراكِ ِع ح
ايركوع ,حم حيمده ححتَّى حيَل ححدَّ َّ
االنت حقا إِ حىل ُّ
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وبناء عىل ذلك:
فَم ثبُ يف ايسْة مدُّ تكبريات االنتقا  ,ميكل استب َّبه بع
ايفقهاء ,ييكون مستوعبا يالنتقا إىل ايركل ,فال ِيلو جزء يف ايَالا ميو
كان يسريا عل ذكر اهلل تعاىل .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :17نرى بعض األئمة ميدون تكبريات االنتقال فهل هذا املدُّ
جائز شرعاً؟
اجلواب :قد جاء يف املوسوعة ايفقهية ,مَطلح (تكبري)( :يرى
الْف َّية ماملايك َّية مايَّافع َّية ع ازديد ,مهو ايَبيح ت مهو ما يؤالَش مل
عبارات فقهاء الْابلة ت استبباب ايتكبري يف ِّ
كل ركل عْد ايرشمع ,ممدُّ ه
إىل ايركل املْتقل إييه حتى ال ِيلو جزء مل صالا املَِل عل ذكر ,فيبدْ
بايتكبري حني يرشع يف االنتقا إىل ايركوع ,ميمدُّ ه حتى يَل حدَّ
اَمور
ثع يرشع يف تسبيح ايركوع ,ميبدْ بايتكبري حني يرشع يف
ِّ
ايراكعنيَّ ,
ثع يرشع يف تسبيح
إىل ايسجود ,ميمدُّ ه حتى يضع جبهته ع األرضَّ ,
األم حني يرشع يف
ايسجود ,مهكَشا يرشع يف ايتكبري يلقيام مل
ايتَّهد َّ
ُّ
االنتقا  ,ميمدُّ ه حتى يْتَب قائَم).
وبناء عىل ذلك:
فيستبب مدُّ تكبريات االنتقا ْثْاء ايَالا ,حتى ال ِيلو جزء مل
ُّ
ايَالا عل ايَشكر .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :18دخلتُ يف صالة الفريضة منفرداً وبعد الركعة األوىل
اقتدى بي رجل فهل تعترب صالة مجاعة؟
اجلواب :قد ْالرج اإلمام مسلع حعل اب ِل حع َّب ٍ
اس رِض اهلل عْهَم حقا ح :
ات حيي حل ٍة ِعْدح حالا حيتِي حميمو حن حة ,حف حقا حم ايَّْبِ ُّي ص اهلل عليه مع آيه
(بِ ُُّ حذ ح
مصببه مسلع ي حَ ِِّل م حت حط ِّوعا ِمل اي َّلي ِل ,حف حقا حم ايَّْبِ ُّي ص اهلل عليه مع آيه
مصببه مسلع إِ حىل ِ
ايقر حب ِة حفت ححو َّض حأ ,حف حقا حم حف حَ َّ  ,حفقمُ حَّملا حر حْيته حصْ ححع حذي ِ حك,
حفتحو َّضأت ِمل ِ
ايقر حب ِة ,ث َّع قمُ إِ حىل ِش ِّق ِه األحي ح ِ
رس ,حف حأ حال حَش بِ حي ِدر ِمل حم حر ِاء حظه ِر ِه
ح
حيع ِديِْي ك ححَشي ِ حك ِمل حم حر ِاء حظه ِر ِه إِ حىل ِّ
ايَّ ِّق األحي حم ِل).
مبْاء ع حديث سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه
مسلع قا الْابلة :مل حمط صبة ازَمعة ْن يْور اإلمام ْنه إمام,
فإذا ِ
صبُ إمامته يف ايْفل ال يف ايفرض.
يْو ماقتدى به آالرَّ ,
ميف ايفرض؛ فإن كان يْتظر ْحدا حيرم محده ,ميْتظر مل يأيت
فيَِل معه ,فإنه َيوز.
مقا الْفية :ن َّية اإلمامة حط يَبة اقتداء ايْساء إن ك َّل
محده َّل ,مييسُ حطا يَبة اقتداء ايرجا .
مقا املايكية مايَّافعية :ال تَّرتط نية اإلما ِم اإلمام حة ,ميكل
تستبب عْدهع.
ُّ
وبناء عىل ذلك:
ِ
تْو اإلمامة صبيح ,مانقلبُ ايَالا مل
فاقتداء ايرجل بك ميو
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صالا مْفرد إىل صالا َجاعة ,هَشا عْد َجهور ايفقهاء عدا الْابلة ,إال إذا
فَبُ صالا ازَمعة باالتفاق.
كُْ نويُ اإلمامة ملل يأيت مل بعدَ,
َّ
هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :19دخلت ,ىل املسجد فوجدت اإلمام يف القعود األخري دخلت يف
الصالة مباشرة وبعد أن جلست معه سلَّم فهل أدركت صالة اجلماعة؟
(صالا
اجلواب :يقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع :ح
ز حَم حع ِة تحفضل حصال حا اي حف َِّش بِ حسب ٍع حم ِع ِ
رشي حل حد حر حجة) رماه ايبدارر عل عبد
ا ح
اهلل بل عمر رِض اهلل عْهَم .ميف رماية اإلمام ِْحد عل ِّْب سعيد اخلدرر
(صالا
رِض اهلل عْه ْن ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع قا  :ح
س حم ِع ِ
ز حَم حع ِة تحفضل حصال حا اي حف َِّش بِ حدم ٍ
رشي حل حد حر حجة).
ا ح
مقد االتلف ايفقهاء يف ايقدر ايَشر تد حرَ به صالا ازَمعة ,فعْد
الْفية مالْابلة ,مايَبيح عْد ايَّافعية تد حرَ فضيلة ازَمعة باشرتاَ
املأموم مع اإلمام يف جزء مل صالته ,ميو يف جزء مل ايقعود األالري
قبل ايسالم.
معْد املايكية ممقابل ايَبيح عْد ايَّافعية :ال تد حرَ صالا
ازَمعة إال بإدراَ ركعة كاملة.
وبناء عىل ذلك:
ْدركُ صالا ازَمعة مكتب يك األجر ,مإن
فعْد َجهور ايفقهاء
ح
يتعجل يف ايَشهاب إىل ايَالا ,مْن تكون
حق املسلع ْن
كان األمىل يف ِّ
َّ
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صالته بايَف األم  ,مْن ال تفوته تكبريا اإلحرام مع اإلمام  ,ألن ايْبي
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ,رغب يف إدراَ تكبريا اإلحرام مع
ني
اإلمام بقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حمل حص َّ هلل حْر حب ِع ح
مىل ,كتِبُ حيه براءت ِ
حان :حب حرا حء ٌا ِمل ايْ ِ
َجا حع ٍة يد ِرَ ايتَّكبِ حري حا األ ح
َّار,
حيوما ِيف ح ح
ح
حح ح
حم حبراء ٌا ِمل ايِّْ حف ِ
اق) رماه ايرتمَشر عل ابل عباس رِض اهلل عْهَم.
ح ح
معل جماهد قا  :سمعُ رجال مل ْصباب ايْبي ص اهلل عليه
مع آيه مصببه مسلع ال ْعلمه إال ممل شهد بدرا قا البْهْ :دركُ
ايَالا معْا؟ قا  :نعع ,قا ْ :دركُ ايتكبريا األمىل؟ قا  :ال ,قا  ( :حملا
فاتك مْها الري مل مائة ناقة كلها سوداء ايعني) .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :20هل جيوز اجلمع بني صالتي الظهر والعصر واملغرب
والعشاء إلنسان مريض تصعب عليه احلركة أثناء الوضوء؟
اجلواب :قد ذهب َجهور ايفقهاء إىل عدم جواز ازمع بني
ايَالتني ألجل املرض ,ألنه ما ثبُ هَشا عل سيدنا رسو اهلل ص اهلل
عليه مع آيه مصببه مسلع.
مالايف يف ذيك الْابلة مبع
صالتني يلمري

املايكية مقايوا بجواز ازمع بني

تقديَم ْم تأالريا.

وبناء عىل ذلك:
حق هَشا املري
فاألمىل يف ِّ

ْن َيمع بني ايَالتني َجعا صوريا,

ببيث يَِل األمىل يف آالر مقتها ببيث يْتهي مل ايَالا قبل دالو
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ايوقُ ايثاِّن ,فإذا دالل ايوقُ ايثاِّن ص ايَالا ايثانية يف ْم ايوقُ,
مهبَشا ِيرج مل اخلالف بني ايفقهاء .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :21ما هو احلكم الشرعي يف رجل يفرقع أصابعه يف الصالة؟
اجلواب :قد رمى اإلمام ِْحد يف مسْده حعل سه ِل ب ِل مع ٍ
اذ حعل حْبِ ِيه
ح
ح
احك ِيف ايَ ِ
(ايض ِ
حعل حرسو ِ اهلل ﷺ حْنَّه ك ح
الا ,حمامللت ِحفُ,
حان حيقو َّ :
َّ
مامل حف ِّقع حْصابِعه بِمْ ِز حي ٍة م ِ
احدح ٍا).
ح
ح
ح ح ح
ميف رماية عل عِل رِض اهلل عْه( :ال ت حف ِّقع حْ حصابِ حع حك حم حْن حُ ِيف
ايَ ِ
الا) رماه ابل ماجه.
َّ
منص ايفقهاء ع ْن فرقعة األصابع يف ايَالا مكرمهة ,جاء يف
َّ
(م حفر حق حعة ت ْر ميكره فرقعة ت األح حصابِ ِع
حاشية ابل عابديل رِحه اهلل تعاىل :ح
متحَّبِيكها ,م حيو مْتحظِرا ايَالاح ,حْم م ِ
اشيا إ حيي حها ,يِلَّْه ِي ,حمال يك حره حال ِ
ار حج حها
َّ
ح ح
ح
ح
ِ
اج ٍة) اهت.
لح ح
مقا الطاب يف مواهب ازليل( :مْما فرقعة األصابع فتكره عْد
مايك رِحه اهلل تعاىل يف املسجد ميف غريه).
مجاء يف كَّاف ايقْاع( :متكره فرقعة ْصابعه ,ملا رمى الارث عل
عِل رِض اهلل عْه( :ال ت حف ِّقع حْصابِع حك م حْن حُ ِيف ايَ ِ
الا).
َّ
ح ح ح
وبناء عىل ذلك:
فتكره فرقعة األصابع يف ايَالا عْد َجهور ايفقهاء ,مْما الارج
ايَالا ماملسجد فال حرج فيها إذا كانُ ال ترض بَبة اإلنسان ,فإذا
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ْرضت فتكره كَشيك ,يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ال
ِ
رض حار) رماه اإلمام ِْحد مابل ماجه .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
رض حر حمال ح
ح ح
السؤال :22كم هي عدد التكبريات الزوائد يف صالة العيدين؟
اجلواب :قد االتلف ايفقهاء يف عدد تكبريات ايزمائد يف صالا
ايعيديل ,فَشهب املايكية مالْابلة إىل ْن تكبريات ايزمائد يف ايعيديل هي
سُ تكبريات يف األمىل ,ممخس يف ايثانية.
مذهب ايَّافعية إىل ْن تكبريات ايزمائد يف صالا ايعيديل سبع يف
األمىل ,ممخس يف ايثانية.
ميرى الْفية ْن تكبريات ايزمائد يف صالا ايعيديل ثالث يف
األمىل ,مثالث يف ايثانية.
مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي ِْحد الجي ايكردر
حفظه اهلل تعاىل ع ازواب ما يِل:
[ثم هي عند اجلمهور يف كل ركعة قبل القراءة ،وعند احلنفية يف
الركعة األوىل قبل القراءة ،ويف الثانية بعد القراءة قبل الركوع].
وبناء عىل ذلك:
فإن تكبريات ايزمائد يف صاليت ايعيديل سْة ثابتة عل سيدنا رسو
مبأر مَشهب ْالَش اإلمام
اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع,
ِّ
صبُ صالته ,مط َّبق سْة تكبريات ايزمائد .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :23كم هو عدد التكبريات يف خطبة العيد؟
اجلواب :قد جاء يف املوسوعة ايفقهية ايكويت َّية ,مَطلح (الطبة):
يستبب ْن يك ِّْب يف ْثْائها ,بدالف الطبة
(ميس ُّل افتتاحها بايتكبري ,كَم
ُّ
ميستبب عْد ازمهور ْن يفتتح األمىل
ازمعة ,فإنه يفتتبها بالمد هلل.
ُّ
كْب
بتسع تكبريات ,مايثانية بسبع ,ميرى املايك َّية ْنَّه ال حدَّ يَشيك ,فإن َّ
ثالثا ْم سبعا ْم غريهاُّ ,
فكل ذيك حسل).
وبناء عىل ذلك:
يكْب اخلطيب تسع تكبريات يف بداية
فيس ُّل عْد َجهور ايفقهاء ْن ِّ
اخلطبة األمىل ,مسبع تكبريات يف بداية اخلطبة ايثانية .هَشا ,ماهلل تعاىل
ْعلع.
**

**

**
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السؤال :1أثناء تشييع اجلنائز نرى أناساً جيلسون على القبور ويدوسونها
بأحذيتهم فهل هذا جائز شرعاً؟
اجلواب :يقو ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ألحن
ِ
ٍ
ِ
ص إِ حىل ِجل ِد ِه ,حال ٌري حيه ِمل حْن
حَيل حس حْ ححدكع حع ح حَج حرا حفتب ِر حق ث حيا حبه ,حفتحدل ح
حَيلِ حس حع ح حق ٍْب) رماه اإلمام مسلع عل ِّْب هريرا رِض اهلل عْه.
ميف سْل ابل ماجة حعل عق حب حة ب ِل حع ِام ٍر رِض اهلل عْه حقا ح  :حقا ح حرسو
ِ
ف حْم حْال َِ ح ِ
اهلل ﷺ( :ألحن حْم ِيش حع ح حَجر ٍا حْم سي ٍ
ب إِ ح َِّل
ف نحعِل بِ ِرجِل ,حْ حح ُّ
ح
ح
ح
ِ
ِ
يش حع ح حق ِْب مسلِ ٍع).
مل حْن حْم ح
مرمى ايطْباِّن عل عَمرا بل حزم رِض اهلل عْه قا ( :رآِّن رسو

اهلل ﷺ جايسا ع قْب فقا  :يا صاحب ايقْب انز مل ع ايقْب ,ال تؤذر
صاحب ايقْب مال يؤذيك).
وبناء عىل ذلك:
فقد كره ايعلَمء ازلوس ع ايقْب ,مامليش عليها ,فمل جلس ع
ايقْب ْم مَّى عليه

ى إييه رضره مهو ال يَّعر ,ألن حرمة امليُ

كبرمة الي ,ميتأ َّذى امليُ كَم يتأ َّذى الي ,قا ص اهلل عليه مع آيه
مصببه مسلع( :كحرس حعظ ِع حاملي ِ
ُ حكك ِ
حرس ِه حح ًّيا) رماه اإلمام ِْحد عل
ِّ
عائَّة رِض اهلل تعاىل عْها.
ْما قضاء الاجة فوق ايقبور فيبرم ,ممل جلس ع قْب ْم مَّى
فوقه فليَشكر ْنه هو صاحب ايقْب فهل يرىض بَشيك؟ هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال, :2ذا قتل اإلنسان شهيداً فهل تربأ ذمته أمام اهلل تعاىل وأمام
الناس ,ذا كانت هلم حقوق عنده؟
اجلواب :أوالً :كل مسلع يقاتل يف سبيل اهلل ,يتكون كلمة اهلل هل
ايعليا ,فيقتل فهو شهيد عْدنا ,نعامله معاملة ايَّهيد ,فال يغسل ,مال
يكفل ,ميَ عليه ,ميدفل يف ثيابه ايتي قتل فيها ,مبعد ذيك ْمره إىل اهلل
تعاىل ,فإن كانُ ن َّيته ايقتا يف سبيل اهلل فهو عْد اهلل شهيد ,ألن ايْبي
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع يقو ( :إِنََّم األحعَم بِايِّْي ِ
ات) رماه
َّ
ح
ح
ايبدارر .ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :إِ َّن اهلل حع َّز
حم حج َّل ال حيْظر إِ حىل ص حو ِركع حم حْم حوايِكع ,حم حيكِل حيْظر إِ حىل قلوبِكع حم حْع حَميِكع)
رماه اإلمام ِْحد .مايقلب ال يطلع عليه ْحد إال اهلل تعاىل؛ ألن هْاَ مل
يقاتل ِح َّية ,مهْاَ مل يقاتل عَب َّية ,مهْاَ مل يقاتل رياء مسمعة,
مهْاَ مل يقاتل ييقا عْه إنه مقاتل ,مهْاَ مل يقاتل يلمغْع ,كَم جاء
يف الديث ايرشيف ايَبيح عل ِّْب موسى األشعرر رِض اهلل عْه,
ِ ِ
ايرجل ي حقاتِل
ايرجل ي حقاتل يل حمغْح ِع ,حم َّ
قا  :حجا حء حرج ٌل إِ حىل ايَّْبِ ِّي ﷺ حف حقا ح َّ :
ايرجل ي حقاتِل ي ِ حريى حمكحانه ,حف حمل ِيف حسبِ ِ
ي ِ ِّ
يل اهلل؟ حقا ح  ( :حمل حقات ححل
لَشك ِر ,حم َّ
ون كحلِ حمة اهلل ِه حي ايعل حيا حفه حو ِيف حسبِ ِ
يِتحك ح
يل اهلل) رماه ايبدارر ممسلع.
مرمى ْبو دامد عل عبد اهلل بل عمرم رِض اهلل عْهَم قا  :حقا ح حعبد
ازه ِ
اد حماي حغز ِم ,حف حقا ح  ( :حيا حعبدح اهلل ب حل
اهلل بل حعم ٍرم :حيا حرسو ح اهلل حْال ِْب ِِّن حعل ِ ح
حعم ٍرم! إِن حقاتحل حُ حصابِرا َمت ِحسبا حب حع حث حك اهلل حصابِرا َمت ِحسبا ,حمإِن حقاتحل حُ م حر ِائيا
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مكحاثِرا حب حع حث حك اهلل م حر ِائيا مكحاثِرا ,حيا حعبدح اهلل ب حل حعم ٍرم حع ح حْ ِّر ححا ٍ حقاتحل حُ
حْم قتِل حُ حب حع حث حك اهلل حع ح تِل حك الحا ِ ).
ثاني ًا :ايَّهيد تغفر ذنوبه َجيعا ايتي بيْه مبني ر ِّبه عز مجل ,إذا
يكل مستبال َما ,ميَّفع يسبعني مل ْهل بيته ,مذيك يلبديث ايرشيف:
( َّ
ايَّ ِهيد يغ حفر حيه ِيف حْ َّم ِ حدف حق ٍة ِمل حد ِم ِه ,حمي حز َّمج ححو حر حامي ِل ,حمي حَّ َّفع ِيف
ِِ
حب اهلل حيه حْج حر حع حملِ ِه إِ حىل حيو ِم
ني ِمل حْهلِ ِه ,حماملرابِط إِ حذا حم ح
حسب ِع ح
ات ِيف ِر حباطه حكت ح
ِ
ِ ِ
ني ححو حرا حء ,حم ِق حيل حيهِ :قف,
يح حع حلي ِه بِ ِرز ِق ِه ,حمز ِّم حج حسب ِع ح
ايق حيا حمة ,حمغد حر حم ِر ح
حفاش حفع إِ حىل حْن يفر حغ ِ
ال حساب) رماه ايطْباِّن .مقا ص اهلل عليه مع آيه
ح
مصببه مسلع( :ي حَّ َّفع َّ
ني ِمل حْه ِل حبيتِ ِه) رماه ْبو دامد.
ايَّ ِهيد ِيف حسب ِع ح
ممما يد ُّ ع ذيك حديث ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه
ِ
اهدح بِ حَمي ِ ِه حمنحف ِس ِه ِيف حسبِ ِ
يل اهلل ,ححتَّى
مسلع( :اي حقت ح حثال حثة ِر حجا ٍ  :مؤم ٌل حج ح
ايَّ ِهيد املفت ِ
إِ حذا حي ِق حي اي حعد َّم حقا حت حلهع ححتَّى يقت ححل ,حف حَشي ِ حك َّ
حدر ِيف حالي حم ِة اهلل ححت حُ
حعر ِش ِه ,ال حيفضله ايَّْبِ ُّي ح
ف حع ح نحف ِس ِه
ون إِال بِدح حر حج ِة ايُّْب َّو ِا؛ حم حرج ٌل مؤ ِم ٌل حق حر ح
ايَشن ِ
اهدح بِ حَمي ِ ِه حمنحف ِس ِه ِيف حسبِ ِ
ِم حل ُّ
يل اهلل ,ححتَّى إِ حذا حي ِق حي اي حعد َّم
وب حماخلح حطا حيا ,حج ح
ِ
ف حَمَّا ٌء يِل حد حطا حيا,
ايسي ح
ححتَّى يقت ححل ,حفتل حك حمَ حم حَ ٌة ححت ُُّ ذنو حبه حم حال حطا حياه ,إِ َّن َّ
ازْ َِّة حشا حء ,حفإِ َّن حَمحا حث حَمنِ حي حة حْب حو ٍ
حمْد ِال حل ِمل حْ ِّر حْب حو ِ
اب حبعض حها حْف حضل ِمل
اب ح
ِ
حبع ٍ  ,حم ِزح حهْ حَّع حسب حع حة حْب حو ٍ
اهدح بْف ِس ِه حم حماي ِ ِه ِيف حسبِ ِ
يل
اب؛ حم حرج ٌل مْحاف ٌق حج ح
اهلل ,ححتَّى إِ حذا حي ِق حي اي حعد َّم حقا حت حلهع ححتَّى يقت ححل ,حف حَشي ِ حك ِيف ايْ ِ
ف ال
ايسي ح
َّار ,إِ َّن َّ
ِيمبو ايِّْ حف ح
اق) رماه ايطْباِّن مايبيهقي مايدارمي مابل حبان.
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ثالث ًا :ايَّهيد ال تغفر ذنوبه إذا كانُ متعلقة ببقوق ايعباد ,مالاصة
القوق املايية ,مذيك يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :يغ حفر
لَّ ِه ِ
يد ك ُّل حذن ٍ
ي ِ َّ
ب إِال ايدَّ ي حل) رماه مسلع ,ملديث ِّْب قتادا عل رسو
اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( ,حْنَّه حقا حم فِ ِ
يهع حف حَشك ححر حَمع حْ َّن

ِ
يل اهلل حم ِ
از حها حد ِيف حسبِ ِ
اإل حيَم حن بِاهلل حْف حضل األحع حَم ِ  ,حف حقا حم حرج ٌل حف حقا ح  :حيا حرسو ح
اهلل حْ حر حْي حُ إِن قتِلُ ِيف حسبِ ِ
ار؟ حف حقا ح حيه حرسو اهلل
يل اهلل ت حك َّفر حعِّْي حال حطا حي ح
ِ
ﷺ :حن حعع ,إِن قتِل حُ ِيف حسبِ ِ
ب ,مقبِ ٌل حغري مدبِ ٍر ,ث َّع
يل اهلل حم حْن حُ حصابِ ٌر َمتحس ٌ
ف قل حُ؟ حقا ح  :حْ حر حْي حُ إِن قتِلُ ِيف حسبِ ِ
يل اهلل حْت حك َّفر
حقا ح حرسو اهلل ﷺ :كحي ح
ِ
ب مقبِ ٌل حغري
ار؟ حف حقا ح حرسو اهلل ﷺ :حن حعع ,حم حْن حُ حصابِ ٌر َمتحس ٌ
حعِّْي حال حطا حي ح
ِ
ِ
ايسالم حقا ح ِِل حذي ِ حك) رماه مسلع.
مدبِ ٍر ,إِال ايدَّ ي حل ,حفإِ َّن ج ِْب حيل حع حليه َّ
وبناء عىل ذلك:
فبقوق اهلل تعاىل مبْ َّية ع املساَمة ,فإذا قتل اإلنسان شهيدا يف
سبيل اهلل غفرت ذنوبه ايتي كانُ بيْه مبني اهلل تعاىل ,مْما حقوق ايعباد,
مالاصة املايية ,فال ,إال ْن تْبْ ذمته مل قبل مرثته إذا ترَ مفاء .هَشا,
ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :3هل جيوز دفن امليت املؤمن يف صندوق خشيب؟
اجلواب :إن ايسْة قبل دفل امليُ يف قْبهْ ,ن َيعل امليُ يف كفل,
ثع يَ عليه ,ميدفل يف قْبه.

كتاب ازْائز

71

َّ
محَشر اإلسالم مل ايتَّ ُّبه بغري املسلمني ,بقويه ص اهلل عليه مع
آيه مصببه مسلع ( :حمل ت ححَّ َّب حه بِ حقو ٍم حفه حو ِمْهع) رماه ْبو دامد عل ابل عمر
رِض اهلل عْه.
ميف حديث آالر رماه ايديلمي عل عبد اهلل بل مسعود رِض اهلل
عْهْ ,ن ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع قا ( :مل ك َّثر سواد
قوم فهو مْهع).
وبناء عىل ذلك:
فال َيوز دفل املؤمل يف صْدمق الَّبي ,ميتأ َّكد حتريع هَشا ايفعل
إذا كان بقَد ايتَّ ُّبه مايتقليد يغري املسلمني .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :4طفل صغري مات ودفنه والده من غري تغسيل فهل ينبش
قربه لتغسيله؟
اجلواب :إن تغسيل املؤمل ماجب ع األمة مجوب كفاية ,إذا قام
به ايبع

سقط اإلثع عل اآلالريل.

ماالتلف ايفقهاء يف جواز نبش ايقْب إذا دفل امليُ مل غري تغسيل,
فَشهب الْفية مبع

ايَّافعية إىل عدم جواز نبش ايقْب يلغسل بعد إهاية

يتغري ,ملا يف ذيك مل هتك حرمة امليُ.
تغري ْم
َّ
ايرتاب عليه ,سواء َّ
مذهب ايَّافعية ع املَّهور عْدهع مالْابلة إىل مجوب نبش
يتغري ,مإال فال َيوز ايْبش.
ايقْب إن دفل امليُ مل غري غسل ,ما
َّ
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وبناء عىل ذلك:

فال َيوز نبش ايقْب يتغسيل ايطفل ,مالاصة إذا غلب عليه ايظل ْنه
تغري .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
َّ
السؤال :5ما هي أفضل صيغ تعزية اإلنسان املؤمن ,ذا مات له مَيْتٌ؟
اجلواب :قد جاء يف الديث ايَبيح عل ْسامة بل زيد رِض اهلل
عْهَم قا ( :كَّْا ِعْدح ايَّْبِ ِّي ﷺ ,حف حأر حس حلُ إِ حيي ِه إِحدح ى حبْحاتِ ِه تحدعوه حمخت ِْبه حْ َّن
صبِيا حَما حْم ابْا حَما ِيف ا حملو ِ
ت ,حف حقا ح ي ِ َّلرسو ِ  :ار ِجع إِ حيي حها حف حأال ِْب حها حْ َّن هلل ما
ح
ح ًّ ح
ٍ ِ
ِب
أخذ ،ول ُه ما أ ْعطى ،وك ُُّل ْ
َشء عنْد ُه بِأج ٍل ُمس ًّمى ،ف ُم ْرها ف ْلت ْص ِ ْ
ِ
ايرسو حف حقا ح  :إِ َّهنحا حقد حْق حس حمُ حيتحأتِ حيْ حَّها ,حقا ح  :حف حقا حم ايَّْبِ ُّي
و ْلت ْحتس ْ
ب ,حف حعا حد َّ
ﷺ حم حقا حم حم حعه حسعد بل ع حبا حد حا حمم حعاذ بل حج حب ٍل ,حمان حط حلقُ حم حعهع ,حفرفِ حع إِ حيي ِه
اضُ حعيْحاه ,حف حقا ح حيه حسعدٌ  :حما حه حَشا حيا
ايَبِ ُّي حمنحفسه حت حقع حقع ك ححأ َّهنحا ِيف حشْ ٍَّة ,حف حف ح
َّ
وب ِعب ِ
اد ِه ,حمإِن حََّم حير ححع اهلل ِمل
حرسو ح اهلل؟ حقا ح  :حه َِش ِه حر ح
ِح ٌة حج حع حل حها اهلل ِيف قل ِ ح
ِ ِِ
ِحا حء) رماه ايبدارر ممسلع ,مايلفظ ملسلع.
اير ح ح
ع حباده ُّ
وبناء عىل ذلك:
يستبب ْن يقو املعزر( :هلل ما ْالَش ,ميه
نص ايفقهاء ع ْنَّه
ُّ
فقد َّ
ما ْعطىُّ ,
مكل َشء عْده بأجل مسمى ,فاصْبما ماحتسبوا).
ماستبب
حضهع ع ايَْب مايرضا بقضاء اهلل مقدره,
ممل ايسَّْة ُّ
َّ
املعزرْ :عظع اهلل ْجركع ,مْحسل عزاءكع ,مغفر مليتكع.
ايعلَمء ْن يقو
َّ
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املعزى :مْجركع عظيعْ ,م جزاكع اهلل الرياْ ,م بارَ اهلل
مير ُّد عليه َّ
يف ْعَمركع.
ممل األالطاء ايَّائعة بني املسلمني ْن يقو املعزر :ايبقية يف
حياتكعْ ,م نسأ اهلل ْن َيعلها الامتة األحزان؛ ألن امليُ ما ْبقى شيئا
مل حياته حتى تكون يوارثيه ,مهَشه املَيبة ييسُ الامتة املَائب؛ ألن
الامتة املَائب هي عْد سكرات املوت .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :6امرأة قبل وفاتها أوصت ورثتها أن تُدفن يف املسجد وجوار
تعد وصيةً شرعي ًة جيب تنفيذها؟
زوجها فهل ُّ
اجلواب :أوالً :ايوصية ايرشع َّية هي ايتي ال تعارض حكَم حعيا,
فإن عارضُ نَا يف ايكتاب ْم ايسْة فهي مصية باطلة ,محيرم ع
ايورثة تْفيَشها.
ثاني ًا :املساجد بْيُ إلقامة شعائر ايديل ,ميعَمرهتا بَشكر اهلل تعاىل,
مما ش ِّيدت يتكون مقْبا يلمسلمني ,قا تعاىل﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾

[ايتوبة:

 ,]18فاملساجد

ش ِّيدت يلَالا ,ميطلب ايعلع ,ميتالما ايقرآن ممدارسته ,مقد ر َّغب

ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع يف هَشه األمور مْمثاَما.
وبناء عىل ذلك:
فيبرم دفل املرْا يف املسجد ميو ْمصُ بَشيك؛ ألن مص َّيتها ييسُ
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حع َّية ,مما يفعله ايبع

مل ايدفل يف املساجد يلرجا ْم يلْساء ال

ْحق ْن يتَّبع ,فاملساجد بيوت اهلل
حجة ع ايرشع ايرشيف,
فالق ُّ
ُّ
يكون َّ
تعاىل إلقامة ايَالا مذكر اهلل تعاىل ,مييسُ مقْبا .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
**

**

**

كتاب الزكاة
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السؤال :1هل جيوز دفع الزكاة ألم الزوجة ,ذا كانت فقرية؟ و,ذا
ذهب لزيارتها وكانت أم الزوجة هيأت طعاماً من مال الزكاة
فهل جيوز له أن يأكل من هذا الطعام؟
اجلواب :أوالً :مَارف ايزكاا ذكرها اهلل تعاىل يف ايقرآن ايعظيع
بقويه تعاىل﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾

[ايتوبة:

 .]60فزكاا املا تدفع ألحد هَشه

األصْاف ,ميكل ذكر ايفقهاء بأن ايفقري ايَشر تدفع يه ايزكاا َيب ْن ال
يكون مل ْصو املزكِّي مال مل فرمعه.
يتغري حكمه
ثاني ًا :مل ايقواعد املتَّفق عليها عْد ايفقهاء ْن اييشء َّ
بتغري سبب ملكه ,فايَدقة إذا قبضها ايفقري صارت ملكا يه ,مزا عْها
ُّ
يتَصف هبا كيفَم شاء ,مل بيع ْم هبة ْم غري ذيك.
مصف ايَدقة ,ميه ْن َّ
مدييل ذيك ما رماه اإلمام ايبدارر ممسلع ت مايلفظ يه ت ,عل عائَّة
رِض اهلل عْهاْ ,ن بريرا ْه ِد حر حَمحا حل ٌع ,قايُ :حفدح حال حل حع ح َِّل حرسو اهلل ص
اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع حمايْب حمة حع ح ايْ ِ
يت
َّار ,حفدح حعا بِ حط حعا ٍم ,حفأ ِ ح
بِدب ٍز مْد ٍم ِمل ْد ِم ايبي ِ
ُ ,حف حقا ح  ( :حْ ح حْ حر بر حمة حع ح ايْ ِ
َّار فِ حيها حل ٌع؟) حف حقايوا:
ح
ح
حب ح حيا حرسو ح اهلل ,حذي ِ حك حل ٌع تَدِّ حق بِ ِه حع ح حب ِر حير حا ,حفك ِحرهْحا حْن نط ِع حم حك ِمْه.
حف حقا ح ( :هو حع حليها صدح حق ٌة ,مهو ِمْها حيْحا ه ِدي ٌة) .ايْبمة :هي ِ
ايقدر.
ح َّ
ح ح ح
ح ح
ح
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وبناء عىل ذلك:

فيجوز ْن تدفع زكاا املا ألم ايزمجة إن كانُ فقريا ,ألهنا ييسُ
مل ْصو املزكي مال مل فرمعه.
مَيوز يه ْن يأكل مل ايطعام ايَشر اشرتته مل ما ايزكاا ,برشط ْن
ال يكون هْاَ حط مل املزكي ع ْم زمجته بأن تَّرتر باملا طعاما
متدعوه إييه .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :2عندي خادمة يف البيت وهي مسلمة فقرية فهل جيوز لي أن
أدفع زكاة مالي هلا؟
اجلواب :أوالًَ :يب عليك ْن تعلع ما حكع مجود اخلادمة يف
ايبيُ ,مع مجود ايرجا  ,مالاصة إذا حت َّققُ اخللوا هبا؟
إن مجود اخلادمة يف ايبيُ ال َيوز حعا بوجود اخللوا مع ايرجا ,
ميف حاية االضطرار ,ال حرج مل مجودها برشط عدم اخللوا ,مْن ال
تظهر ْمام ايرجا بدمن حجاب ,مالاصة عْد الدمتها يف ايبيُ ,ألهنا يف
ايغايب األعع تكون كاشفة عل ذراعيها ْثْاء ايعمل ,هَشا فضال عل
مسأية كَّف ايوجه ,ايَشر َيب سرته عْد ايفتْة باتفاق ايفقهاء.
ثاني ًا :مَارف ايزكاا ذكرها ربْا عز مجل بقويه﴿ :ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾.
فتدفع زكاا املا يلفقري مل غري األصو مايفرمع ممل جتب عليه نفقتهع.
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وبناء عىل ذلك:
فأنا ْنَبك بَصف هَشه اخلادمة مل ايبيُ إذا يكل يوجودها
ماسة ,مذيك مل ْجل سالمة ايديل ,مالاصة بايْسبة
عْدَ حاجة َّ
يلَّباب إذا كان عْدَ ْمالد داللوا س َّل ايتكليف ,ألن ايفارق كبري جدا
بني تربية األم ألبْائها مبني رعاية اخلادمة يألمالد.
ْما بايْسبة يدفع ايزكاا إييها فال حرج يف ذيك حعا إذا كانُ
فقريا ,م يكل ذيك جزءا مل ْجرهتا ,مْن يكون دفع ايزكاا َما الايَا
يوجه اهلل عز مجل ,ال مل ْجل إتقان عملها يف ايبيُ ,مال بقَد ترغيبها
يف ايبقاء عْدَ .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :3يقوم بعض اإلخوة من أصحاب اخلري وجمع تربُّعات لشراء
جهاز ملعاجلة مرضى السرطان باألشعة فهل جيوز دفع زكاة
املال من أجل هذا املشروع اإلنساني؟
اجلواب :المد هلل رب ايعاملني ,مْفضل ايَالا مْتع ايتسليع ع
سيدنا َممد مع آيه مصببه َْجعنيْ ,ما بعد:
فإن ايزكاا ايتي فرضها اهلل تعاىل ع األغْياء الَها اهلل تعاىل
بأصْاف ثَمنية بأداا حَص مقَص مهي (إنَم) ايتي تثبُ املَشكور متْفي ما
عداه ,فقا

تعاىل﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ

ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [ايتوبة.]60 :
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مْالرج ايَّيدان مل حديث ابل عباس رِض اهلل عْهَمَّ ,
ْن ايْبي
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع قا ( :فأعلِمهع َّ
ْن اهلل افرتض
عليهع زكاا تؤالَش مل ْغْيائهع متر ُّد ع فقرائهع).
فال َيوز رصف ايزكاا إىل غري مل ذكرما يف اآلية ايكريمة ,يقويه
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع يلَشر جاء يسأيه عل ايَدقةَّ :
(إن
اهلل يرض ببكع نبي مال غريه يف ايَدقات حتى حكع فيها هو ,فجزْها
ثَمنية ْجزاء ,فإن كُْ مل تلك األجزاء ْعطيتك) ْالرجه ْبو دامد.
مإىل هَشا ذهب عامة ْهل ايعلع ,ممْهع ْصباب املَشاهب األربعة
املتبوعةَّ ,
ألن ايزكاا حعُ يسدِّ حاجة هَشه األصْاف ايثَمنية مل
املسلمني ,مييتبقق بَشيك ايتكافل االجتَمعي يدى املسلمني ,ميعيش
ازميع يف كرامة معزا ,مرصفها يغري هَشه املَارف ,كمثل هَشا املرشمع,
ال حتقق هَشه ايغاية ايرشعية.
مقد حيتج مل يرى جواز رصف ايزكاا يف املَايح ايعامة ,ممْها هَشا
املرشمع اخلرير ,بقويه تعاىل يف مَارف ايزكاا﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ﴾
[ايتوبة ,]60 :مهَشا االحتجاج ال يَح ,ألمور عدا:
أوالًْ :ن سبيل اهلل تعاىل إذا ذكر يف ايقرآن ايكريع ال يراد به إال ازهاد,
قا اإلمام مايك رِحه اهلل تعاىل :سبل اهلل كثريا ,ميكْي ال ْعلع الالفا يف َّ
ْن
املراد بسبيل اهلل هْا :ايغزم .مقا ايقاِض عبد ايوهاب املايكي :إن كل
موضع ذكر فيه «سبيل اهلل» فاملراد به ايغزم مازهاد ,فكَشيك ههْا.
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ثاني ًاَّ :
ْن املَارف املَشكورا يف اآلية هي يف ْمس الاجة إىل ايزكاا,
مالاصة يف عَصنا هَشا ,حيث نرى دائرا ايفقر تتسع يف املجتمع ,مايكثري
مل األغْياء ال يؤدمن زكاا ْمواَمع ,فإذا رصفُ ايزكاا إىل غري هَشه األصْاف
بقي املستبقون مل املسلمني يف حاجاهتع ,مبَشيك تْتفي علة ايترشيع.
ثالث ًا :ايفتوى بدالف هَشا الرمج ع قو عامة ْهل ايعلع ,ممْهع
األئمة األربعة ,مهَشا ال َيوز.
وبناء عىل ما تقدم:
1ت ال َيوز دفع ايزكاا يرشاء جهاز األشعة مل ْجل معازة مرىض
ايرسطان ,ألنه ال متليك فيه يلفقري.
2ت ممل دفع زكاا مايه ملثل هَشا املرشمع تسقط عْه ايزكاا ,مَيب
عليه ْن يعيد إالراجها إىل ْصْافها ايَشيل ذكرهع اهلل تعاىل .ممل دفع
سابقا َمَشا املرشمع مل ما ايزكاا بْاء ع فتوى بع

ايعلَمء فْرجو اهلل

تعاىل ْن تسقط عْه ,ماألمىل يف ح ِّقه إعادا إالراجها حتى تْبْ ذمته بيقني,
ْما مل دفعها بدمن سؤا فإنه َيب عليه إعادهتا.
3ت ايواجب ع طالب ايعلع مايعلَمء عوضا عل ايفتوى ايتي
ختايف ما عليه َجهور ايفقهاء ,مل جواز دفع ايزكوات إىل مثل هَشا
يوجهوا األغْياء إىل ايَدقات ,مْهنا يف األجر ال تقل عل
املرشمعْ ,ن ِّ
ايفرض ,بل مرد يف الديث ايقديس( :مما زا عبدر يتقرب إِل بايْوافل
حتى ْحبه) رماه ايبدارر .فايَدقات سبب عظيع مل ْسباب َمبة اهلل
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تعاىل يعبده إذا ْكثر مل ايْوافل ,مايتي مل َجلتها ايَدقات ,مْنا ماثق
بأن اخلري يف هَشه األمة باق ,ميكل عليْا ْن نبرَ فيهع ايوازع اإليَمِّن,
منقو َمع :إن مل دفع  ٪ 2.5يلفقراء فليدفع مثلها يلجهات اخلريية
ايثانية ,مايتي مْها هَشا املرشمع.
يا ْهيا ايغْي ْعطاَ اهلل ايكثري ,مطلب مْك ايقليلْ ,عطاَ ع
سبيل املثا مئة ْيف يريا ,فدفعُ مْها ْيفني ممخسَمئة زكاا ,فَم ايَشر
يرضَ يو دفعُ مثلها صدقة جارية ملثل هَشا املرشمع اخلرير اإلنساِّن؟
فيكون جمموع ما دفعُ هلل تعاىل مخسة آالف يريا سورية ,ميبقى يك مخس
متسعون ْيف يريا ,مقد معدَ اهلل باخللف بعد ايعطاء مهو ال ِيلِف
امليعاد ,مْنُ ع يقني مل قو ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه
ص
مسلع( :ثالثة ْقسع عليه َّل ,مْحدثكع حديثا فاحفظوه ,قا  :ما حن حق ح
ما عبد مل صدقة ,مال ظلع عبد مظلمة فَْب عليها إال زاده اهلل عزا,
مال فتح عبد باب مسأية إال فتح اهلل عليه باب فقر) رماه ايرتمَشر .هَشا,
ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :4هل جتب صدقة الفطر عن اجلنني قبل والدته؟
اجلواب :عْد َجهور ايفقهاء مل الْفية ماملايكية مايَّافعية ,ميف
رماية عل اإلمام ِْحد ,ايزكاا ت زكاا ايفطر ت ال جتب ع ازْني ,كَم جاء
ِ
رت حز بِ ِه ازحِْني ,حفإِنَّه ال ي حس َّمى طِفال ,إذ
يف ر ِّد املبتار ( :حقويه :حمطفله) اح ح ح
ني حيسقط ِمل حبط ِل ْ ِّم ِه ححيا حإىل حْن ححيتحلِ حع.
ايَبِ ُّي ِح ح
اي ِّطفل ه حو َّ
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مجاء يف املجموع( :ال جتب فطرا ازْني ال ع ْبيه مال يف مايه بال
الالف عْدنا ,ميو الرج بعضه قبل غرمب ايَّمس مبعضه بعد غرمهبا
ييلة ايفطر

جتب فطرته ,ألنه يف حكع ازْني ما

يكمل الرمجه

مْفَال ,مْشار ابل املَْشر إىل نقل اإلَجاع ع ما ذكرته ,فقا ُّ :
كل مل
حيفظ عْه ايعلع مل علَمء األمَار ال يوجب فطرا عل ازْني .قا  :مكان
ِْحد يستب ُّبه مال يوجبه ,قا  :مال يَح عل عثَمن الالفه).
فَدقة ايفطر عل ازْني ال جتب عْد َجهور ايفقهاء إال ْن يويد
ييلة ايفطر حيا ,قبل صالا ايعيد ,مقو ايفقهاء بعدم ايوجوب ال يْفي
ايقو باالستبباب ,ألنه مْقو عل سيدنا عثَمن رِض اهلل عْه .هَشا,
ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :5رجل باع زرعاً آلخر قبل بدوِّ مثره على أنه علف للحيوانات فرتكه
املشرتي حتى بدا مثره ثم حصده فعلى من جتب زكاة الزرع؟
بدم ايثمرا ,ماألمل
اجلواب :مل حمط مجوب ايزكاا يف ايزرع ُّ
بدم ايثمر ,مْمل عليه مل ايفساد,
عليه مل ايفساد ,فإذا باع زرعه بعد ِّ
مجب ع ايبائع زكاا ايزرع.
بدم ايثمر ,فال جتب زكاا ايزرع ع ايبائع ,بل
مْما إذا باعه قبل ِّ
بدم ثمرته.
زكاته ع املَّرتر بعد ِّ
جاء يف حاشية ابل عابديل( :ميو باع ايزرع؛ إن حقبل إدراكه فايعرش
ع املَّرتر ,ميو بعده فع ايبائع).
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وبناء عىل ذلك:

بدم ايثمر,
فال جتب زكاا ايزرع ع ايبائع ,ألنه باع ايزرع قبل ِّ
ميكل يؤدر زكاا املا مع سائر مايه عْد حويه.
ْما بايْسبة يلمَّرتر فتجب عليه زكاا ايزرع؛ ألنه ْبقاه يلبَاد,
محَده هو .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :6هل جتب الزكاة يف اللؤلؤ واملاس الذي اختذته املرأة للزينة؟
اجلواب :قد جاء يف كتاب اَمدية ايعالئية :مال زكاا يف ايآليئ
مازواهر ,مإن سامت ْيوفا ,إال ْن تكون يلتجارا.
مكَشيك يف كتاب املَشاهب األربعة :ال جتب ايزكاا يف ازواهر ,كايلؤيؤ
مايياقوت مايزبرجد منبوها ,إذا تكل يلتجارا باتفاق املَشاهب األربعة.
وبناء عىل ذلك:
فَم دام ايلؤيؤ ماملاس اختَشته املرْا حليا ,م تأالَشه يلتجارا ,فال جتب
ايزكاا فيه مهَم بلغُ قيمته باتفاق املَشاهب األربعة .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال, :7ذا كان الرجل ميلك أكثر من عقار لإلجيار فهل جتب
الزكاة يف العقارات؟
اجلواب :قد اتفق ايفقهاء ع ْنه يَّرتط يف زكاا ما ايتجاراْ ,ن
يكون قد نوى عْد حائه ْم متلكه ْنه يلتجارا ,مايْية املعتْبا هي ما كانُ
مقارنة يدالويه يف ملكه .فايعقار املعدُّ يلسكْى ال جتب ايزكاا فيه
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باالتفاق ,مايعقار املعد يلتجارا (يلبيع) جتب ايزكاا فيه باالتفاق ,مايعقار
املعد يإلَيار ال جتب ايزكاا يف رقبته ,بل جتب يف ْجرته.
وبناء عىل ذلك:
فال جتب ايزكاا يف ايعقارات املعدَّ ا يإلَيار ,بل جتب ايزكاا يف غلتها
تبلغ نَابا فال جتب فيها

إذا بلغُ نَابا محا عليها الو  ,مإذا
ايزكاا ,إال إذا كان عْده ما آالر إذا َجٍ حع مع غلة ايعقارات بلغ نَابا
فتجب ايزكاا فيه .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
**

**

**
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السؤال :1هل شرب الدخان يف نهار رمضان يفطر الصائم ويوجب
القضاء مع الكفارة؟
اجلواب :قد اتفق ايفقهاء ع ْن حب ايدالان ْثْاء ايَوم يفطر
ح
ح
ايدالان ححل حقه مل غري حب باستَّْاق يه
ْدالل
ايَائع ,مكَشيك إذا
عمداْ ,ما إذا مصل إىل حلقه بدمن قَد فال يفسد به ايَوم .هذا أوالً.
ثاني ًا :االتلف ايفقهاء ,هل َيب ع مل حب ايدالان عمدا يف هنار
رمضان ايكفارا مع ايقضاءْ ,م ايقضاء فقط؟
الْفية ماملايكية ,قايوا :بوجوب ايقضاء مع ايكفارا ,مهي صيام
شهريل متتابعني.
ْما ايَّافعية مالْابلة ,فقايواَ :يب عليه ايقضاء دمن ايكفارا.
وبناء عىل ذلك:
فايدالان يفسد ايَوم عْد َجهور ايفقهاء ,مَيب قضاء ذاَ اييوم
عْد ازمهور ,معْد الْفية ماملايكية َيب مع ايقضاء ايكفارا ,مهي
صيام شهريل متتابعني .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :2ما حكم صيام ستة أيام من شوال؟ وهل هي واجبة يف كل
عام؟ وهل يأثم من مل يصمها؟
اجلواب :قد ْالرج ايدارمي بسْد صبيح حعل حثو حب ح
ان رِض اهلل عْه
ِ
رش ِا حْشه ٍر ,حم ِست َِّة حْ َّيا ٍم حبعدح ه َّل
حْ َّن حرسو ح اهلل ﷺ حقا ح ( :ص حيام حشه ٍر بِ حع ح ح
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بِ حَّه حري ِل ,حف حَشي ِ حك حمتحام حسْ ٍحة) .حيعِْي حشه حر حر حم حض ح
ان ,حم ِس َّت حة حْ َّيا ٍم حبعدح ه.
ِ
ِ
ِض اهلل
مْالرج اإلمام مسلع يف صبيبه حعل حْ ِِّب حْ ُّي ح
وب األحن حَار ِّر حر ح
ان ثع حْت حب حعه ِستًّا ِمل حش َّوا ٍ
حعْه حْنَّه قا  :قا حرسو ح اهلل ﷺ ( :حمل حصا حم حر حم حض ح َّ
حان ك ِ
ك ح
حَ حيا ِم ايدَّ ه ِر).
مذهب َجهور ايفقهاء إىل ْنه يس ُّل يلمسلع ْن يَوم ستة ْيام مل
شوا بعد صيام شهر رمضان ,بعد يوم عيد ايفطر ,ألن صيام يوم ايعيد
ال َيوز حعا ,مهَشا ايَوم سَّْة يف كل عام.
وبناء عىل ذلك:
فَيام ستة ْيام مل شوا يف ِّ
كل حسْحة سَّْ ٌة ,مييس بواجب ,فمل
يَمها يف ِّ
فوت ع نفسه الريا كثريا.
كل عام ييس آثَم ,ميكْه ي ِّ
حق املرْا ْن تَوم ايقضاء ايَشر عليها مل شهر رمضان
ماألمىل يف ِّ
ْمال ,ثع تَوم ستا مل شوا  ,ألن ايْافلة تؤ َّدى بعد ايفريضة ,مإن
صامُ ايْافلة قبل ايقضاء فَيامها صبيح إن شاء اهلل تعاىل .هَشا ,ماهلل
تعاىل ْعلع.
السؤال, :3ذا فاتَ اإلنسانَ صيامُ ستة أيام من شوال فهل ,ذا صامها قبل
عيد النحر تُحسب له ستاً من شوال وينال بها أجر صيام الدهر؟
وب األحن حَ ِار ِّر
اجلواب :قد ْالرج اإلمام مسلع يف صبيبه حعل حْ ِِّب حْ ُّي ح
ِ
ِض اهلل حعْه ,حْ َّن حرسو ح اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع حقا ح :
حر ح
ان ,ث َّع حْت حب حعه ِستًّا ِمل حش َّوا ٍ  ,ك ح
( حمل حصا حم حر حم حض ح
حان ك ِحَ حيا ِم ايدَّ ه ِر).
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مقد ذهب َجهور ايفقهاء إىل ْن صيام األيام ايستة ال تكون إال يف
شوا  ,ألن ظاهر الديث يد ُّ ع ذيك ,مفيه حتري

يلمسلع ع

املسارعة يف اخلريات﴿ ,ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [طه.]84 :
مقا بع

ايفقهاء :ال بأس يف صيامها يف غري شهر شوا  ,مال

سيَم يف عرش ذر الجة ,كَم قرر ذيك ابل شاس يف عقد ازواهر ايثميْة
حيث قا  :مَممل تعيني َم ِّلها يف شوا عقيب ايَوم ع ايتدفيف يف
حق املكلف العتياده ايَيام ,ال يتدَيص حكمها بَشيك ايوقُ ,فال
ِّ
حج حر حم َّ
ْن فِع حلها يف عرش ذر الجة ,مع ما رمر مل فضل ايَيام فيه,
ْحسل لَو املقَود ,مع حيازا فضل األيام املَشكورا ,مايسالمة مما
اتقاه مايك رِض اهلل عْه.
وبناء عىل ذلك:
فال حرج يف صيام ستة ْيام مل شوا يف غريه ,مالاصة يف ايعرش
األمىل مل ذر الجة ,منرجو اهلل تعاىل ايقبو  ,مإن كان األمىل صيامها
يف شهر شوا  .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال, :4ذا شرع اإلنسان يف صيام نافلة وقبل الظهر أفطر هل جيب
عليه قضاء اليوم؟
اجلواب :يقو اهلل تعاىل﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ﴾ [َممد .]33 :مجاء يف
حاشية ابل عابديل :مال يفطر ايَّارع يف نفل بال عَشر يف رماية ,مهي
ايرماية ايَبيبة ,ميف رماية ْالرىُّ :
حيل برشط ْن يكون مل نيته
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ايقضاء ,مايضيافة عَشر يلضيف ماملضيف ,إن كان صاحبها ممل ال يرىض
بمجرد حضوره ,ميتأ َّذى برتَ اإلفطار فيفطر ,مإال ال.
َّ
مقا يف الاشية :قيل :ايضيافة عَشر قبل ايزما ال بعده.
مقيل :عَشر إن مثق مل نفسه بايقضاء ,دفعا يألذى عل ْاليه املسلع,
مإال فال.
وبناء عىل ذلك:
فمل حع يف صيام نافلة ال َيوز يه ْن يفطر قبل ايزما  ,إال بعَشر,
مبرشط ن َّية ايقضاء ,مْن يكون ماثقا مل نفسه بايقضاء؛ مال َيوز يه ايفطر
بعد ايزما  .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :5قريب لي مات بعد أن أفطر من رمضان أياماً عدة ومل يقض
األيام فهل جيوز أن أصوم عنه؟
اجلواب :هَشه مسأية االتلف فيها ايفقهاء ,فَشهب ايَّافعية إىل جواز
ات حم حع حلي ِه
ايَيام عْه ,يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حمل حم ح
ِص حيا ٌم حصا حم حعْه حميِ ُّيه) رماه ايبدارر ممسلع عل ِّْب هريرا رِض اهلل عْه.
ميف حديث آالر رماه مسلع عل اب ِل حعب ٍ ِ
ِض اهلل حعْه حَم حقا ح :
َّ
اس حر ح
(جا حءت ام حر حْ ٌا إِ حىل حرسو ِ اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع
ح
حف حقا حيُ :حيا حرسو ح اهلل إِ َّن ْ ِّمي حماتحُ حم حع حلي حها حصوم نحَش ٍر ,حْ حف حأصوم حعْ حها؟ حقا ح :
حان ي حؤدر حذي ِ ِ
ِ ِ
ِ
حْر حْي ِ
ُ حيو ك ح
ك حعْ حها؟ حقا حيُ:
حان حع ح ْ ِّمك حدي ٌل حف حق حضيتيه ,حْك ح ِّ
ح
حنعع ,حقا ح  :حفَ ِ
ومي حعل ْ ِّم ِك).
ح
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مذهب الْفية :إىل عدم جواز ايَيام عْه ,يقويه ص اهلل عليه
ات حم حع حلي ِه ِص حيام حشه ٍر حفليط حعع حعْه حمك ح
حان
مع آيه مصببه مسلع ( :حمل حم ح
ك ِّل حيو ٍم ِمسكِيْا) رماه ايرتمَشر ,ميقو ابل عمر رِض اهلل عْهَم( :ال
حيَوم حْ ححدٌ حعل حْ حح ٍد ,حمال ي حَ ِِّل حْ ححدٌ حعل حْ حح ٍد) رماه اإلمام مايك.
وبناء عىل ذلك:
فاألحوط ,مالرمجا مل اخلالف بني ايفقهاءْ ,ن ال تَوم عْه ,بل
ْطعع عْه عل ِّ
كل يوم مسكيْا.
مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي ِْحد الجي ايكردر
حفظه اهلل تعاىل ع ازواب ما يِل:
[هذا إن أفطر لعذر ثم زال العذر عنه ومل يصمه ،فإن مات قبل زوال
العذر فال َشء عليه ،لقوله تعاىل﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ [البقرة .]]184 :هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
**

**

**
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السؤال, :1ذا كان اإلنسان يف طواف نافلة وانتقض وضوءه أثناء
الطواف هل بطل طوافه؟ أم يتوضأ ويكمل طوافه؟
اجلواب :قد ذهب َجهور ايفقهاء مل ايَّافعية ماملايكية مالْابلة
إىل ْن ايطهارا عل الدث مازْابة مالي

مايْفاس حط يَبة

ايطواف ,فمل طاف بايبيُ مهو فاقد يلطهارا فطوافه باطل ال يعتدُّ به,
سواء كان ايطواف فرضا ْم ماجبا ْم سْة ,مَيب عليه ايعود ألدائه,
ميظل َمرما حتى يؤديه.
مذهب الْفية إىل مجوب ايطهارا يلطواف ,فمل طاف مهو فاقد
ايطهارا فطوافه عْدهع صبيح مع اإلثع ,مَيب عليه اإلعادا ْم اززاء.
وبناء عىل ذلك:
ميتمع األشواط,
فمل ْحدث ْثْاء ايطواف مجب عليه ْن يتوضأ ِّ
مال َيب عليه ْن يعيدها عْد الْفية مايَّافعية مرماية عل مايك.
ماملَّهور عل مايك مهو مَشهب الْابلة ْنه يعيد ايطواف إذا
ْحدث ْثْاء ايطواف .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :2امرأة كبرية يف السن ذهبت ألداء العمرة وطافت بالبيت
ستة أشواط ومل تكمل السابع وسعت بني الصفا واملروة
وحتلَّلت فماذا يرتتب عليها؟
اجلواب :قد ذهب َجهور ايفقهاء إىل ْن ايطواف حو ايكعبة
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املرشفة سبعة ْشواط ,فمل طاف َّ
ْقل مل ذيك فال يعتدُّ بطوافه ,ممل ترَ
َّ

شوطا ماحدا فبكمه حكع ترَ ايطواف ك ِّله ,ألهنع يعتْبمن األشواط
ايسبعة فرضا.
مالايف يف ذيك الْفية ماعتْبما ْكثر ايسبع ركْا ,مايباقي ماجبا,
فمل ترَ ْكثر األشواط بطل طوافه ,ممل ترَ ْقل مل ذيك يزمه دم.
وبناء عىل ذلك:
فإذا تركُ شوطا ماحدا مل طوافها فال حرج عليها يف األالَش
بمَشهب الْفية ,معليها دم .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :3رجل أحرم باحلج وبعد الوقوف بأرض عرفة أخَّر طواف
اإلفاضة ,ىل ما بعد أيام التشريق وقبل طواف اإلفاضة أحرم
بالعمرة فماذا يرتتب عليه؟
اجلواب :قد ذكر ايفقهاء ْداء ركل الج ع صور:
أوالً :اإلفراد بالج ,مهو ْن يْور الج فقط عْد إحرامه.
ثاني ًاِ :
ايقران ,مهو ْن يْور الج مايعمرا معا ,فيطوف ميسعى
يلعمرا ,ثع يتابع ْعَم الج بدمن ْن يتب َّلل مل ْفعا ايعمرا.
ثالث ًا :ايتمتع ,مهو ْن يْور ايعمرا فقط يف ْشهر الج ,ثع حيرم
بالج بعد ْداء ايعمرا مايتب ُّلل مْها.
مذكر ايفقهاء بأن ايعمرا ترشع مر َّتبة ع الج ,فإن ْحرم بالج
ثع ْحرم بايعمرا قبل إمتام مْاسك الج صار قارنا مسيئا.
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جاء يف رد املبتار( :آ حف ِ
اق ٌّي حْح حر حم بِ حب ٍّج ,ث َّع حْح حر حم بِعم حر ٍا ,حي ِز حماه,
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
رشع
حم حص حار حقارنا مسيئا ,حمي حَشا حب حط حلُ عم حرته بِايوقوف حقب حل حْف حعاَمحا ,ألح َّهنحا ح ت ح
اف ايقدم ِم ,ث َّع
اف حيه حط حو ح
ال ِّج ,ال بِايت حَّو ُّج ِه حإىل حع حر حف حة ,حفإِن حط ح
م حر َّت حبة حع ح ح
حْح حر حم ِ حهبا ,حف حم حىض حع حلي ِه حَم ,حذ حب حح ,حمه حو حدم حج ٍْب ,حمن ِد حب حرفض حها ,يِت ححأك ُِّد ِه
ايرشم ِع فِ ِ
يه حَم ,حم حْ حر حاق حدما ي ِ حرف ِض حها).
بِ حط حوافِ ِه ,حفإِن حر حف ح حق حىض ي ِ َِ َّب ِة ُّ
وبناء عىل ذلك:
فيجب ع مل ْحرم بايعمرا بعد ايوقوف بأرض عرفة ,مقبل
طواف اإلفاضةْ ,ن يرف ايعمرا ,معليه دم مع مجوب قضائها ,مإال
صار قارنا مسيئا ,معليه دم ِ
ايقران.
مَيب عليه دم آالر يتأالري طواف اإلفاضة عل ْيام ايترشيق عْد
الْفية ,ألن املفتى به يف مَشهب الْفية مجوب ْداء طواف اإلفاضة يف
ْيام ايْبر .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال, :4ذا كان الرجل مقيماً يف مكة املكرمة وأراد أن يأتي بعمرة
يف أشهر احلج ثم حيج يف نفس العام فهل يكون متمتِّعاً وجيب
عليه الدم؟
صبة ايتمتع ْن ال يكون املتم ِّتع مل حارضر
اجلواب :مل حمط َّ
املسجد الرام ,يل يكون آفاقيا ,فليس ألهل مكة مت ُّتع ,مذيك يقويه
تعاىل﴿ :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ﴾ [ايبقرا.]196 :
ألن ْهل مكة ميقاهتع مكة ,فال حيَل َمع ايرت ُّفه برتَ ْحد
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محجه
ايسفريل ,مألن املتم ِّتع حمل تكون عمرته ْحرم هبا مل امليقات,
ُّ
ْحرم به مل مكة املكرمة.
وبناء عىل ذلك:
فمل ْتى بعمرا يف ْشهر الج ,مهو مل ْهل مكة ْم مقيع فيها ,ثع
حج يف نفس ايعام ,ال يكون متمتعا ,ميكل مفردا ,مال َيب عليه دم.
َّ
مكَشيك مل ْتى بعمرا مكان مل ْهل داالل املواقيُ ,ال يكون
متم ِّتعا ,هَشا عْد الْفية ,مْما عْد ايَّافعية فال يكون متم ِّتعا إذا كان بيْه
مبني الرم دمن مسافة ايقَص .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :5أحرم رجل عند امليقات ولبى بدون نيَّة ومل يعيَّن ما أراد من
,حرامه حجاً أو عمرة فهل ,حرامه صحيح؟
يعني يف إحرامه حجا
اجلواب :مل يبس ثياب اإلحرام مي َّبى ,م ِّ
يعني ما يريد قبل ايطواف ,فإذا
مال عمرا ال بقبله مال بلسانه ,فعليه ْن ِّ
صح إحرامه.
عني َّ
َّ
يعني ,ثع طاف بايبيُ ,صار طوافه عل ايعمرا ,مَيب عليه
فإذا
ِّ
متابعتها ,ثع حيرم بالج ,ميَبح متم ِّتعا.
مإذا يعني م يطف بايبيُ ,بل مقف بأرض عرفة قبل ايطواف,
يتمع مْاسك الج.
صار إحرامه يلبج ,معليه ْن ِّ
وبناء عىل ذلك:
يعني ما ْراد قبل طوافه .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
فإحرامه صبيح ,معليه ْن ِّ
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السؤال :6ما حكم الطواف راكبًا على دراجة من غري عذر؟
صبة طواف ايراكب إذا كان يه
اجلواب :ال الالف بني ايفقهاء يف َّ
عَشر ,يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ألم سلمة رِض اهلل
ِ
َّاس م حْن ِ
عْها( :ط ِ ِ
ُ حراكِ حب ٌة) رماه ايبدارر عل ْم سلمة
ويف مل حم حراء ايْ ِ ح
رِض اهلل عْها.
ْما ايطواف راكبا مل غري عَشر ,فجائز عْد ايَّافعية مال َيب ع
ايطائف دمَّ ,
ألن ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع طاف يف
َّ
مألن اهلل تعاىل ْمر بايطواف مطلقا ,م يق ِّيده
حجة ايوداع ع بعري,
بامليش ْم ايركوب.
مذهب َجهور ايفقهاء إىل َّ
ْن امليش يف ايطواف ماجب مل ماجبات
ايطواف ,فمل طاف راكبا بال عَشر ,مهو قادر ع امليش ,مجب عليه دم,
مقا الْفية :مل طاف راكبا بغري عَشر ,م ِيرج مل مكة مجب عليه
اإلعادا ,مإن عاد إىل بلده فعليه دم.
وبناء عىل ذلك:
فدرمجا مل اخلالف بني ايفقهاء ,محتى تْبْ ذ َّمة املك َّلف بيقني,
ميكون حجه ْقرب إىل ايَواب ,ع ايطائف ايقادر ع امليش ْن يطوف
ماشيا ال راكبا ,مإال فعليه دم عْد َجهور ايفقهاء .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال, :7ذا وصلت املرأة ,ىل امليقات وهي حائض فهل تنوي احلجَّ
وهي حائض أم تنتظر حتى تطهر من حيضها؟
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اجلواب :قد جاء يف صبيح مسلع عل جابر بل عبد اهلل رِض اهلل
ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع حد حال حل حع ح حع ِائ حَّ حة
عْهَمْ( ,ن َّ
ِ
ِض اهلل حعْ حها حف حو حجدح حها تحبكِي ,حف حقا ح  :حما حشأن ِك؟ حقا حيُ :حشأ ِِّن حْ ِِّّن حقد ِحضُ,
حر ح
م حقد ح َّل ايَّْاس م ح حْحلِل ,م ح حْطف بِايبي ِ
ُ ,حمايَّْاس حيَش حهب ح
ل ِّج
ح
ح
ح
ح
ح
ون إِ حىل ا ح
ِِ
ِ
ِ
ح
ال ِّج,
اآلن ,حف حقا ح  :إِ َّن حه حَشا حْم ٌر حك حت حبه اهلل حع ح حبْحات آ حد حم ,حفاغتحسِل ث َّع حْه ِِّل بِ ح
ِ
ايَ حفا حما حملر حم ِا).
حف حف حع حلُ حم حم حق حفُ حامل حو ِاق ح
ف ,حح َّتى إِ حذا حط حه حرت حطا حفُ ِبايكحع حبة حم َّ
مْالرج اإلمام ِْحد مايرتمَشر عل ابل عباس رِض اهلل عْهَم ,م حر حف حع
ال ِد ح
يث إِ حىل حرسو ِ اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( حْ َّن ايُّْ حف حسا حء
ح
وف بِايبي ِ
ِ
ِ
ِ
م ِ
ُ
الائ ح تحغتحسل حمحت ِرم ,حمتحقيض حاملْحاس حك ك َّل حها ,حغ حري حْن ال تحط ح ح
ح ح
ححتَّى تحطه حر).
وبناء عىل ذلك:
فإذا مصلُ املرْا الائ

إىل امليقات فيجب عليها ْن حترم بْسك,

إما بالج مإما بايعمرا ,مإما بكليهَم ,فإذا جتامزت امليقات بدمن إحرام
مجب عليها ْن تعود إىل امليقات يت ِ
برمْ ,م مجب عليها ايدم .مهَشا
باتفاق ايعلَمء ,ألنه ال يَّرتط يإلحرام ايطهارا ,مال مانع ت بل مل
األفضل ت ْن تغتسل يإلحرام ,متؤدر َجيع مْاسك الج إال ايطواف,
ألن ايطواف يَّرتط يه ايطهارا .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال, :8ذا أحرم العبد باحلج ومل يغتسل ومل يقلِّم أظفاره ومل
حيلق شعره فهل جيب عليه دم؟
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اجلواب :قد ذكر ايفقهاء بأنه يطلب مل املبرم بالج ْم ايعمرا
ميستبب يلبائ
االغتسا  ,مهو سَّْة مؤ َّكدا يلرجا مايْساء,
ُّ
ايْفساء ,كَم يس ُّل يه ْن يق ِّلع ْظفاره ,محيلق ايَّعر املأذمن يف إزايته ,كَم

ْم

يستبب يه ايتط ُّيب.
ُّ
وبناء عىل ذلك:
فاالغتسا يإلحرام بالج سَّْة مؤ َّكدا يلرجا مايْساء ,مكَشا تقليع
األظفار ,محلق ايَّعر ,مييس ماجبا ,فمل ترَ هَشه األمور فإحرامه
صبيح ,مال َيب عليه ايدم باتفاق ايفقهاء .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال, :9نسان أحرم باحلج قبل وصوله امليقات ثم لبس املخيط
أكثر يومه ثم رجع ,ىل ثياب اإلحرام عند امليقات فهل جيب
عليه دم؟
اجلواب :قد جاء يف الديث ايرشيف ايَشر رماه اإلمام ِْحد حعل ْ ِّم
حس حل حم حة حزم ِج ايَّْبِ ِّي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع حقا حيُ :حس ِمعُ
حرسو ح اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع حيقو  ( :حمل حْ حه َّل ِم حل ا حملس ِج ِد
األحق حىص بِعم حر ٍا حْم بِ حب َّج ٍة حغ حف حر اهلل حيه حما حت حقدَّ حم ِمل حذنبِ ِه) .مرمر عل ابل عمر
رِض اهلل عْهَم ْنه ْحرم مل بيُ املقدس ,ممل ايبَصا .مابل عباس
رِض اهلل عْهَم ْحرم مل ايَّام ,مابل مسعود رِض اهلل عْه مل ايقادسية.
مجاء يف اَمدية ايعالئية :ال ححيرم تقديع اإلحرام ع املواقيُ ,بل
هو األفضل ,ميو مل بلده إذا كان يف ْشهر الجِ ,
مْم حل ع نفسه مل
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ايوقوع يف َمظورات اإلحرام ,مْما إذا يأمل ع نفسه ذيك ,فإحرامه
مل امليقات ْفضل.
وبناء عىل ذلك:
فإحرام هَشا ايرجل قبل مصويه إىل امليقات إحرام صبيح ,متل ُّبس
بايُّْسك ,محيرم عليه بَشيك َجيع َمظورات اإلحرام ,ميكونه يبس املديط
ْكثر يومه مجب عليه دم ,يَشببه يف الرم ,ميوزع لمه ع ايفقراء ,مال
َيوز يه ْن يأكل مْه شيئا .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :10استقرض رجل قرضاً ربوياً ونوى الذهاب ,ىل احلج من
هذا املال فهل يكون حجه صحيحاً؟
اجلواب :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ﴾ [ايبقرا .]267 :مرمى اإلمام مسلع حعل ِّْب هري حر حا
رِض اهلل عْه حقا ح  :حقا ح رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع:
إن اهلل ْمر امل ِ
ب ال يقبل إالَّ ط ِّيبا ,حم َّ
(ْهيا ايَّْاس َّ
ني بِ حَم ْ حمر بِ ِه
ؤمْ ِ ح
إن اهلل ط ِّي ٌ
ح
ُّ ح
ني ,حف حقا حت حعاىل﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾
املرسلِ ح
[املؤمْون .]51 :حم حقا ت ح
حعاىل﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ِ
ايس حفر ْش حع حث ْغْب ,يمدُّ يدح ي ِه
ايرج حل يطيل َّ
ﮄ﴾ [ايبقرا ,]172 :ث َّع حذك ححر َّ
ِ
حرا ٌم ,م حملبسه حرا ٌم,
ايس حَمء :حيا ِّ
رشبه ح
حإىل َّ
رب حيا حر ِّب ,حم حمط حعمه ححرا ٌم ,م حم ح
مغ َِش حر بِالحرا ِم ,حف حأنَّى يستحجاب ي ِ حَشي ِ حك).
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مرمى ايطْباِّن حعل حْ ِِّب ه حري حر حا رِض اهلل عْه ,حقا  :حقا ح حرسو اهلل
اجا بْ حف حق ٍة
ايرجل حح ًّ
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :إِ حذا حال حر حج َّ
حطيب ٍة ,مم حضع ِرج حله ِيف اي حغر ِز ,حفْحادى :حيبي حك ايلهع حيبي حك ,نحاداه مْ ٍ
حاد ِم حل
ح
َّ َّ
َّ
ح
ِّ ح ح ح ح
ِ
ِ
مر
ايس حَمء :حي َّبي حك حم حسعدح ي حك ,حزاد حَ ححال ٌ  ,حم حراح حلت حك ححال ٌ  ,حم حح ُّجك حمْب ٌ
َّ
ِ
حغري حمأز ٍ
خلبِي حث ِة ,حف حو حض حع ِرج حله ِيف اي حغر ِز ,حفْحا حدى:
مر ,حمإِ حذا حال حر حج بِايَّْ حف حقة ا ح
ٍ ِ
ايس حَم ِء :ال حي َّبي حك حمال حسعدح ي حك ,حزاد حَ حح حرا ٌم حم حن حف حقت حك
حي َّبي حك ,نحا حداه مْحاد م حل َّ
حح حرا ٌم ,حم حح ُّج حك حغري حمْب ٍ
مر).
وبناء عىل ذلك:
املا ايربور حرام ,مَيب ع ايرجل ْن يبادر إىل ايتوبة هلل عز
حج مل
مجل مل ايربا ,بإعادا املا يَاحبه بدمن فوائد ربوية ,ميكل إذا َّ
فبجه مل حيث ايظاهر صبيح ,ميسقط ايفرض عْه
هَشا املا ايربور
ُّ
ِ
رتض .هَشا ,ماهلل
به ,ألن إثع ايقرض تع َّلق بَشمة
املقرتض ال باملا املق ح
تعاىل ْعلع.
السؤال :11رجل كان بائع مخر وتاب ,ىل اهلل تعاىل ويريد احلج عن والده
فهل يصحُّ الذهاب ,ىل احلج من املال الذي مجعه من بيع اخلمر؟
اجلواب :يقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حي حع حل اهلل
ِ
ِ
ِ
ِ
حَص حها ,حم حب ِائ حع حها,
ارص حها ,حممعت ح
اخلحم حر ,حم حي حع حل حشار ح حهبا ,حم حساق حي حها ,حم حع ح
حممبتحا حع حها ,حم حح ِام حل حها ,حماملحبمو حي حة إِ حيي ِه ,حمآكِ حل حث حمْ ِ حها) رماه اإلمام ِْحد مْبو
دامد عل عبد اهلل بل عمر رِض اهلل عْهَم.
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فآكل ثمل اخلمر ملعون حتى يتوب إىل اهلل تعاىل ,ممل متام ايتوبة
ايتد ُّلص مل املا الرام ,مذيك بَصفه يف مجوه اخلري ما عدا بْاء
املساجد ,محاء نس ايقرآن ايعظيع.
حج بَم حرام سقط ايفرض عْه ,مكان مأزمرا غري مأجور
ممل َّ
بسبب املا الرام ,كَم جاء يف الديث ايرشيف ايَشر رماه ايطْباِّن حعل
حْ ِِّب ه حري حر حا رِض اهلل عْه ,حقا  :حقا ح حرسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه
اجا بْ حف حق ٍة حط ِّي حب ٍة ,حم حم حض حع ِرج حله ِيف
ايرجل حح ًّ
مصببه مسلع( :إِ حذا حال حر حج َّ
ٍ ِ
ايس حَم ِء :حي َّبي حك حم حسعدح ي حك,
اي حغر ِز ,حفْحا حدى :حي َّبي حك ايله َّع حي َّبي حك ,نحا حداه مْحاد م حل َّ
ِ
مر حغري حمأز ٍ
مر ,حمإِ حذا حال حر حج
حزاد حَ ححال ٌ  ,حم حراح حلت حك ححال ٌ  ,حم حح ُّجك حمْب ٌ
ٍ ِ
ِ
ِ
ايس حَم ِء:
بِايَّْ حف حقة ا ح
خلبِي حثة ,حف حو حض حع ِرج حله ِيف اي حغر ِز ,حفْحا حدى :حي َّبي حك ,نحا حداه مْحاد م حل َّ
ال حي َّبي حك حمال حسعدح ي حك ,حزاد حَ حح حرا ٌم حم حن حف حقت حك حح حرا ٌم ,حم حح ُّج حك حغري حمْب ٍ
مر).
وبناء عىل ذلك:
فيجب ع ايرجل ايَشر ْكرمه اهلل تعاىل بايتوبة مل بيع اخلمرْ ,ن
حيج
يتد َّلص مل املا الرام مذيك بَصفه يف مجوه اخلري ,مال َيوز يه ْن َّ
هبَشا املا الرام ال عل نفسه مال عل غريه.
مكَشيك جتدر اإلشارا بأن ايَشر يريد الج عل غريه َيب ْن يكون
حاجا عل نفسه سابقا ,مذيك يلبديث ايَشر رماه ْبو دامد حعل اب ِل
حع َّب ٍ
اس رِض اهلل عْهَم ( حْ َّن ايَّْبِ َّي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع
حس ِم حع حرجال حيقو  :حي َّبي حك حعل شْب حم حة ,حقا ح  :حمل شْب حمة؟ حقا ح  :حْ ٌخ ِِل حْم
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يب ِِل ,حقا ح  :حح حجج حُ حعل نحف ِس حك؟ حقا ح  :ال ,حقا ح  :ح َّج حعل نحف ِس حك ,ث َّع
حق ِر ٌ
ح َّج حعل شْب حم حة) .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :12هل جيوز للمحرم باحلج أن يلبس املخيط بسبب الربد؟
ِ
ِض اهلل حعْه حَم:
اجلواب :قد جاء يف الديث ايَبيح عل اب ِل ع حم حر حر ح
( حْ َّن حرجال حقا ح  :حيا حرسو ح اهلل حما حيل حبس املب ِرم ِمل اي ِّث حي ِ
اب؟ حف حقا ح ايَّْبِ ُّي
ِ
يص ,حمال
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع :ال حيل حبس املب ِرم اي حقم ح
جدَ النحع حل ِ
ايرس ِ
ني حفل حيل حبس
ُف ْينِ ِ,ال أَنْ ال يَ ِ
ام حيل ,حمال ايْبن حس ,حمال اخل َّ
َّ ح
حما ه حو حْس حفل ِمل ايكحع حب ِ
ني) رماه ايبدارر ممسلع.
مذكر ايفقهاء بأنه حيرم ع املب ِرم يبس املديط ,فإذا يبسه ْكثر
ايْهار مجب عليه ايدم ,مإذا كان ْقل ايْهار فعليه ايَدقة.
وبناء عىل ذلك:
فال َيوز يلمبرم يبس املديط ميو كان ازو باردا ,ميكل َيوز يه ْن
يلف به نفسه دمن يبس ,مإذا اليش ع
يلتبف باملديط ايتبافا ,مْن َّ
نفسه مل املرض بسبب شدَّ ا ايْبد فال حرج مل يبس املديط يدفع ايْبد
عْه ,معليه ايدم إذا يبسه ْكثر ايْهارْ ,م ايَدقة إذا كان َّ
ْقل ايْهار .هَشا,
ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :13رجل مقيم يف السعودية يريد احلج بدون تصريح من
الدولة فهل عليه ,ثم؟
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اجلواب :يقو اهلل تعاىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ﴾ [آ عمران ,]97 :ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع:
اح حلة تب ِّلغه إِ حىل بي ِ
(مل م حل حك حزادا مر ِ
وت
ُ اهلل ,حم ح ححي َّج ,حفال حع حلي ِه حْن حيم ح
ح
ح
حح
ح ح
ِ
حَصانِ ًّيا ,حم حذي ِ ح
ك حْ َّن اهلل حيقو ِيف كِتحابِ ِه﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
حهيود ًّيا حْم ن ح
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾).
وبناء عىل ذلك:
فليس مل حمط صبة الج موافقة مِل األمر مْالَش ايتَصيح مْه,
ميكل إذا كانُ ايدمية ال تسمح إال بايتَصيح مل باب ايتْظيع يَّؤمن
الجاج ,فطاعة مِل األمر يف هَشه الاية ماجبة ,يقويه تعاىل﴿ :ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ [ايْساء.]59 :
حيج الاج مرتا ايبا مطمئْا ,ميؤدر مْاسكه بدمن
مبَشيك ُّ
خمايفات ملبظورات اإلحرام ,ألن هَشا ايتَصيح يبتغى مْه ضبط األعداد,
ألن األماكل ال تتسع.
فبجه صبيح إن شاء اهلل
حج ايرجل بدمن تَصيح
ُّ
ممع ذيك فلو َّ
تعاىل إذا توافرت فيه حمط ايَبة .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :14رجل ذهب متمتِّعاً عن الغري وبعد جماوزة امليقات طلب
منه ورثة املتوفى ,لغاء احلجِّ عن مورِّثهم فهل بإمكانه أن حيوِّل
النيَّة ,ىل غري الذي نوى عنه؟
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اجلواب :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾

[ايبقرا:

 ,]196ميقو تبارَ متعاىل﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ﴾ [َممد.]33 :
ماتفق ايفقهاء ع ْن ايرشمع يف الج ْم ايعمرا ملزم ,مإن كان عل
نفسه ْم غريه ,مييس يلْائب يف الج ايرجوع بعد ايتل ُّبس بأفعا ايُّْسك
حج ْم عمرا.
مل ٍّ
مجاء يف حاشية ابل عابديل رِحه اهلل تعاىل يف باب الج عل ايغري:
ْن حيرم ببجة ماحدا ,فلو َّ
ْهل ببجة عل اآلمر ,ثع بأالرى عل نفسه,
َيز ,إال إن رف

ايثانية.

مجاء يف ايدر :ميوارثه ْن يسرت َّد املا مل املأمور ما حيرم.
وبناء عىل ذلك:
مورثهع ما
فليس يورثة املتوَف ْن يطلبوا مل ايوكيل إيغاء ِّ
الج عل ِّ
دام ْحرم بايعمرا متمتِّعا عْه ,مكان بإمكاهنع هَشا قبل تل ُّبسه بايُّْسك.
يَشيك مجب ع ايوكيل متابعة ْعَم ايعمرا عل املتوَف ,مييس يه
ْن َيعلها عل نفسه ْم غريه ,ألن هَشا مل باب إدالا اإلحرام ع
اإلحرام ,فإن فعل ذيك يزمه رف

إحدى ايعمرتني مع ايدم مايقضاء.

مبإمكان ايوكيل بعد ايتب ُّلل مل ايعمرا عل املتوَفْ ,ن يتمتَّع عل
غري موكِّله .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :15ملاذا

ِّي احلجر حبجر ,

اعيل عليه السالم؟
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ِ
املرشفة ,مهو
اجلواب :الجر هو ايقسع اخلارج عل جدار ايكعبة َّ

املرشفة ,يرتفع عل
بْاء مستدير ع شكل نَف دائرا ,شَم ايكعبة
َّ
األرض بقدر مرت منَف.
ِ
املرشفة مل قواعد إبراهيع عليه ايسالم,
مالجر هو جزء مل ايكعبة َّ
حيث قام سيدنا إبراهيع مإسَمعيل عليهَم ايسالم ببْاء ايكعبة ,مكان
مَّتمال ع هَشا ِ
الجر.
املرشفة مل ْثر حريق مسيل جارف
مملا تَدَّ عُ جدران ايكعبة َّ
قبل بعثة ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ,هدمُ قريش
ايبيُ ثع ْعادت بْاءه ,فقَصت هبا ايْفقة ايطيبة عل إمتام ايكعبة ,فقايوا:
نبْي ما حتتمله ايْفقة ,مايباقي نجعله الارجا ,منبجر عليه حتى ال
يطوف به ْحد دمنه ,ممل هْا س ِّمي حجرا ,مقد جاء يف الديث ايَبيح
(س حأيُ حرسو ح اهلل ﷺ حعل
عل ايسيدا عائَّة رِض اهلل عْها قايُ :ح
ُ هو؟ حقا ح  :حنعع ,قلُ :حفلِع ح يد ِاللوه ِيف ايبي ِ
ازد ِر :حْ ِمل ايبي ِ
ُ؟ حقا ح  :إِ َّن
ح
ح
ح
ح
ح
ح
حقوم ِك حقَصت ِهبِع ايَّْ حف حقة ,قلُ :حفَم حشأن بابِ ِه مرت ِحفعا؟ حقا ح  :حفع حل حذي ِ ِ
ك
ح
ح
ح
ح
َّ ح
حقوم ِك يِيد ِاللوا حمل حشاؤما حم حيمْحعوا حمل حشاؤما ,حم حيوال حْ َّن حقو حم ِك حح ِد ٌ
يث
ِ
ِ
حعهدهع ِيف ا ِ ِ ِ
زد حر ِيف
زاهل َّية حف حأ حالاف حْن تْك حر قلوهبع ,حيْح حظرت حْن ْدال حل ا ح
ح
ايبي ِ
ُ ,حم حْن ْي ِز حق حبا حبه بِاألحر ِ
ض) رماه ايبدارر ممسلع مايلفظ ملسلع.
ح
وبناء عىل ذلك:
فتسمية ِ
الجر ببجر إسَمعيل عليه ايسالم ييس يه ْصل مل ايسْة
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صح بأن سيدنا إسَمعيل عليه ايسالم
املطهرا ,بل هي تسمية عامة ,مما َّ
دفل فيه ,مال علع يسيدنا إسَمعيل عليه ايسالم هبَشا ِ
الجر ,ألنه عْدما

قام ببْاء ايكعبة مع ْبيه سيدنا إبراهيع عليه ايسالم كان ِ
الجر داالل بْاء
ايكعبة املرشفة ,ممل هْا ال يَح ايطواف مل داالل ِ
الجر ,ممل ص َّ
ُّ
َّ
فيه فقد ص يف ايكعبة املرشفة ,ميقا عل ِ
الجر :الطيع ,ألن ايَشنوب
َّ
حتطع فيهْ ,ر تغفر ممتبى بفضل ايتوبة ايَادقة ,ميقا يه :الطيع ,ألنه
ِ
املرشفة .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
حطع مل ايكعبة َّ
السؤال :16لقد وكَّلت صديقاً لي برمي اجلمرات وطفت طواف
الوداع وسافرت ,ىل أهلي فهل يرتتَّب عليَّ شيء؟
اجلواب :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾

[ايبقرا:

الج رمي ازمرات يوم ايْبر مْيام ايترشيق ,ثع
 ,]196ممل متام ْعَم
ِّ
طواف ايوداع ,مقد ذكر ايفقهاء ْنه ال َيوز ايتوكيل يف رمي ازمرات إال
ملري

ْم كبري عاجز.
وبناء عىل ذلك:
فإن توكيلك يف رمي ازمرات بقَد ايسفر ايَشر كان باالتيارَ

خمايف يقويه تعاىل﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ ,مترتَّب عليك دم برتَ رمي
ازمرات ,كَم ترتَّب عليك دم آالر برتَ طواف ايوداع ,مهَشا عْد َجهور
ايفقهاء ايَشيل قايوا بوجوب طواف ايوداع ,الالفا يلَميكية ايَشيل قايوا
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بسِّْيته ,مطواف ايوداع ال يكون إال بانتهاء رمي ازَمر .مَيب ْن يكون
ايدم يف الرم .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
**

**

**

كتاب
األحضيية والباائ
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السؤال :1فتاة عازبة تسكن مع أمِّها وجدَّتها فهل جتب األضحية على
كلِّ واحدة منهنَّ؟
اجلواب :قد ذهب َجهور ايفقهاء إىل ْن األضبية سَّْة مؤكَّدا ع
مل ملك قيمتها زائدا عل حاجاته يوم ايعيد ,مقا الْفية :إهنا ماجبة ع
ِّ
ْر ما ٍ كان ,مذيك يقويه ص اهلل عليه مع آيه
كل مل ملك نَابا مل ِّ
مصببه مسلع ( :حمل ك ح
حان حيه حس حع ٌة حم ح ي حض ِّح ,حفال حيق حر حب َّل م حَالنحا) رماه ابل
ماجه .ميقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حمل حذ حب حح حقب حل حْن
حاهنحا) رماه ايبدارر.
ي حَ ِّ حِل حفل حيَش حبح ْال حرى حمك ح
وبناء عىل ذلك:
فاألضبية سْة عني مؤكدا عْد َجهور ايفقهاء ,مماجبة عيْا ع
مل ملك ايَْاب عْد الْفية.
فإذا كانُ ايفتاا مْمها مجدَّ هتا ُّ
كل ماحدا مْه َّل متلك نَابا,
فتجب األضبية ع ِّ
كل ماحدا مْه َّل عْد الْفية ,مهي سْة مؤكَّدا ع
ِّ
كل ماحدا مْه َّل عْد َجهور ايفقهاء .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :2هل صعق احليوان املأكول اللحم بالتيار الكهربائي يعدُّ
ذكاة شرعية؟
صح يف الديث ايرشيف ايَشر رماه اإلمام مسلع حعل
اجلواب :قد َّ
حشدَّ ِ
س رِض اهلل عْه حقا ح ( :ثِْت ِ
اد ب ِل حْم ٍ
حان حح ِفظته حَم حعل حرسو ِ اهلل ص اهلل
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حب ِ
اإلح حس ح
ان حع ح ك ِّل
عليه مع آيه مصببه مسلع :إِ َّن اهلل حع َّز حم حج َّل حكت ح
حَش ٍء ,حفإِ حذا حقتحلتع حف حأح ِسْوا ِ
ايقت حل حة ,حمإِ حذا حذ حببتع حف حأح ِسْوا َّ
ايَشب حح ,حميي ِبدَّ
يبتحه).
حْ ححدكع حشف حر حته ,حمي ِري حذبِ ح
ميقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥ﴾ [املائدا.]3 :
فإذا صعق اليوان املأكو ايلبع بايتيار ايكهربائي ,مبقيُ فيه
تع ذببه َّ
حل ْكله ,ألنه بايَشبح صار مَشكا ذكاا حعية.
حياا ,ثع َّ
ْما إذا مات اليوان بايَعق ايكهربائي قبل ذببه فال يؤكل ,ألنه
صار ميتة ,ماهلل تعاىل يقو ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾.
مايَعق بايتيار ايكهربائي نوع مل ْنواع تعَشيب اليوان قبل ذببه,
حرم تعَشيب اليوان ,إال إذا كان ايتيار ايكهربائي الفيفا ببيث
ماإلسالم َّ
ال ِّ
يعَشب اليوان ,مكان ذيك ملَلبة اليوان كتدفيف ْ ايَشبح ْم
هتدئة مقاممته ,فال بأس به حعا .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :3ذبح رجل شاة فقطع احللقوم واملريء فقط فهل يعترب هذا
ال حتلُّ به الشاة؟
الذبح حال ً
اجلواب :يَّرتط ِل ِّل األنعام ايتَشكية بايَشبح ْم ايْبر يطر ايدم
املبرم ت
املسفو  ,مال تطيب إال بدرمج ايدم ,مَمَشا حرمُ امليتة ,ألن
َّ
مهو ايدم املسفو ت قائع فيها ,ميَشا ال يطيب مع قيامه.
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محقيقته هي قطع األمداج ك ِّلها ْم بعضها يف اللق ع حسب
االتالف املَشاهب ,ماألمداج ْربعة ,مهي :اللقوم ماملررء ,مايعرقان
ايو حد حج ِ
ني.
ايلَشان حييطان هبَم ,ميسميان ح
مْكمل ايَشبح قطع األمداج األربعة ,اللقوم مهو جمرى ايْفس ,ماملررء
مهو جمرى ايطعام مايرشاب ,مايودجان مُها ايلَشان َيرر فيهَم ايدم.
مما عدا ذيك ,فقد االتلف ايفقهاء يف ايَشبح املجزئ:
فَشهب ايَّافعية مالْابلة إىل انه إذا قطع اللقوم ماملررء ح َّلُ
ايَشبيبة.
مذهب الْفية إىل ْن ايَشبح حيَل بقطع ثالث مْها بدمن تعيني.
مذهب املايكية إىل ْن ايَشبح حيَل بقطع ِّ
كل اللقوم مع َجيع ايودجني.
وبناء عىل ذلك:
فيعدُّ ذبح ايَّاا حالال بقطع اللقوم ماملررء عْد ايَّافعية مالْابلة,
ميطيب ْكلهاْ ,ما عْد غريهع فال حتل .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :4رجل مدين اشرتى أضحية وطالبه الدائن فهل جيب عليه
بيع األضحية لسداد دينه؟ وقبل العيد ماتت الشاة فهل جيب
عليه غريها؟
اجلواب :األضبية ماجبة عْد الْفية ,مسْة مؤكدا عْد َجهور
ايفقهاء ,مال حرج مل حاء األضبية يرجل مديل إذا كان يرتَ مفاءْ ,م
ما َّ
حل ْجل ايديل.
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وبناء عىل ذلك:

فإن حاء األضبية قبل حلو ْجل ايديل ال حرج مْه حعا,
مالاصة إذا كان يرتَ مفاء يديْهْ ,ما إذا اشرتاها بعد حلو األجل
فرشاؤه صبيح ,ميكل كان ايواجب عليه ْن يسدد ديْهْ ,م ْن يستبل
ايدائل يف ذيك.
مبكونه اشرتاها فإنه ال يطايب ببيعها مل ْجل قضاء ديْه ,كَم نص
ع ذيك ايفقهاء.
قا ابل مفلح يف ايفرمع :ممل مات بعد ذببها ْم تعييْها قام مرثته
مقامه ,م تبع يف ديْه .اهت.
مْما إذا ماتُ األضبية قبل يوم ايْبر ,فقد االتلف ايفقهاء يف
مجوب حاء غريها ,فمْهع مل قا بوجوب حاء غريها ,ممْهع مل قا
بعدم مجوب حاء غريها.
ميكل األفضل ْن يَّرتر ْالرى مكاهنا .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :5رجل مقيم يف دولة أجنبية وهو مالك للنصاب فهل يضحي
هناب أم يتصدَّق بقيمة األضحية وذلك لوجود احلاجة ,ىل
الصدقة هناب؟
اجلواب :يقو

اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [ايكوثر ,]1 :ميقو تعاىل﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ [األنعام.]162 :
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ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حما حع ِم حل آ حد ِم ٌّي ِمل
ايقيام ِة بِقر ِ
ِ
ِ
ِ
مهنحا
حع حم ٍل حيو حم ايَّْب ِر حْ حح َّ
ب إِ حىل اهلل مل إِه حراق ايدَّ ِم ,إِ َّهنحا حيتحأ ِيت حيو حم ح ح
ارها م حْظالفِها ,م حْ َّن ايدَّ م حيي حقع ِمل اهلل بِمك ٍ
حان حقب حل حْن حي حق حع ِمل
ح ح
ح ح
حم حْش حع ِ ح ح
ح
األحر ِ
ض ,حفطِيبوا ِ حهبا نحفسا) رماه ايرتمَشر مقا  :حديث حسل.
منص ايفقهاء ع ْن األضبية يوم ايْبر ْفضل مل ايَدقة,
َّ
مذيك إلحياء ذكرى سيدنا إبراهيع عليه ايسالم مميده إسَمعيل عليه
ايسالم ,متطبيقا يلسْة املطهرا.
جاء يف مطايب ْمِل ايْهى( :مذببها ت ْر األضبية ت مذبح عقيقة
ْفضل مل صدقة بثمْها).
وبناء عىل ذلك:
فاألضبية ماجبة ع مل ملك ايَْاب ,مال جتزئ ايَدقة عل
األضبية ,هَشا عْد ايسادا الْفيةْ ,ما عْد َجهور ايفقهاء فاألضبية سْة
مؤكدا ,مهي ْفضل مل ايَدقة ,مإن َيد ايرجل املقيع يف دمية ْجْبية
مل يَشبح يه األضبية ,فلريسل إىل ْهله يف بلده مل يقوم باألضبية عْه.
هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :6هل جتوز التضحية يف غري البلد الذي أنا فيه؟
اجلواب :ايسْة ْن تكون ايتضبية يف بلد املضبي ,ميف ذيك
ضبى يف غري بلده ,ممل فوائد
املضبي إذا
مَايح كثريا قد تفوت
َّ
ح
ايتضبية يف بلد املضبي:
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أوالً :إحياء هَشه ايَّعريا يف بلد املضبي.
ثاني ًا :حتى ال يفوت املضبي تطبيق ايسْة ,بأن يضبي بْفسه ,فقد
(ض َّبى حرسو اهلل ﷺ بِكحب حَّ ِ
ني
رمى مسلع عل ْنس رِض اهلل عْه قا  :ح
حني ,حقا ح  :مر حْيته يَشببهَم بِي ِد ِه ,مر حْيته م ِ
ني حْق حرن ِ
حْم حل حب ِ
اضعا حقدح حمه حع ح
ح
ح ح ح ح
حح
حح
ِ ِ
حْب).
ص حفاح ِه حَم ,حقا ح  :حم حس َّمى حمك َّ ح
ثالث ًا :حتى ال يفوت املضبي شهود ْضبيته ,يقو ايْبي ص اهلل
عليه مع آيه مصببه مسلع يلسيدا فاطمة رِض اهلل عْها«( :يا فاطمة
قومي إىل ْضبيتك فاشهدهيا ,فإنه يغفر يك عْد ْم قطرا تقطر مل دمها
ُّ
كل ذنب عملتيه ,مقوِل :إن صاليت منسكي مَميار مممايت هلل رب
ايعاملني ,ال حيك يه مبَشيك ْمرت مْنا مل املسلمني» ,قا عمران بل
حَني :قلُ :يا رسو اهلل هَشا يك مألهل بيتك الاصة ,فأهل ذاَ ْنتع,
ْم يلمسلمني عامة؟ قا « :ال بل يلمسلمني عامة») رماه الاكع.
رابع ًا :حتى ال يفوت املضبي سْة األكل مْها ,مذيك يقويه تعاىل:
﴿ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ [الج.]27 :
خامس ًا :حتى ال يفوت انتفاع ْهل ايبلدا مل هَشه األضبية,
مالاصة إذا مجد فيها ايفقراء مْصباب الاجة.
وبناء عىل ذلك:
فايسْة ْن يضبي املؤمل يف بلده ,ميكل إذا ضبى يف غري بلده
لاجة قد يراها هو ,فال حرج إن شاء اهلل تعاىل ,مإن شاء اهلل تعاىل تكون
مقبوية .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :7هل جيب غسل اللحم من بقايا الدم بعد الذبح؟
حرم عليْا ايدم املسفو بقويه تعاىل:
اجلواب :اهلل تبارَ متعاىل َّ
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ [املائدا .]3 :مبقويه تعاىل﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ﴾
[األنعام.]145 :
مايدم املسفو هو ايَشر يراق مل اليوان بَشبحْ ,م جر ْ ,م
حرم اهلل تعاىل حبه مْكله ,مق َّيده ربْا عز مجل
غريُها ,مهو ايَشر َّ
باملسفو ييدرج غري املسفو كايطبا  ,كَم جاء يف الديث ايرشيف
ايَشر رماه اإلمام ِْحد حع ِل اب ِل ع حم حر رِض اهلل عْهَم حقا ح  :حقا ح حرسو اهلل
ِ
حان مدم ِ
ِ
ان :حف حأ َّما
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلعْ( :ح َّلُ حيْحا حمي حتت ح ح ح
حان حفالوت مازراد ,م حْما ايدَّ م ِ
ا حملي حتت ِ
ان حفايكحبِد حماي ِّط حبا ) .متقو ايسيدا
ح
ح َّ
ح حح
عائَّة رِض اهلل عْها :كْا نرى اليوط ايدم ع ظهر ِ
ايقد ِر فْأكله .اهت.
محرم اهلل تعاىل ايدم املسفو  ,ألنه مستقَشر عْد ْصباب ايطباع
َّ
ضار عسري اَمضع ,ميَّتمل ع كثري مل ايفضالت
ايسليمة ,مألنَّه
ٌّ
ايعفْة ,مازراثيع ماألمراض مما شاكل ذيك.
وبناء عىل ذلك:
فايدم ايَشر يكون ع ايلبع مل ايدم املسفو فإنه َيب غسله ألنه
فمعفو عْه ,مال َيب غسله كَم جاء يف
نجسْ ,ما ايدم ايباقي يف ايعرمق
ٌّ
حديث ايسيدا عائَّة رِض اهلل عْها .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
**

**

**

كتاب النكاح
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السؤال :1تقدم شاب مسلم ملتزم صاحب دين وخلق من خطبة
ابنيت غري أنه يتعامل بالربا فهل تنصحنا بتزوجيه؟
اجلواب :أوالً :ايربا مل ْكْب ايكبائر ,ممل املوبقات ايسبع ,مايَشر
مْر
يتعامل بايربا ملعون إذا كان مَصا ع ذيك م يتب إىل اهلل تعاىلُّ ,
ايتزام عْد ايرجل ايَشر يتعامل بايربا مهو يقرْ قو اهلل تعاىل﴿ :ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤ ﯥ﴾ [ايبقرا278 :ت]279؟
ثاني ًا :مصية سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع
ب إِ حييكع حمل تحر حضو حن ِديْحه
ألميياء ايبْات هي قويه ايرشيف( :إِ حذا حال حط ح
حمالل حقه حف حز ِّمجوه ,إِال تحف حعلوا تحكل فِتْح ٌة ِيف األحر ِ
ض حم حف حسا ٌد حع ِري ٌ ) رماه
ايرتمَشر.
ثالث ًاْ :مرنا اهلل تعاىل ْن نتعامن ع ايْب مايتقوى ,فقا تعاىل:
﴿ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [املائدا ,]2 :ممل
ايتعامن ع ايْب إعانة ايتائب هلل تعاىل ع متام توبته.
وبناء عىل ذلك:
فإذا كان هَشا اخلاطب تاب إىل اهلل تعاىل مل ايربا ,مصدق يف توبته,
فأنا ْنَبكع بتزمَيه إذا كانُ ايبُْ موافقة عليه ,مْما إذا كان مَصا

ايفتامى ايرشعية

126

ع هَشه ايكبريا ت ال قدر اهلل تعاىل ت فأنَبكع بعدم تزمَيه .هَشا ,ماهلل
تعاىل ْعلع.
السؤال, :2ذا أرادت امرأة مسلمة أن تتزوج كافراً باختيارها ملاذا حيرم
عليها هذا الزواج؟
اجلواب :أوالً :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [األحزاب.]36 :
ثاني ًا :اجتمعُ كلمة ْهل ايعلع ع حرمة زماج املرْا املسلمة مل
كافر ,مذيك يقويه تعاىل﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [ايبقرا.]221 :
تعع ع حبدح حا
ماملرشَ اسع عام ملل ْحَ مع اهلل تعاىل غريه ,فهي ُّ
مغريهع مل ْهل ايكتاب ,ميقو سيدنا عمر رِض اهلل عْه( :ال
األصْام
ح
ْعلع حكا ْعظع مل ْن تقو  :عيسى رهبا).
ميقو اهلل تعاىل﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ [املمتبْة .]10 :مايكفر يَّمل ايوثْيني
مغريهع ,م حْ َّكدح
ح
اهلل تعاىل ذيك بقويه﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾.
ثالث ًا :ايقوامة يف األ

ا يلزمج ,قا تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
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ٍ
يرجل كافر ْن يكون ق ِّيَم ع مسلمة ,يقو
ﭔ﴾ [ايْساء .]34 :مال َيوز
تبارَ متعاىل﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [ايْساء.]141 :
وبناء عىل ذلك:
فيبرم زماج املرْا املسلمة مل رجل كافر ,سواء كان كتابيا ْم غري
كتاِّب ,مذيك صيانة يديل املرْا ,محتى ال تكون مالية يلكافر ع املؤمْة,
تزمجُ املرْا املسلمة مل كافر كانُ يه ايوالية عليها ببكع
فلو َّ
رصيح
كفر
ايزمجية ,مقد يؤذهيا يف ديْها,
ٌ
ِّ
بسب نبيها ْم رهبا ,مهَشا ٌ
مَماربة هلل تعاىل ميرسويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع.
مقد يكون ايزمج سببا يف فتْة املرْا يف ديْها بر َّدهتا مايعياذ باهلل
تعاىل ,ألن ايكافر يدعو يكفره ,قا تعاىل﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [ايبقرا .]221 :مقد جاء يف قرار جممع ايفقه
اإلسالمي رقع  )3/11( 23حو هَشا املوضوع ما نَه:
(زماج املسلمة بغري املسلع ممْوع حعا بايكتاب مايسْة ماإلَجاع,
مإذا مقع فهو باطل ,مال ترت َّتب عليه اآلثار ايرشعية املرت ِّتبة ع ايْكا ,
ماألمالد املويودمن ع هَشا ايزماج ْمالد غري حعيني ,مرجاء إسالم
يغري مل هَشا الكع شيئا) .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
األزماج ال ِّ
السؤال :3امرأة ذات زوج اقرتفت جرمية الزنى وأراد زوجها أن يضيِّق
عليها حتى تربئ ذمته من مهرها ليطلِّقها فهل هذا من حقِّه شرعاً؟
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تستبق كامل املهر ت املقدَّ م ماملؤالر ت ع
اجلواب :أوالً :املرْا
ُّ
تع ايدالو بايزمجة ,مذيك يقويه تبارَ متعاىل:
زمجها بايغا ما بلغ إذا َّ
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [ايْساء.]20 :
ثاني ًا :إذا ثبُ نَّوز املرْا ,م يكل يلزمج يف ذيك سبب مال ألهله,
ٍ
بَّهود ْم إقرارْ ,م نبو ذيك مل األمور
ْم ثبُ عليها ارتكاب ايفاحَّة
املمقوتة حعا معرفا ,فإنه َيوز يلزمج ْن يض ِّيق ع زمجته السرتداد ما
ْعطاها مل صداق مغريه مل املا َّ ,
ألن اإلساءا مل جانبها مييسُ
بسببه ,مذيك يقويه تبارَ متعاىل﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯟ ﯠ﴾ [ايْساء.]19 :
ثالث ًا :ايتضييق ع ايزمجة يتْبئة ذ َّمة ايرجل مل حقوقهاْ ,م اسرتداد

ٍ
بمجرد سوء ايظل ْم ايتهمة بسبب
َشء مل صداقهاْ ,م املا ايَشر دفعه َما,
َّ
مترس ِع ِه يف الكع ع ايزمجة ايْبيئة ال َيوز حعا,
غريا ايرجل ايَّديداُّ ,
مذيك يقويه تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ﴾ [الجرات .]11 :ميقويه تعاىل﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [الجرات.]6 :
ميقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :اي حب ِّيْحة حع ح املدَّ ِعي حماي حي ِمني
حع ح املدَّ حعى حع حلي ِه) رماه ايرتمَشر عل عمرم بل شعيب رِض اهلل عْه.
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تعجل ايزمج فط َّلق زمجته املدالو هبا بعد مقوعها يف
رابع ًا :إذا َّ
تستبق املهر كامال ,مال َيوز يلرجل
ايَّْوز ْم ارتكاب ايفاحَّة ,فإهنا
ُّ
ْن يسرت َّد شيئا مل صداقها ْم املا ايَشر دفعه َما بغري رضاها.
وبناء عىل ذلك:
إذا ثبُ ع املرْا ْهنا ارتكبُ جريمة ايزنى ,م يكل ذيك بمجرد
ايظل ْم نبأ مل غري تث ُّبُ ,مْراد زمجها ْن يض ِّيق عليها حتى يسرت َّد شيئا
مل مهرها ْم املا ايَشر دفعه َما فال حرج عليه مل حيث ايفتوى ,مذيك
يقويه تعاىل﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ .يقل ربْا
تعاىل :يتَشهبوا بايَشر آتيتموهل.
مْما مل باب ايتقوى فال ,مايالئق بايرجل إن كان مو ا مثبُ
عليها ارتكاب ايفاحَّة ْم ايَّْوزْ ,ن يدفع َما كامل صداقها ,مال يسرت َّد
شيئا مْه.
تعجل بطالقها قبل ْن يض ِّيق عليها فال ُّ
حيل يه ْن يسرت َّد
مْما إذا َّ
شيئا مل صداقها ْم املا ايَشر دفعه َما ,مإذا كان مهرها غري مقبوض
مجب عليه ْن يدفعه َما .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :4رجل كان يقرتف جرمية الزنى وقد تاب ,ىل اهلل تعاىل منذ
سنوات طويلة لكن أمره مفضوح بني الناس وكلما تقدَّم من
خطبة فتاة يعتذر ,ليه أهلها حبجة قوله تعاىل﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
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ﮊ﴾ [النور ]3 :فهل هذا االستدالل صحيح يف مثل قضية
هذا الرجل؟
اجلواب :أوالً :ر ُّبْا عز مجل فتح باب ايتوبة يلعباد َجيعا مل َجيع
ايَشنوب ت مل حَ مقتل مزنى ت فقا تبارَ متعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [ايتبريع ,]8 :مقا تبارَ متعاىل يف مصف
عباد ايرِحل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [ايفرقان68 :ت.]70

مإذا تاب ايعبد إىل اهلل تعاىل ,ماشتهرت توبته بني ايْاس ,فيبرم

ع اآلالريل ْن يعريمه بَم كان عليه سابقا ,مَيب عليهع ْن ال يكونوا
عونا يلَّيطان ع ْاليهع.
ثاني ًاِ :حل بع
ﭽ ﭾ﴾

[ايْور]3 :

ايعلَمء قو اهلل تعاىل﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ُّ
َّ
يستبل
استبل جريمة ايزنى ,ألن ايَشر
ع مل

يتزمج مل
ايزنى يكون مرتدا عل ديل اهلل كافرا ,ماملرتد ايكافر ال َيوز ْن َّ
امرْا مسلمة.
مَص
مايبع اآلالر ِحل اآلية ع مل اشتهر بجريمة ايزنى ,مهو ٌّ
ع ذيك ,فال يزمج هَشا ايرجل ايزاِّن مل امرْا مسلمة َمَْة ,الَّية
عليها مل االنبراف.
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وبناء عىل ذلك:
فاالستدال هبَشه اآلية ايكريمة يف حق ايرجل ايتائب إىل اهلل تعاىل
مل ايزنى يف غري َم ِّله ,مإن زماجه مل امرْا صالة بعد صدق توبته زماج
صبيح ال الالف فيه .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :5تزوَّج رجل من امرأة سراً بدون علم زوجته األوىل واشرتط
عليها أن ال خترب أحداً بذلك ومحلت منه وحصل خالف
شديد بينهما فأعلمت الزوجة الثانية الزوجةَ األوىل بزواجها
منه فطلَّقها زوجها وطلب منها أن تُسقط محلها الذي دخل
شهره السابع فهل جيوز هلا أن تُسقط هذا احلمل؟
يسجل يف املبكمة ايرشعية,
اجلواب :أوالً :ايزماج ايعريف ايَشر ال َّ
مإن كان حعيا يف ظاهر األمر إذا استوَف حم حطه مْركانه ,ميكْه مل
األالطاء ايَّائعة ايتي يرتتَّب عليها رضر كبري.
ثاني ًا :ايطالق يقع ع املرْا الامل ,ألن ايكثري مل ايْاس يظْون ْن
طالق املرْا الامل ال يقع عليها.
ثالث ًا :إذا طلقُ املرْا مجبُ عليها ايعدا ,إن كانُ حامال حتى
تضع ِحلها ,مإن كانُ غري حامل متأتيها ايعادا ايَّهرية فعدَّ هتا ثالث
حيضات ,مإن كانُ ال تأتيها ايعادا ايَّهرية يكِ حْب س ٍّل ْم ِص حغر س ٍّل
فعدَّ هتا ثالثة ْشهر.
رابع ًاَ :يب ع املرْا املعتدا ْن تقيض عدَّ هتا يف بيُ ايزمجية ,مال
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َيوز َما ْن خترج مل بيُ ايزمجية ,مال َيوز إالراجها مْه ,يقويه تعاىل:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [ايطالق.]1 :
خامس ًا :ال َيوز إسقاط ازْني بعد نف ايرم فيه مهَم كانُ
حق ,مإذا حَل اإلسقاط فيكون ايفاعل
األسباب ,ألنه قتل نفس بغري ٍّ
آثَم ,معليه ايكفارا ,مهي صيام شهريل متتابعني ,مايغرا ,مهي نَف
عرش دية ايرجل.
وبناء عىل ذلك:
فايطالق مقع ع ايزمجة ايثانية ,مإن كانُ حامال ,مَيب عليها
قضاء عدَّ هتا يف بيُ ايزمجية إىل مضع ِحلها ,إال إذا ْالرجها ايزمج رغَم
عْها ,مال َيوز َما إسقاط ازْني ,معليها ْن حتام ايعودا إىل عَمة
زمجها ,فإن ْبى فعليها بايَْب ,ميتتَشكر قو اهلل تعاىل﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [ايْساء ,]130 :مع ايزمج ْن يثبُ ايزماج يف
املبكمة ايرشعية ْمال مل ْجل املبافظة ع نسب ايويد ,ثع يثبُ
ايطالق ثانيا .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :6تقدَّم شاب صاحب دين وخلق من خطبة فتاة فرفضت
الفتاة الزواج منه فهل تكون آمثة يف ذلك؟
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اجلواب :يقو ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :إِ حذا
ب إِ حييكع حمل تحر حضو حن ِديْحه حمالل حقه حف حز ِّمجوه ,إِال تحف حعلوا تحكل فِتْح ٌة ِيف
حال حط ح
األحر ِ
ض حم حف حسا ٌد حع ِري ٌ ) رماه ايرتمَشر .ميقو اهلل تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢ ﭣ﴾ [ايْور .]32 :هَشا أوالً.
ثاني ًا :اإلسالم ر َّغب يف نظر اخلاطب إىل املدطوبة منظرها إييه,
مقا ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع يلمغريا بل شعبة رِض اهلل
عْه ,مقد الطب امرْا( :انظر إِ حيي حها حفإِنَّه حْح حرى حْن يؤ حد حم حبيْحك حَم) رماه اإلمام
ِْحد مايرتمَشر مغريُها.
ثالث ًا :إذا رفضُ ايفتاا ْم املرْا ايزماج مل صاحب ايديل ماخللق
ألهنا ما رغبته فال إثع عليها مال حرج ,ألن ايزماج مبْاه ع االالتيار ,مع
ايراحة ايْفسية يلداطبني.
رابع ًا :كراهية اإلنسان مل ْجل تد ُّيْه فيها إثع كبري ,ألنه مل
حيب املؤمل.
ايواجب ع املؤمل ْن َّ
وبناء عىل ذلك:
فال حرج يف رف

زماجها مل صاحب ايديل إذا تَّعر
ايفتاا
ح

براحة إييه ,ميكْها تكون آثمة إذا كانُ كراهيتها يه مل ْجل تد ُّيْه .هَشا,
ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :7أنا فتاة جامعية تقدَّم خلطبيت شاب صاحب دين وخلق
ووالدي يرفض زواجي حتى أنهي دراسيت كلياً فهل يكون
والدي بذلك آمثاً؟ وهل جيوز لي أن أتزوَّج سرًا بدون موافقته؟
اجلواب :أوالً :مل ايسْة تعجيل زماج ايفتاا إذا تقدَّ م إييها صاحب
ايديل ماخللق ,ملا مرد يف الديث ايرشيف ( :حثال حث ٌة حيا حع ِ ُِّل ال ت حؤ ِّالره َّل:
ِ
رضت ,حماألح ِّيع إِ حذا حم حجدح ت كفؤا) رماه
َّ
ايَالا إِ حذا حْتحُ ,حم ح
ازْ ححازا إ حذا حح ح ح
اإلمام ِْحد مالاكع.
ثاني ًا :خمايفة ْمر سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه
مسلع فيها الطورا كبريا ,مذيك يقويه تعاىل﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [ايْور ,]63 :ممل ْمر سيدنا
ب إِ حييكع حمل
رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :إِ حذا حال حط ح

تحر حضو حن ِديْحه حمالل حقه حف حز ِّمجوه ,إِال تحف حعلوا تحكل فِتْح ٌة ِيف األحر ِ
ض حم حف حسا ٌد
حع ِري ٌ ) رماه ايرتمَشر.
ثالث ًا :ايدراسة ييسُ فرضا مال سْة ,ما دام ايبع

يقوم هبا يكفاية

املجتمع ,مبإمكان ايرجل ماملرْا متابعة ايدراسة بعد ايزماج.
رابع ًا :ذهب َجهور ايفقهاء إىل عدم صبة عقد ايزماج بدمن مِل,
ِ
ايسل حطان
يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ال نكحا ح إِال بِ حو ِ ٍِّل ,حم ُّ
حم ِ ُِّل حمل ال حم ِ َِّل حيه) رماه اإلمام ِْحد مْبو دامد مايرتمَشر مابل ماجه.
مالايف يف ذيك ايسادا الْفية مقايوا بجواز نكاحها إذا كانُ بايغة
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عاقلة خمتارا ,بغري إذن مي ِّيها ,مل ايرجل ايكفء ,مبمهر املثل.
مْنا ْفتي بقو ازمهور ال بقو ايسادا الْفية ,ملا يرتتَّب ع هَشا
ايزماج يف هَشا ايزمل مل مفاسد ,مإن كان مال بدَّ فليكل هَشا ايزماج عل
طريق املبكمة ايرشعية.
وبناء عىل ذلك:
فإذا كان اخلاطب صاحب ديل ماللق ,ممايدَ يرف

زماجك مْه

مل ْجل متابعة دراستك يف ازامعة ,مْنُ ال توافقني مايدَ يف ذيك,
ْهع مل ايدراسة.
فهو آثع ,ألن ايزماج سْة ,مهو ُّ
ِّ
مْحَشرَ مل ايزماج بدمن موافقة ايوِل؛ ألن ايزماج بدمن إذن
ايوِل زماج باطل عْد َجهور ايفقهاء ,مإن كان مال بدَّ مل ايزماج بدمن
إذن ايوِل فليكل عْد ايقاِض ايرشعي حَصا ,ماحَشرر مل ْن ِيدعك
ايرجل بايزماج مْه بدمن إذن ايوِلْ ,م بدمن تسجيله يف املبكمة ايرشعية,
فإن حَل هَشا فربَم تْدمني مال يْفعك ايْدم .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :8تعرفت على فتاة نصرانية وأحببتها وأريد الزواج منها فهل
هناب حمظور شرعي من الزواج منها؟
اجلواب :أوالً :ايعالقات بني ايرجا مايْساء األجْبيات ,إذا كانُ
يلتعارف مايَداقات ,ال جتوز حعا ,مهي كبريا مل ايكبائر ,مفيها إثع
ممعَية ,مالاصة إذا كانُ هْاَ اللوا ,يقويه ص اهلل عليه مع آيه
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مصببه مسلع ( :حْال ال حِيل حو َّن حرج ٌل بِام حر حْ ٍا إِال ك ح
حان حثاي ِ حثه حَم َّ
ايَّي حطان) رماه
ايرتمَشر عل ابل عمر رِض اهلل عْهَم.
ثاني ًا :ايزماج مل ايكتابيات جائز حعا ,مذيك يقويه تعاىل﴿ :ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾ [املائداْ .]5 :ما نكا املرشكة ايتي ال تديل
بديل سَممر فال َيوز حعا ,مذيك يقويه تعاىل﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [ايبقرا.]221 :
ثالث ًا :يقد ر َّغب سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه
مسلع يف االتيار املرْا املسلمة ,صاحبة ايديل ,فقا ص اهلل عليه مع
َج ِ
آيه مصببه مسلع( :تْكحح حاملر حْا ألحربعٍ :حملِ ِ
اَمحا ,حمي ِ ِديْ ِ حها,
اَمحا ,حم ِلح حسبِ حها ,حم ح ح
ح
حفاظ حفر بِ حَش ِ
ات ايدِّ ِ
يل ت ِحر حبُ حيدح ح
اَ) رماه ايبدارر عل ِّْب هريرا رِض اهلل عْه.
فاملرْا املسلمة صاحبة ايديل ماخللق هي ايتي تعني ايزمج ع غ ِّ
ايبَص ,متقوم بايواجب ايَشر عليها نبو زمجها ,منبو ْمالدها يف
املستقبلَ ,مَشا ر َّغب ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع يف
االتيار املرْا ايَالة ايتي تكون مزرعة ألبْائها ,فقا ص اهلل عليه مع
آيه مصببه مسلع :ح
(خت َّحريما يِْ حط ِفكع ,حمانكِبوا األحك حفا حء ,حم حْنكِبوا إِ حيي ِهع)
رماه ابل ماجه عل عائَّة رِض اهلل تعاىل عْها.
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وبناء عىل ذلك:
ايتعرف ع املرْا األجْبية ت سواء كانُ مسلمة
أوالً :ما فعلته مل ُّ
ْم غري مسلمة ت ال َيوز حعا ,معليك باالستغفار ,متَشكَّر قويه تعاىل:
﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ﴾ [ايتوبة.]109 :
ثاني ًا :ييس هْاَ َمظور حعي يف نكا املرْا ايكتابية ,ميكل قد
توجد املبظورات ايتايية:
1ت ْن توافقها ع مضع ايَليب ,مايَشهاب إىل ايكْيسة ,مهَشه
طا َّمة كْبى.
2ت ال تضمل تربية ْمالدَ تربية إسالميةَّ ,
ألن فاقد اييشء ال يعطيه,
ماملرْا َما دمر كبري يف ايتأثري ع األمالد ,مهَشا ْمر ال يْكره ْحد.
تَص يك
3ت ال تضمل طهارهتا مل الي مايْفاس ,مربَم ْن ال ِّ
ْهنا يف عادهتا ايَّهرية ,متوقعك يف إثع املعاحا.
ْبجة تعيث يف
4ت ال تضمل ْهنا تتبجب ,مقد خترج سافرا مت ِّ
األرض فسادا مل حيث تقَد ْم ال تقَد ,مقد ختتلط مع ايرجا ,
متَافبهع ,متتعامل بايربا ,مترشب اخلمر...
5ت يف هَشا ايْكا الطورا ع األمالد الاصة يف ايدم ايغربية,
مضمهع إىل
ببيث تلزم تلك ايدم ايزمج املط ِّلق بايتدِل عل األمالد
ِّ
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مضمُ إييها ْمالدها
ايزمجة ,مكع مل رجل ط َّلق زمجته ايكتاب َّية,
َّ
متَْصما َجيعا ,مايقَص يف ذيك كثريا جدا .مال حو مال قوا
ايَغار َّ
إال باهلل ايعِل ايعظيع.
مرحع اهلل تعاىل مل قا :

يت ِ
تتؤدر إىل كفت ِ
تتني مؤ َّكتتتدا
تتر ايبْت ح

زماج ايْ حََّتتتارى قببتتته متزايتتتدٌ
فر ٍ
تتع اإلستتال حم حقتتوال مفَّْتتدا
م حمل ح
حتافر مإن ز حع ح
ابتل يته فهتو ك ٌ
يرض ك ح
مقتتد يكفتتر ايتتزمج اتباعتتا يزمجت ِ
فيتتدالل يف ِ
ح
زبتتي ِع خم َّلتتدا
ته
نتتار ا ح
ِ
ح
كْتُ راغبتا زماجتتا صتتبيبا تبتتد فيتته مستتدَّ دا
بَشات ايديل إن
عليك
ح
عْك ح
م حذر ح
فرشتتتُهوا يبتتتدما كثتتتريا مْتتتدَّ دا
ْهل ايكفر ماحَشر زماجهع ح ُّ
ِ
تد ييستتوا يرشت ٍ
مْمالد هتتَشا ايعقت ِ
مَمتِتدا
تدا فيكثر جيتل
اخلبتث حفر حعتا ح
هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
الس ؤؤؤال :9مت عق ؤؤد زواج ؤؤي عل ؤؤى فت ؤؤاة حبض ؤؤور وليِّه ؤؤا وش ؤؤاهدي ع ؤؤدل
وكؤان العقؤد عرفيؤاً ؤ خؤارج ا كمؤة الشؤرعية ؤ وكنؤت أقؤوم أنؤا
و,ياها بالفحوصات الطبية وقبل صدور نتؤائج الفحؤا الطؤيب
مت ال ؤؤدخول بالزوج ؤؤة وبع ؤؤد أي ؤؤام م ؤؤن ال ؤؤزواج تب ؤؤيَّن أن الزوج ؤؤة
َّ
مص ؤؤابة ؤؤرض (الريق ؤؤان) وه ؤؤو م ؤؤرض مع ؤدٍ فه ؤؤل م ؤؤن حقِّ ؤؤي أن
أطلِّقها؟ وتستحقُّ املهر كامالً؟
اجلواب :أوالً :األمىل يف ِّ
كل زمجني إجراء ايفبوصات ايطب َّية قبل
إجراء عقد ايزماج ,مكَشيك األمىل ْن ال يعقد عقد ايزماج إال يف املبكمة
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ايرشعية ,مإن كان ايعقد ايعريف صبيبا حعا إذا استوَف حمطه
مْركانهَّ ,
ألن مَّاكل ايزماج ايعريف كثريا جدا.
تع ايدالو هبا
ثاني ًا :املرْا تستبق املهر كامال ,املقدَّ م ماملؤالر إذا َّ
بعد عقد ايزماج.
وبناء عىل ذلك:
فإذا ْردت طالقها مجب عليك ْن تدفع كامل صداقهاْ ,م ْن تتفق
معها ع ْن تعفيك مل َشء مل مهرها ,ميكل ايالئق يف حقك ْن تدفع
َما كامل صداقها ,مال جتمع عليها مَابني ,مَاب ايفراق ماألالَش مل
مهرها مع مَاب مرضها ,مإن صْبت عليها مع ايعالج دمن ْن يَيبك
ْذى مل مرضها فلك يف ذيك ْجر .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :10تقدمت من خطبة فتاة وهي صاحبة دين وخلق وقمت
بصالة االستخارة فرأيت مناماً أزعجين كثرياً فهل هذا دليل
على أن زواجي من هذه الفتاة ليس خرياً يف حقي؟
اجلواب :أوالً :يقد ْمرنا اهلل عز مجل باالستَّارا ,فقا :
﴿ﭭ ﭮ ﭯ﴾

[آ عمران:

 .]159ممصف املؤمْني بقويه تعاىل:

﴿ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [ايَّورى .]38 :مس َّل يْا ايْبي ص اهلل عليه مع آيه
مصببه مسلع االستدارا ,م يقيد ذيك برؤيا مْامية ,بل األمر مردمد
إىل انرشا ايَدر متيسري األمورْ ,م انقباض ايقلب متعسري األمور.
ثاني ًاَّ :بني يْا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع
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صفات املرْا ايَالة ايتي يرغب هبا ايرجل املسلع بقويه( :تْكحح حاملر حْا
اَما ,مي ِ ِديِْها ,حفاظ حفر بِ حَش ِ
اَما ,م ِلسبِها ,م ح ح ِ
ِ ِ
ات ايدِّ ِ
يل ت ِحر حبُ حيدح ح
اَ)
ح
َج ح ح
ألحر حبعٍ :حمل ح ح ح ح ح ح
رماه ايبدارر عل ِّْب هريرا رِض اهلل عْه .مبقويه ص اهلل عليه مع آيه
مصببه مسلعْ( :ال ْالْبَ بدري ما يكْزه املرء! املرْا ايَالة ,إذا نظر
إييها َّ ته ,مإذا ْمرها ْطاعته ,مإذا غاب عْها حفظته) رماه الاكع عل
ابل عباس رِض اهلل عْهَم.
ثالث ًا :ايرؤيا املْامية ,إما ْن تكون مل اهلل تعاىل ,مإما ْن تكون مل
ايَّيطانْ ,م مل حديث ايْفس ,كَم جاء يف الديث ايَشر رماه اإلمام ِْحد
رشى ِمل
حعل حْ ِِّب ه حري حر حا رِض اهلل عْه حعل ايَّْبِ ِّي ﷺ حقا ح ُّ :
(ايرؤ حيا حثال حث ٌة :حفب ح
ايَّي حط ِ
اهلل ,حم حح ِديث ايَّْف ِ
يف ِمل َّ
ان ,حفإِ حذا حر حْى حْ ححدكع رؤ حيا تع ِجبه
س ,حم حخت ِو ٌ
حفل حيق ََّ حها إِن حشا حء ,حمإِ حذا حر حْى حشيئا حيك حرهه حفال حيق ََّه حع ح حْ حح ٍد ,حمي حيقع حفلي حَ ِّل).
فايَّيطان يه نَيب مما يراه ايْائع ,مايْفس َما نَيب مما يراه ايْائع,
مايرؤيا ايَالة ايتي تكون برشى مل اهلل تعاىل.
ِّ
مإن ايتمييز بني ِّ
محظ ايْفس ْمره صعب
حظ ايَّيطان مل ايرؤيا
ايْريا ايعامرا بمببة اهلل تعاىل ,مَمبة رسو اهلل
إال ع ْصباب ايقلوب ِّ
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع.
وبناء عىل ذلك:
ح
ميرسا ,مقلبك
فإذا كانُ ايفتاا صالة
صاحبة ديل ماللق ,ماألمور َّ
مْرش  ,فتابع الطبتك ,مْسأ اهلل تبارَ متعاىل ْن يبارَ يك يف هَشا ايزماج.
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يرضَ
ْما بايْسبة ملا رْيُ مل مْام مزعج فإنه مل ايَّيطان مال ُّ
بإذن اهلل تعاىل ,مكان عليك بعد ْن استيقظُ ْن تَِل ع سيدنا رسو
ح
متتفل عل يسارَ ,مال حتدِّ ث
اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع,
به ْحدا ,كَم جاء يف الديث ايرشيف ايَشر رماه ايبدارر عل ِّْب سلمة
رِض اهلل عْهْ ,ن ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع قا :
ِ
ِ
حيدِّ ث بِ ِه إِال حمل
ال حسْحة مل اهلل ,حفإِ حذا حر حْى حْ ححدكع حما حي ُّ
ب حفال ح
(ايرؤ حيا ح
ُّ
ِ
ِ
ايَّي حط ِ
حيِ ُّ ِ
ح َّ
ان ,حمي حيت ِفل
ح حها حممل ح ِّ
ب ,حمإ حذا حر حْى حما حيك حره حفل حي حت حع َّوذ بِاهلل مل ح ِّ
ِ
حرضه) .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
حثالثا ,حمال ح
حيدِّ ث ِ حهبا حْ ححدا ,حفإ َّهنحا حيل ت َّ
ت
السؤال :11تقدَّمت من خطبة فتاة وقبل ,جراء العقد عليها قدم ُ
هلا الذهبَ الذي متَّ االتفاق عليه مع املهر واختلفتُ مع أهلها
وفسخت اخلطبة فهل الذهب من حقي أم من حقهم مع العلم
بأنَّ العقد ما متَّ بيننا؟
اجلواب :أوالً :رمى ْبو دامد يف سْْه حعل اب ِل ع حم حر حماب ِل حع َّب ٍ
اس
ِ
ِ
ِ ِ
ب
رِض اهلل عْهَم حعل ايَّْبِ ِّي ﷺ حقا ح ( :ال ححي ُّل ي حرج ٍل حْن يعط حي حعط َّية حْم ح حهي ح
ِ
ِ
ايوايِدح فِ حيَم يعطِي حم حيدح ه ,حم حم حثل ا َّي َِشر يعطِي اي حعطِ َّي حة ث َّع
ه حبة حف حري ِج حع ف حيها ,إِال ح
حير ِجع فِ حيها ,ك ححم حث ِل ايكحل ِ
ب حيأكل ,حفإِ حذا حشبِ حع حقا حء ,ث َّع حعا حد ِيف حقي ِئ ِه) .مقا
ايفقهاء :األصل يف اَمبة ماَمدية عدم ايرجوع فيها ,إال إذا كان ايواهب
ْبع املب
يريد عليها عوضا ,مال يريد ايت ُّ

.

ثاني ًا :ما يقدِّ مه اخلاطب ملدطوبته قبل ايعقد ,إما ْن يكون جزءا مل
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املهر املتَّفق عليه ,مإما ْن يكون هدية مل اَمدايا ,فَم كان جزءا مل املهر
تع ايفس مل
بايتَصيح ْم ايعرف ,فإنه يرجع بَم قدَّ مه عْد فس اخلطبةَّ ,
جهتهْ ,م مل جهتها؛ َّ
ألن املهر ال تستب ُّقه املرْا إال بايعقد.
مْما بايْسبة يلهدايا ايتي يقدمها اخلاطب ملدطوبته قبل ايعقد ,م
تكل جزءا مل املهر ,فَشهب َجهور ايفقهاء إىل ْن اخلاطب يسرت ُّد َجيع
اَمدايا إن كانُ موجودا يف ملكها ,سواء كان ايفس مل جهته ْم مل
جهتها ,مالايف يف ذيك املايكية ,مقايوا :إذا كان ايفس مل جهته فال
يسرت ُّد مْها شيئا ,مإن كان مل جهتها فله املطايبة باَمدايا إن كانُ قائمة.
جاء يف ايدر املدتار :الطب بُْ رجل مبعث إييها ْشياء ,م
تغري
ِّ
يزمجها ْبوها ,فَم بعث يلمهر يسرت ُّد عيْه قائَم فقط ,مإن َّ
باالستعَم ؛ ْم قيمته هايكا ,ألنَّه معامضة م تتع ,فجاز االسرتداد؛ مكَشا
يسرت ُّد ما بعث هدية مهو قائع ,دمن اَمايك ماملستهلك ,ألنه يف معْى
اَمبة .اهت.
وبناء عىل ذلك:
فإذا كان ايَشهب ايَشر قدَّ مته جزءا مل املهر املتَّفق عليه بيْكَم ,م
متع فس اخلطوبة ,فمل ح ِّقك ْن تسرت َّد ايَشهب
َير عقد ايزماج بيْكَمَّ ,
ايَشر قدمته َما ع ْنه جزء مل املهر ,ماألمىل يف حقك ْن ترتَ َما
ايَشهب ,مالاصة إذا كان زمل اخلطبة طويال .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.

كتاب ايْكا

143

السؤال :12أنا فتاة أبلغ من العمر ثالثني عاماً وأبي وأمي منفصالن
عن بعضهما ومات والدي ومل أره ,ال مرة واحدة يف حياتي ولي
ال
أخ شقيق ال يوافق على زواجي فهل يصحُّ أن يكون خالي وكي ً
عين يف الزواج؟
اجلواب :أوالً :يقو ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع:
ٍ
حبُ بِ حغ ِري إِذ ِن حمي ِ ِّي حها حفِْكحاح حها حباطِ ٌل حفِْكحاح حها حباطِ ٌل حفِْكحاح حها
( حْ ُّي حَم ام حر حْا حنك ح
حباطِ ٌل ,حفإِن حد حال حل ِ حهبا حف حل حها حاملهر بِ حَم است ححب َّل ِمل حفر ِج حها ,حفإِن اشت ححجرما
ايسل حطان حم ِ ُِّل حمل ال حم ِ َِّل حيه) رماه اإلمام ِْحد مايرتمَشر مقا  :حديث
حف ُّ
حسل .ميقو ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ال ت حز ِّمج
ايزانِ حي حة ِه حي ا َّيتِي ت حز ِّمج نحف حس حها) رماه
حاملر حْا حاملر حْاح ,حمال ت حز ِّمج حاملر حْا نحف حس حها ,حفإِ َّن َّ
اإلمام ِْحد عل ِّْب هريرا رِض اهلل عْه.
ثاني ًا :ايوالية يف ايْكا تكون يلعَبات ال يغريهع مل األقارب
كاألخ مل ْمْ ,م الا ْ ,م ازد ْب األم منبوهع.
مايعَبات هع :األب ,ثع ازد ,ثع االبل ,ثع األخ ايَّقيق ْم
ألب ,ثع ابل األخ ايَّقيق ْم ألب ,ثع ايعع ايَّقيق ْم ألب...
ثالث ًا :ذهب َجهور ايفقهاء إىل ْن ايعقد بدمن مِل ٌ
باطل ,مْجازه
فقهاء الْفية ,مال ْفتي به.
وبناء عىل ذلك:
فال َيوز ْن يكون الايك مكيال عْك يف عقد ايزماج ,مما دام
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ْالوَ ال يوافق ع زماجك ,ميو كان اخلاطب كفئا يك ,فبإمكانك ْن
ترفعي األمر يلقاِض ايرشعي ,فهو م ُِّل مل ال م َِّل يه .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :13هل صحيح بأنه ال جيوز نكاح املرأة النصرانية اليت تقول
عيسى ابن اهلل والعياذ باهلل تعاىل؟ وهل قال أحد من الفقهاء
بتحريم نكاح النصرانية اليت تعتقد هذا االعتقاد؟
اجلواب :أوالً :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾
[املائدا .]5 :فاهلل سببانه متعاىل ْبا نكا ايكتابيات يلمسلع؛ مايكتاِّب مل
ايَْارى يقو  :عيسى ابل اهلل ت مايعياذ باهلل تعاىل ت ,ممع قويه هَشا
ِ
يْف اهلل سببانه متعاىل عْه صفة ايكتاِّب ,مع ْنه ْثبُ كفره ,فقا تعاىل:
﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
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ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

ﭨ﴾ [املائدا72 :ت.]75
فاهلل تبارَ متعاىل ْثبُ كفرهع بقوَمع﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ﴾ .مبقوَمع﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ .ممع ذيك ما نفى عْهع صفة
ايكتاب ,فقا ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾.
ثاني ًا :ذهب َجهور ايفقهاء مل املسلمني إىل ِّ
حل نكا ايكتابية ,ميو
كانُ عقيدهتا فاسدا ,يوضو اآلية ايسابقة ,مالايف يف ذيك بع
املجتهديل فلع حير نكا ايكتابية مباحا ,إذا كانُ تقو  :رهبا عيسى
مايعياذ باهلل تعاىل.
مهَشا ما ثبُ عل عبد اهلل بل عمر رِض اهلل عْهَم ,كَم رمى ايبدارر:
رشك ِ
حان إِ حذا س ِئ حل حعل نِكحا ِ ايََّْصانِي ِة ماييه ِ
ود َّي ِة حقا ح  :إِ َّن اهلل حح َّر حم امل ِ
(ْنه ك ح
حات
ح َّ ح ح
ني ,يعْي ت ﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [ايبقرا ]221 :ت حمال
حع ح املؤ ِمْ ِ ح
ِ
اَ حشيئا حْك ِ
اإلح ِ
ِ
يسى ,حمه حو حعبدٌ ِمل
ْب مل حْن تحقو ح حاملر حْا حر ُّ حهبا ع ح
حح
حْع حلع مل ِ ح
ِ ِ
يدر قو ازمهور .ماهلل تعاىل ْعلع.
ع حباد اهلل) .مايراجح َّ
وبناء عىل ذلك:
فعْد َجهور ايفقهاء نكا املرْا ايَْصانية مبا  ,ميكل برشمط:
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أوالً :ايتأكُّد مل ْهنا نَصانية ,مييسُ علَمنية ال تديل بديل سَممر,
ألن املرْا ايعلَمنية ايتي ال تديل بديل سَممر ال ُّ
حيل نكاحها.
ثاني ًا :ايتأكُّد مل إحَاهنا ,ببيث تكون عفيفة ,مذيك يقويه تعاىل:
﴿ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾ [ايْساءْ .]25 :ما ايتي
استهرتت بايزنى مايعياذ باهلل تعاىل ,ماشتهرت باختاذ األصباب
ماألصدقاء ,فال ُّ
حيل نكاحها؛ يقويه تعاىل﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ [ايْور.]3 :
جاء رجل إىل السل ايبَصر رِحه اهلل تعاىل يسأيهْ :يتزمج ايرجل
املرْا مل ْهل ايكتاب؟ قا  :ما يه مألهل ايكتاب ,مقد ْكثر اهلل املسلَمت!
فإن كان ال بد فاعال فليعمد إييها حَانا غري مسافبة .قا ايرجل :مما
املسافبة؟ قا  :هي ايتي إذا ملح ايرجل إييها بعيْه اتبعته .اهت.
مال ْدرر هل املبَْات مل ايكتابيات ت مالاصة يف املجتمع
ايغرِّب ت ْكثر ْم املسافبات املتدَشات ْالدان؟
ثالث ًاْ :ال تكون ايَْصانية َماربة ,فإن كانُ َماربة فال حيل نكاحها؛
يقويه تعاىل﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾ [ايتوبة .]29 :فإن صارت ذم َّية
َّ
حل نكاحها ,مإال فال.
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معليه فال ُّ
حيل نكا اييهودية اييوم ,ما دامُ الرب قائمة بني
املسلمني ماييهود.
رابع ًاْ :ال يكون هْاَ رضر بايْساء املسلَمت ,يقويه ص اهلل عليه
ِ
رض حار) رماه اإلمام ِْحد عل ابل
رض حر حمال ح
مع آيه مصببه مسلع( :ال ح ح
عباس رِض اهلل عْهَم .فإن م ِجدح ايرضر باملسلَمت فال ُّ
حيل نكا
ايكتابيات ,مالاصة ممل يعيش يف بالد ايغرب ,حيث يم ِّثلون ْقليات
يرض باملرْا املسلمة ,إما بانبرافها ال قدَّ ر اهللْ ,م بزماجها
َمدمدا ,مهَشا ُّ
مل غري املسلمني ال قدَّ ر اهلل تعاىل ,مإما ْن تعيش يف كبُ دائع حترم الياا
ايزمجية منعمة األمومة ال قدر اهلل تعاىل.
رمى اإلمام َممد بل السل يف كتابه اآلثارْ :ن سيدنا عمر رِض اهلل
عْه بلغه ْن حَشيفة بل اييَمن رِض اهلل عْه تزمج مهو باملدائل امرْا
هيودية ,فكتب إييه عمرْ :عزم عليك ْال تضع كتاِّب هَشا حتى ختِل
سبيلها ,فإِّن ْالاف ْن يقتدر بك املسلمون ,فيدتارما نساء ْهل ايَش َّمة
زَمَمل ,مكفى بَشيك فتْة يْساء املسلمني.
ممصية سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع
َيب ْن ال تغيب عل سمع املؤمل الريص ع تكثري نسل هَشه األمة:
رمى ايبدارر عل ِّْب هريرا رِض اهلل عْه ْن ايْبي ص اهلل عليه مع
َج ِ
ِ
ِ ِ
اَمحا,
ل حسبِ حها ,حم ح ح
آيه مصببه مسلع قا ( :تْكحح حاملر حْا ألحر حبعٍ :حملاَمحا ,حم ح
مي ِ ِديْ ِها ,حفاظ حفر بِ حَش ِ
ات ايدِّ ِ
يل ت ِحر حبُ حيدح ح
اَ) .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
ح
ح
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السؤال :14هل جيوز للمرأة املسلمة أن تشرتط على زوجها يف عقد
الزواج أن ال يتزوَّج عليها و,ن تزوَّج عليها فلها أن تطلِّق نفسها؟
اجلواب :أوالًَ :يب ع ايرجل ماملرْا ْن ال يكون َمع اليار مع
قضاء اهلل تعاىل ,مذيك يقويه تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [األحزاب.]36 :
ثاني ًاَ :يب ديانة ال قضاء ايوفاء بايوعد إذا يكل خمايفا يألحكام
ايرشعية ,مذيك يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع:
(ماملسلِم ح
ون حع ح حمطِ ِهع إِال ححطا حح َّر حم ححالال حْم حْ حح َّل حح حراما) رماه
ح
ايرتمَشر مقا  :حديث حسل صبيح.
ثالث ًا :ايدالو بايزمجة يوجب َما املهر كامال.
وبناء عىل ذلك:
فال َيوز يلمرْا ْن تَّرتط ْم متْع زمجها مل ايزماج عليها ,ألن اهلل
تعاىل َّ
ْحل هَشا بقويه﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾
[ايْساء ,]3 :مايرجل هو ْدرى بباجته إىل ايتعدد ْم عدمه ,ألن مْعه مل
ايزماج بثانية قد يوقعه يف الرام مايعياذ باهلل تعاىل؛ مإذا مجد مثل هَشا
ايرشط يف ايعقد فإنه ال يؤثر ع صبة ايعقد ,فايعقد يكون صبيبا,
مايرشط الغيا.
مإذا اشرتطُ ايزمجة ع زمجها ْثْاء ايعقد ْن تط ِّلق نفسها إذا
تزمج عليها ,فلها اخليار
تزمج عليها ,ممافق ايزمج ع هَشا ايرشط ,ثع َّ
َّ
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ْن تبقى معه مع مجود ايزمجة ايثانيةْ ,م ْن تط ِّلق نفسها مْه ,ماألمىل يف
ح ِّقها ْن تبقى يف عَمة زمجها إال إذا الافُ ْن ال تقيع حدمد اهلل مع
زمجها.
مَيب ع ايزمج ْن يعلع بأنه إذا مافق ع حط زمجته بطالق
تستبق
تزمج عليها ,مط َّلقُ نفسها بعد ايزماج عليهاْ ,هنا
ُّ
نفسها إن َّ
املهر كامال مع ايْفقة عليها ْثْاء ايعدا ,إال إذا طابُ نفسها عل َشء مل
مهرها .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :15لقد أكرمين اهلل عز وجل بزوجة طيبة صاحلة صاحبة
دين وخلق ورزقين اهلل تعاىل منها الولد وأنا أرغب بالزواج
بثانية فهل رغَّب اإلسالم يف التعدُّد أم ال؟
اجلواب :يقو اهلل تعاىل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ﴾ [ايْساء .]3 :مقا ايعلَمء :هَشا األمر يإلباحة ,مقد يكون ماجبا ع
ايزمج إذا اليش ع نفسه مل ايفتْة إذا يعدِّ د ,مقد يكون حراما إذا
غلب ع ظل ايزمج ْنه ال يستطيع ايعد إذا عدَّ د نساءه.
ميقو موالنا عز مجل﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾ [ايقيامة,]14 :
فايعبد هو ْدرى بباجته مل غريه ,ألن اإلنسان قد ِيدع اآلالريل ,مقد
يكون قور الجة ,ميكْه ال يستطيع ْن ِيدع نفسه.
وبناء عىل ذلك:
يَّجع ع
نص يف ايقرآن ايعظيع مال يف ايسْة
املطهرا ِّ
َّ
فال يوجد ٌّ
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تزمج امرْا فقد
ايتعدُّ د ,بل يوجد ايتَّجيع ع ايزماج بَّكل عام ,ممل َّ
ط َّبق ايسْة ايتي ْشار إييها ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع:
(ايِّْكحا ِمل سَّْتِي ,حف حمل ح حيع حمل بِسَّْتِي حف حلي حس ِمِّْي) رماه ابل ماجه,
ايَّ حب ِ
رش َّ
اب حمل
مبقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حيا حمع ح ح
اع اي حبا حء حا حفل حيت ححز َّمج ,حفإِنَّه حْ حغ ُّ يِل حب ح ِ
َص حم حْح حَل يِل حفر ِج ,حم حمل ح حيستحطِع
اس حت حط ح
ِ
ايَو ِم ,حفإِنَّه حيه ِم حجا ٌء) رماه ايبدارر ممسلع.
حف حع حليه بِ َّ
قلُ,
مْنا ْنَبك باالقتَار ع هَشه ايزمجة ايَالة ايتقية كَم ح
إال إذا كانُ يك حاجة يف ايتعدُّ د ,مْنُ ْدرى بْفسك ,مر ُّبك عز مجل
ْدرى بك مْك.
مإذا عزمُ ع ايزماج بثانية فيجب عليك ْن تعلع بأنك قادر ع
ايعد بيْهَم ,مإذا غلب ع ظِّْك ْنك يسُ بقادر ع ذيك فيجب
عليك االقتَار ع هَشه ايزمجة ,حتى ال تقع حتُ حتَشير سيدنا رسو
اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :مل كحانحُ حيه امر حْت ِ
حان حف حَم ح إِ حىل
ح
ح
اُها ,حجا حء حيو حم اي ِق حيا حم ِة حم ِش ُّقه حم ِائ ٌل) رماه ْبو دامد مايْسائي .هَشا ,ماهلل
إِحدح ح

تعاىل ْعلع.
السؤال :16رجل له صديقة نصرانية ويريد الزواج منها فهل جيوز له
أن يتزوج منها بغري ,ذن وليِّها وبدون شهود؟
اجلواب :أوالً :ال َيوز يلرجل املسلع ْن يتدَش صاحبة مصديقة
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مالليلة يه مل ايْساء األجْبيات ,ال مسلمة مال غريها؛ ألن يف ذيك فتْة
عظيمة يه مَما ,سواء كانُ مسلمة ْم كانُ نَصانية.
ثاني ًا :سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ر َّغب
مْر صال يكون
ايرجل املسلع بايزماج مل املرْا ايَالة مل املسلَمتُّ ,
عْد املرْا غري املسلمة؟
تزمج نفسها ,مال َيوز َما ْن تتوىل عقد
ثالث ًا :ال َيوز يلمرْا ْن ِّ
زماج امرْا ,يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ال ت حز ِّمج حاملر حْا
ايزانِ حي حة ِه حي ا َّيتِي ت حز ِّمج نحف حس حها) رماه
حاملر حْاح ,حمال ت حز ِّمج حاملر حْا نحف حس حها ,حفإِ َّن َّ
ابل ماجه.
رابع ًا :ايزماج بدمن مِل ال َيوز عْد َجهور ايفقهاء ,مكَشيك ايْكا
بغري شهود نكا باطل يدى َجهور ايفقهاء.
وبناء عىل ذلك:
1ت اتق اهلل يف ْعراض ايْاس ,ميو كانوا كفارا ,ماحَشر مل صداقة
ايْساء األجْبيات حتى ال تفتل فيهل.
يَح عقد ايزماج عليها إال بوجود مي ِّيها ,يقويه ص اهلل عليه
2ت ال ُّ
ِ
ايسل حطان حم ِ ُِّل حمل ال حم ِ َِّل حيه)
مع آيه مصببه مسلع( :ال نكحا ح إِال بِ حو ِ ٍِّل ,حم ُّ
رماه اإلمام ِْحد مابل ماجه؛ فإذا امتْع مي ُّيها مل تزمَيها يلمسلع فعليهَم
ْن يرفعا ْمرُها يلقاِض املسلع ييجرر َمَم عقد ايْكا .
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مْنا ْنَح هَشا ايَّاب املسلع بايزماج مل امرْا مسلمة .هَشا ,ماهلل
تعاىل ْعلع.
السؤال :17صديقيت يف العمل تسأل :هل جيوز للمرأة أن يتوىل أمر
زواجها زوج أمها؟
اجلواب :أوالً :يقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حما
تحركُ بع ِدر فِتْحة حْرض ع ح ايرجا ِ ِمل ايِّْس ِ
اء) رماه ايبدارر ممسلع,
ح َّ ح
ِّ ح
ح
ح
ح
ميقو تبارَ متعاىل﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾ [ايْور30 :ت.]31
فايواجب ع املسلع ْن يتَّقي مواطل ايفتل ,مإن االتالط ايرجا
بايْساء مل ْعظع األسباب ايداعية يلفتْة ,مالاصة عْدما يكثر ايْظر
املبرمة ايتي ال
مايكالم ماالالتالط ,ألن هَشا ربَم ْن يؤدر إىل اخللوا
َّ
حتمد عقباها ْبدا مايعياذ باهلل تعاىل.

ثاني ًا :يقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حْ ُّي حَم ام حر حْ ٍا
حبُ بِ حغ ِري إِذ ِن حمي ِ ِّي حها حفِْكحاح حها حباطِ ٌل حفِْكحاح حها حباطِ ٌل حفِْكحاح حها حباطِ ٌل ,حفإِن
حنك ح

ِ
ِ
ايسل حطان حم ِ ُِّل حمل
حد حال حل ِ حهبا حف حل حها املحهر بِ حَم است ححب َّل مل حفرج حها ,حفإِن اشت ححجرما حف ُّ
ال حم ِ َِّل حيه) رماه ايرتمَشر مقا  :حديث حسل .ميقو ص اهلل عليه مع
ِ
ايسل حطان حم ِ ُِّل حمل ال حم ِ َِّل حيه) رماه
آيه مصببه مسلع( :ال نكحا ح إِال بِ حو ِ ٍِّل ,حم ُّ
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اإلمام ِْحد مابل ماجه .مم ُِّل املرْا عَبتها مل ايرجا ْ :بوها ,ثع ْبوه,
ثع ابْها ,ثع ْالوها ايَّقيق ...إىل آالره.
وبناء عىل ذلك:
احَشر ايَداقة مايعالقة مع ايْساء األجْبيات ,ألن ْشد ايفتل ع
ايرجا هي فتْة ايْساء ,مبإمكان املرْا ْن تسأ هَشا ايسؤا عل طريق
َمارمهاْ ,م تسأ هي مباحا عل طريق اَماتف عاملا مل ايعلَمء.
يزمجها ما دامُ عَبات هَشه
ْما بايْسبة يزمج ْ ِّمها فال حي ُّق يه ْن ِّ
ايفتاا موجوديل ,فإن يكل َما قريب مل عَبتها ,فإهنا ترفع ْمرها إىل
ميزمجها ايقاِض ,ألنه م ُِّل مل ال م َِّل يه .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
ايقاِضِّ ,
الس ؤؤؤال :18تق ؤؤدَّمت م ؤؤن خطب ؤؤة فت ؤؤاة ومت االتف ؤؤاق عل ؤؤى املق ؤؤدَّم وامل ؤؤؤخر
والذهب واللباس حيث كانت قيمؤة الؤذهب م ؤة ألؤف لؤرية سؤورية
وقيمة اللباس مخسون ألف لؤرية سؤورية ودفعؤت املبلؤغ هلؤم كؤامالً
م ؤ ؤؤن أج ؤ ؤؤل ش ؤ ؤؤراء ال ؤ ؤؤذهب واللب ؤ ؤؤاس وبالفع ؤ ؤؤل متَّ ش ؤ ؤؤراء اللب ؤ ؤؤاس
للمخطوبة بناء على موافقيت واقرتح والدها عليَّ فكرة شراء شؤقة
سؤ ؤؤكنية بالتقسؤ ؤؤيط بؤ ؤؤيين وبؤ ؤؤني والؤ ؤؤدها عوضؤ ؤاً عؤ ؤؤن الؤ ؤؤذهب ومتَّ
االتفاق على ذلك ودفعنا سلفة البيت م يت ألؤف لؤرية سؤورية مؤن
عندي م ة ألف وهي اليت دفعتهؤا هلؤا قيمؤة الؤذهب وم ؤة ألؤف مؤن
عنده .وشاء اهلل تعاىل أن يتم فسؤخ اخلطوبؤة بيننؤا فهؤل مؤن حقؤي
لولي الفتاة أم صار ملكًا هلا؟
أن أسرتدَّ ما دفعته ِّ
تستبق املرْا
اجلواب :اخلطبة معدٌ بايزماج ,مييسُ زماجا ,مال
ُّ
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شيئا مل املهر املتَّفق عليه مل مقدم ممؤالر مذهب مملبس إال بعد ايعقد,
تع ايعقد مْراد ايزمج ْن يط ِّلق زمجته قبل ايدالو فيدفع َما نَف
فإذا َّ
املهرْ ,ما بعد ايدالو فيدفع َما املهر كامال.
ْما إذا فس اخلاطب اخلطبةْ ,م فسدُ املدطوبة اخلطبة ,مكان
ذيك ك ُّله قبل ايعقد ,فإن ٍّ
يكل مل اخلاطبني ْن يسرت َّد ما دفعه يلطرف
اآلالر مل هدايا ,مهَشا عْد َجهور ايفقهاء الالفا يلَميكية.
ْما بايْسبة يلمهر املتفق عليه ت مايَشر مل َجلته ايَشهب مايلباس ت
فإن ايزمج يسرت ُّد ما دفعه ع ْنه مل املهر ,سواء كان فس اخلطبة مل
قبله ْم مل قبلها ,مهَشا باتفاق ايفقهاء.
وبناء عىل ذلك:
فلك ْن تسرت َّد ما دفعته مل املهر ,ميكل عْدما ْعطيُ املوافقة ع
حاء ايلباس ,فلك ْن تسرت َّد ايلباس ,ال قيمته ,إال إذا مافق م ُِّل ايفتاا
ع دفع قيمته.
ْما بايْسبة يلبيُ فلك اسرتداد ما دفعُ مل قيمته ,ميك ْم عليك
حَته ,مإما ْن تبيعه
ايربح ماخلسارا ,فإما ْن تَّرتر مل مِل ايفتاا َّ
حَتكْ ,م تتفق معه ع بيعها يطرف ثايث بسعرها الاِل ,ماملا بيْكَم
مْاصفة .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :19اختلف رجل مع زوجته وقال هلا, :نه متنازل عن حقه يف
املعاشرة الزوجية ومل ينوِ بذلك طالقاً فهل حترم عليه زوجته؟
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اجلواب :ايطالق يقع ع ايزمجة بايلفظ ايَصيح ْم ايكْائي ,فإن
تل َّفظ بَصيح ايطالق يقع ايطالق عليها ,مإن تلفظ بلفظ كْائي؛ فإن نوى
ايطالق مقع عليها ايطالق ,مإال فال.
حرم الال فعليه كفارا يمني ,مذيك يقويه تعاىل﴿ :ﭢ ﭣ
ممل َّ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [ايتبريع.]2 :
وبناء عىل ذلك:
ِ
يْو ايطالق فال يقع عليها ايطالق ,مإن يقَد
فَم دام ايرجل
حتريع معاحهتا فال َشء عليه ,مإن قَد ايتبريع معاحها فعليه كفارا
يمني ,مهي إطعام عرشا مساكني مل ْمسط ما يأكلْ ,م كسوهتع ,فإن
ضار بزمجته يف
َيد يفقره ,فليَع ثالثة ْيام متواييات ,مال َيوز يه ْن ي َّ
ترَ معاحهتا .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :20تزوج رجل من امرأة صاحبة دين وخلق وتبيَّن له بعد الزواج
بأن بصرها فيه ضعف فصرب على ذلك ولكن عندما أجنبت
أجنبت ولداً مع ضعف يف البصر فهل ,ذا طلَّقها تستحقُّ مهرها؟
اجلواب :أوالً :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﯢ ﯣﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [ايْساء,]19 :
ميقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ [ايبقرا.]216 :
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املعو عليه صفاء ايقلوب منقاؤها ,كَم جاء يف الديث
ثاني ًا:
َّ
ايرشيف( :إِ َّن اهلل ال حيْظر إِ حىل ص حو ِركع حم حْم حوايِكع ,حم حيكِل حيْظر إِ حىل قلوبِكع
حم حْع حَميِكع) رماه مسلع .مربَم ْن يمْع اهلل تعاىل ايعبدح شيئا مل ايْعع
ايظاهرا رِحة به ,حتى ال يقع يف ايعجب مايغرمر ,ألن ايعبد إذا مقع يف
عرض نفسه يلهالَ ,كَم جاء يف الديث ايرشيف ( :حبيْ ححَم حرج ٌل
ذيك َّ
ف اهلل بِ ِه ,حفه حو حيت ححجل حجل
َجتحه ,إِذ حال حس ح
حيم ِيش ِيف ح َّل ٍة ,تع ِجبه نحفسه ,م حر ِّج ٌل َّ
إِ حىل حيو ِم اي ِق حيا حم ِة) رماه ايبدارر ممسلع .ميقو ص اهلل عليه مع آيه
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِض ِمْ حها
مصببه مسلع( :ال حيف حرَ مؤم ٌل مؤمْحة ,إن ك ِحر حه مْ حها اللقا حر ح
ح
آال حر) رماه مسلع.
تستبق كامل مهرها بايدالو هبا ,مإذا ا َّطلع ايزمج ع
ثالث ًا :املرْا
ُّ
عيب مل عيوب زمجته ايتي جتيز يه فس ايْكا  ,مرِض به بداية ,فال
حيق يه ايرجوع يف املهر ,ألن ح َّقه سقط هبَشا ايرضا بداية ,مايقاعدا
ُّ
ايفقهية تقو  :ايساقط ال يعود ,فكيف إذا ا َّطلع ع عيب مل عيوب
مايرجوع يف املهر مرِض به؟ فهَشا مل
ايزمجة ايتي ال جتيز يه فس ح ايْكا
ح
باب ْمىل.
رابع ًا :ايظلع كبريا مل ايكبائر ,يقو اهلل تعاىل﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾
[إبراهيع ,]42 :ميقو يف الديث ايقديس( :يا ِعب ِ
ادر إِ ِِّّن حح َّرمُ اي ُّظل حع حع ح
ح ح
نحف ِيس حم حج حعلته حبيْحكع َم ح َّرما حفال حت حظا حملوا) رماه مسلع.
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وبناء عىل ذلك:
فأنا ْمِص هَشا ايرجل بوصية اهلل عز مجل﴿ :ﯢ ﯣﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ ,مْن
يَْب ع زمجته ميْتظر معد اهلل تعاىل ايَشر ال ِيلف ,مييجاهد نفسه يف
ذيك ,مييَشكر قويه تعاىل﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ﴾ [ايعْكبوت ,]69 :هَشا برشط عدم ايظلع َما.
ميكل إذا اليش ع نفسه مل ايوقوع يف ايظلع َما ,مجب عليه ْن
يرسحها بإحسان ,ميَشكر قو
ِّ

اهلل تعاىل﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ﴾ [ايبقرا ,]229 :فإذا َّ حها بإحسان مجب عليه ْن يدفع َما كامل
صداقها مع نفقة ايعدا .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :21لقد ابتليت بزوج مدمن على املخدرات وهو سيئ األخالق
فهل هناب حرج شرعي يف طلب الطالق منه؟
اجلواب :أوالً :يقو سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه
ب إِ حييكع حمل تحر حضو حن ِديْحه حمالل حقه حف حز ِّمجوه ,إِال
مصببه مسلع( :إِ حذا حال حط ح
تحف حعلوا تحكل فِتْح ٌة ِيف األحر ِ
ض حم حف حسا ٌد حع ِري ٌ ) رماه ايرتمَشر.

ثاني ًا :يقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حْ ُّي حَم ام حر حْ ٍا حس حأ حيُ
ِ
حزم حج حها حطالقا ِمل حغ ِري حبأ ٍ
ازْ َِّة) رماه اإلمام ِْحد
س حف حب حرا ٌم حع حلي حها حرائ حبة ح
مْبو دامد مايرتمَشر مقا  :حديث حسل.
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مقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلعِ :
(مل حغ ِري حبأ ٍ
س) ْر
مل غري شدا تلجئها إىل سؤا ايطالق.
وبناء عىل ذلك:
زمجك مل هَشا ايرجل إذا كان مدمْا ع
فالق ع مِل ْمرَ ايَشر َّ
ذيك قبل ايزماج ,مالق عليك إذا كُْ تعلمني هَشا ممافقُ عليه ,ألنه مل
ايطبعي ْن تكون الياا شقاء مع هَشا ايرجل ,مذيك يقويه تعاىل﴿ :ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [ايْور.]63 :
مْنا ْنَبك بايَْب عليه مايَْح يه ,عسى ْن يكرمه اهلل تعاىل
بايتوبة ايَادقة بسببك ,مايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع
يقو ( :ألحن حهي ِد حر اهلل بِ حك حرجال حال ٌري حي حك ِمل حْن حيك ح
ون حي حك ِحر ايَّْ حع ِع)
رماه ايبدارر ممسلع.

ِ
تقَصر يف ماجباته
ْما إذا تستطيعي ايَْب عليه ,مالَّيُ ْن ِّ

بسبب سوء ْالالقه ,فال حرج عليك يف طلب ايطالق ,مْن تفتدر نفسك
مْه .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :22ما حكم املرأة اليت تدعو اهلل عز وجل على زوجها باملوت
بسبب ظلمه الشديد هلا؟
اجلواب :أوالً :يقو سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه
مصببه مسلع( :اتَّقوا اي ُّظل حع حفإِ َّن اي ُّظل حع ظل حَم ٌت حيو حم اي ِق حيا حم ِة) رماه
ايبدارر ممسلع مايلفظ يه .ميقو تبارَ متعاىل يف الديث ايقديس ( :حيا
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ِعب ِ
ادر إِ ِِّّن حح َّرمُ اي ُّظل حع حع ح نحف ِيس حم حج حعلته حبيْحكع َم ح َّرما حفال حت حظا حملوا) رماه
ح
مسلع .ميقو

اهلل تعاىل﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ﴾ [إبراهيع42 :ت .]43ميقو ص
اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع يف الديث ايقديس( :اشتد غضبي ع
مل ظلع مل ال َيد نارصا غرير) رماه ايطْباِّن.
ثاني ًا :يقو

اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺ

ﯻ﴾ [ايبقرا ,]186 :ميقو ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾
[غافر ,]60 :ميقو تعاىل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ﴾ [اإل

اء.]11 :

ثالث ًا :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ [امللك ,]2 :ميقو ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛ ﮜﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [فَلُ34 :ت,]35
ميقو تبارَ متعاىل﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ﴾ [ايفرقان.]20 :
وبناء عىل ذلك:
ْنا ْنَح هَشه املرْا بايرضا بايقضاء مايقدر ,ألن اهلل تعاىل يقو :
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﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾[آ

عمران ,]179 :فال تدرر هَشه املرْا إذا

مات زمجها ْن يبتليها اهلل تعاىل بابتالء ْشد ,معليها ْن تتَشكر قو اهلل
تعاىل﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾
[ايَّورى.]30 :
يرتاجع املرْا حساهبا مع اهلل تعاىل ,ميتكثر مل االستغفار مايتوبة,
ثع بعد ذيك ْنَبها بايَْب ع سوء ْالالق زمجها مظلمه َما ,ألن اهلل
تعاىل يقو ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ

ﮃ﴾ [ايبقرا155 :ت.]157
ثع ْنَبها بايدعاء يزمجها ال عليه؛ ألن ايدعاء يه الري مل ايدعاء
صالحه صال ٌ َما ,مما دامُ داعية اهلل تعاىل فلتدع يه ,فهَشا
عليه ,مألن
ح
الري َما ميه .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :23تقدم شاب صاحب دين وخلق من خطبة فتاة وعندما رأته
املخطوبة رفضت الزواج منه ألنه دميم اخللقة فهل من حقِّ
وليِّها أن يلزمها بالزواج منه ألنه صاحب دين وخلق؟
اجلواب :قد مرد يف صبيح ايبدارر عل ابل عباس رِض اهلل
عْهَم حْ َّن امر حْ حا حثابِ ِ
ُ ب ِل حقي ٍ
س حْتحُ ايَّْبِ َّي حص َّ اهلل حع حلي ِه حم حس َّل حع حف حقا حيُ :حيا
ح
س حما حْعتِب حع حلي ِه ِيف الل ٍق حمال ِد ٍ
حرسو ح اهلل حثابُِ بل حقي ٍ
يل ,حم حيكِِّْي حْك حره
ايكف حر ِيف ِ
اإلس حال ِم ,حف حقا ح حرسو اهلل حص َّ اهلل حع حلي ِه حم حس َّل حع ( :حْتحر ِّدي حل حع حلي ِه
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ِ
ِ
ال ِدي حق حة
ححدي حقتحه)؟ حقا حيُ :حن حعع ,حقا ح حرسو اهلل حص َّ اهلل حع حليه حم حس َّل حع( :اق حبل ح
ِ
(م حيكِِّْي حْك حره ايكف حر ِيف ِ
اإلس حال ِم ال ْطِيقه
حم حط ِّلق حها تحطلي حقة) .ميف رماية :ح
بغضا) رماه ابل ماجه.
ميقو سيدنا عمر رِض اهلل عْه :ال تكرهوا فتياتكع ع ايرجل
ايقبيح ,فإهن َّل حيببل ما حتبون.
زمجوها
مرمر عل سيدنا عمر رِض اهلل عْه ْنه ْيت بامرْا شابةَّ ,
شيدا كبريا فقتلته ,فقا  :يا ْهيا ايْاس اتقوا اهلل ,مي ِ حيْ ِ
كح ايرجل ملته مل
ايْساء ,ميتحْكِ ِح املرْا ملتها مل ايرجا  .اهت .اي ُّل حمة :املثل يف ايسل مايَّكل.
وبناء عىل ذلك:
فال َيوز يلرجل ْن يلزم ابْته بايزماج مل رجل دميع املْظر ,ألن
حتب ما حيبه ايرجا  ,مال يليق بايرجل ْن َيعل كريمته عْد رجل ال
املرْا ُّ
حتبه ,ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :إنَم ايْكا ِر ٌّق,
فليْظر ْحدكع ْيل يرق عتيقته) رماه ايبيهقي .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :24أنا شاب أريد السفر ,ىل بعض الدول الغربية من أجل الدراسة
فهل جيوز لي الزواج من امرأة وأنا أنوي طالقها بعد عودتي ,ىل
بلدي ومل يُذكر هذا الشرط أثناء العقد ومل أُصرِّح به للمخطوبة؟
تع موافقا يلرشمط مل مجود م ِِّل ٍ
ْمر
اجلواب :إن عقد ايزماج إذا َّ
يلزمجة ,مع مجود ايَّهود ,معدم ايتوقيُ ْثْاء ايعقد ,فايعقد يكون
صبيبا عْد َجهور ايفقهاء ,ميو نوى ايزمج يف نفسه طالقها بعد فرتا
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مل ايزمل ,مالايف يف ذيك الْابلة يف ايَبيح ,مقايوا ببطالن عقد
ايْكا إذا نوى ايرجل طالق املرْا بعد فرتا مل ايزمل ,ألنه صورا مل
صور نكا املتعة.
مقد ْفتى بَشيك جممع ايفقه اإلسالمي املْبثق عل رابطة ايعا
اإلسالمي يف ايدمرا ايثامْة عرشا ,ايقرار اخلامس بتاري 1427/3/12
مهَشا نَها :ايزماج بْية ايطالق هو :زماج توافرت فيه ْركان ايْكا
محمطه ,مْضمر ايزمج يف نفسه طالق املرْا بعد مدا معلومة ,كعرشا
ْيامْ ,م جمهوية؛ كتعليق ايزماج ع إمتام دراستهْ ,م حتقيق ايغرض ايَشر
قدم مل ْجله.
مهَشا ايْوع مل ايْكا ع ايرغع مل ْن َجاعة مل ايعلَمء ْجازمه,
إال ْن املجمع يرى مْعه؛ الشتَميه ع ايغش مايتدييس؛ إذ يو علمُ
املرْا ْم مييها بَشيك يقبال هَشا ايعقد؛ مألنه يؤدر إىل مفاسد عظيمة
مْرضار جسيمة تيسء إىل سمعة املسلمني .اهت.
ميقو اإلمام مايك رِحه اهلل تعاىل يف ح ايْومر ع مسلع يف
باب نكا املتعة :ييس هَشا مل ْالالق ايْاس.
وبناء عىل ذلك:
فايزماج بْية ايطالق فيه الالف بني ايفقهاء ,مايالئق يف اإلنسان
املسلع ْن يتجَّْب هَشا ايزماج الرمجا مل اخلالف بني ايفقهاء ,مصيانة
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يسمعة املسلمني ,مالاصة يف هَشه اآلمنة ايتي كثر فيها ايطعل ع سلوَ
بع

املسلمني.
مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي ِْحد الجي ايكردر

حفظه اهلل تعاىل ع ازواب ما يِل:
[أعلق عىل ذلك منتقد ًا ما ذهب إليه املجمع بقويل :الزوج يملك
طالق زوجتِه يف كل ٍ
وقت بإمجاع الفقهاء ،والزوج ُة تعلم ذلك عند العقد
عليها ،سواء نواه عند الزواج أو ال ،فام الذي يغّي احلمم إذا نواه عند
الزواج؟!] هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :25قد أكرمين اهلل عز وجل بزوجة صاحلة يف ظاهر األمر ولكن
أمها بقيت عليها يف التوجيه السيئ حتى أفسدت عليها حياتها معي
وهي اآلن تطلب مين الطالق فهل تستحقُّ شي اً من مهرها؟
اجلواب :أوالً :إن إفساد الياا ايزمجية مل مهمة ايَّيطان ,إن كان
مل اإلنس ْم كان مل ازل ,مهو مل ايكبائر ,فمل قام هبَشا ايفعل مل
ايبرش فهو يف القيقة يقوم بعمل إبليس مجْوده ,كَم قا ص اهلل عليه
مع آيه مصببه مسلع( :إِ َّن إِب ِليس يضع عر حشه ع ح حامل ِ
اء ث َّع حيب حعث ح ح ا حياه,
ح
ح ح ح ح
حف حأد حناهع ِمْه حمْ ِز حية حْع حظمهع فِتْحة ,حَيِيء حْ ححدهع حف حيقو  :حف حعلُ ك ححَشا حمك ححَشا,
حف حيقو  :حما حصْحع حُ حشيئا ,حقا ح  :ث َّع حَيِيء حْ ححدهع حف حيقو  :حما ت ححركته ححتَّى
ني ام حر حْتِ ِه ,حقا ح  :حفيدنِ ِيه ِمْه حم حيقو  :نِع حع حْن حُ) رماه مسلع.
حف َّرقُ حبيْحه حم حب ح

مهو ت يعْي اإلفساد بني ايزمجني ت مل عمل ايسبرا ,قا تعاىل:

ايفتامى ايرشعية

164

﴿ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [ايبقرا ,]102 :مهو
ييس مل هدر سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع,
ِ
ب ام حر حْا حع ح
قا ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حيي حس مَّْا حمل حال َّب ح
حزم ِج حها حْم حعبدا حع ح حس ِّي ِد ِه) رماه ْبو دامد ,ال َّبب :يعْي الدع مْفسد املرْا
ع زمجها.
ثاني ًاَ :يب ع املرْا ْن خت ِضع حياهتا ايزمجية مليزان ايرشع
ايرشيف ,مْن تَشكر قو

اهلل تعاىل﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [ايْساء,]135 :
مَيب عليها ْن ال تسمع إىل ايوشايات ماألالبار ,مإن كان مال بد ,فال بدَّ
َما مل امتثا ْمر اهلل تعاىل حيث يقو ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [الجرات.]6 :

ثالث ًاَ :يب ع املرْا ْن تَشكر قو سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه
مع آيه مصببه مسلع ( :حْ ُّي حَم ام حر حْ ٍا حس حأ حيُ حزم حج حها حطالقا ِيف حغ ِري حما حبأ ٍ
س
ِ
ازْ َِّة) رماه اإلمام ِْحد مْبو دامد مايرتمَشر.
حف حب حرا ٌم حع حلي حها حرائ حبة ح
وبناء عىل ذلك:
فإن كانُ زمجتك تطلب مْك ايطالق ملا ترى مْك مل سوء عرشا
مص حْبت عليك
مسب مشتع مرضب مإيَشاء مإهانة ,مذكَّرت حك باهلل تعاىل ,ح
ٍّ
م ترتدع ْنُ عل ذيك ,فمل ح ِّقها ْن تطلب ايطالق ,متستبق بَشيك
املهر كامال مع نفقة ايعدا ,متكون آثَم ْنُ بسبب سوء عرشتك.
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مْما إذا كانُ ْمها ايسبب يف إفساد حياهتا ايزمجية بيْكَم ,مكُْ
ْنُ صابرا حليَم حكيَم ملتزما بقويه تعاىل﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ﴾ [ايْساء ,]34 :مملتزما بقويه تعاىل﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎ﴾ [ايْساء ,]35 :فإذا تفلح هَشه األساييب مع زمجتك يف ر ِّدها إىل
ِ
ماالبتعاد عل ْمها ايتي الببُ عليك زمجتك ,فال مانع
جادا ايَواب,
مل ْن تضيق ع زمجتك حتى تفتدر نفسها مْك باملدايعة ايرضائية,
متَطلح معك ع ايتْاز عل َشء مل مهرها مقابل طالقها .هَشا ,ماهلل
تعاىل ْعلع.
السؤال :26امرأة وعدها شاب بالزواج منها وبعد مدَّة من الزمن تقدَّم
آخر من خطبتها فهل توافق عليه وال تعدُّ ناكثة يف العهد؟
اجلواب :أوالًَّ :
هال تَشكَّرت هَشه ايفتاا ايعهد ايَشر بيْها مبني اهلل
تعاىل﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [األعراف !]172 :فأيل َمافظتها ع هَشا ايعهد بيْها
مبني اهلل تعاىل؟ مْيل حفظها يألمانة ايتي ْناطها اهلل تعاىل يف عْق اإلنسان
بقويه﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ [األحزاب]72 :؟ ممل َجلة
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ْجْبي عْها,
ايعهد ماألمانة ْن ال تقيع املرْا عالقة مال صداقة مع رجل
ٍّ
حرم اإلسالم عليها
حرم عليها اإلسالم اخللو حا مع رجل ْجْبي؟ ْما َّ
ْما َّ
حرم عليها ايْظر إىل ايرجا بَّهوا؟
يني ايقو مع رجل
ْجْبي عْها؟ ْما َّ
ٍّ
ثاني ًا :اليانة ايَّباب اييوم كثريا جدا ,مالاصة يف إقامة ايعالقات مع
ايْساء األجْبيات ,مكع مل امرْا ال ِد حعُ بَشيك ,ميعب هبا ايَّيطان
جرت ايعار ع ْهلها ,مربَم
مندمُ مما نفعها ايْدم؟ مكع مل امرْا َّ
ارتكبُ جرائع ايقتل هبَشا ايسبب؟
ثالث ًا :ما دام ْنه معدها بايزماج فلَمذا يتقدَّ م مل الطبتها مل ْهلها
ْجلها ملستقبل اهلل تعاىل ْعلع بمداه ,مرحع اهلل تعاىل اإلمام
مباحا؟ ملاذا َّ
ِْحد بل حْبل عْدما قا  :مل ْحايك ع غائب فَم ْنَفك.
رابع ًا :يقو سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه
ب إِ حييكع حمل تحر حضو حن ِديْحه حمالل حقه حف حز ِّمجوه ,إِال تحف حعلوا
مسلع( :إِ حذا حال حط ح
تحكل فِتْح ٌة ِيف األحر ِ
ض حم حف حسا ٌد حع ِري ٌ ) رماه ايرتمَشر.
وبناء عىل ذلك:
صاحب ديل
فإذا كان ايرجل ايَشر تقدَّ م مل الطبة هَشه ايفتاا
ح
صدرها
رهبا عز مجل يف ذيك ,فإن ح اهلل تعاىل
ح
ماللق ,فلتستدر ايفتاا َّ
فلتوافق ع ايزماج مْه ت طبعا عل طريق م ِِّل ْمرها ,مْن ال جتعل ايعالقة
بيْها مبيْه ,حتى ال تقع يف نفس اخلطأ ايسابق ت.
مإذا متَُّ املوافقة ع ايرجل املتقدِّ م يلزماج مْها ,فليس يألم ْن
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يتقدَّ م مل الطبتها ,ملا رمى ايبدارر عل ابل عمر رِض اهلل عْهَم قا :
ايرجل حع ح
يع حبعضكع حع ح حبي ِع حبع ٍ  ,حمال حِيط ح
( حهنحى ايَّْبِ ُّي ﷺ حْن حيبِ ح
ب َّ
ِ
ِ ِ ِ ِ
اخلاطِب) رماه ايبدارر.
اخلاطب حقب حله حْم حيأ حذ حن حيه ح
الط حبة حْاليه ححتَّى حيرت حَ ح
مقبوَما باخلاطب عل طريق م ِِّل ْمرها ال يعدُّ نكثا مال نقضا يلعهد
مع ايَّاب ايَشر معدها بايزماج مْها .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :27شاب يريد الزواج ولكنه يتبوَّل ال ,رادياً وخاصة عند النوم
فهل جيب عليه أن يُخرب خمطوبته بذلك عن طريق وليِّ أمرها؟
اجلواب :يقو ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حم حمل
حغ ََّّْحا حف حلي حس ِمَّْا) ميف رماية ( :حمل حغ َّش حف حلي حس ِمِّْي) رماه مسلع .ميقو
ِ
ِ
ب
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ال يؤمل حْ ححدكع ححتَّى حي َّ
ِ
ِ ِ
ب يِْحف ِس ِه) رماه ايبدارر ممسلع.
ألحاليه حما حي ُّ
عز َّ
مجل يقو ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [ايبقرا.]228 :
مر ُّبْا َّ
كل ٍ
مقا ايفقهاءُّ :
عيب يْ ِّفر ْحد ايزمجني مل اآلالر ,مال حيَل به

مقَود ايْكا مل املودا مايرِحة ,يوجب اخليار.
وبناء عىل ذلك:
فايتبو ايالإرادر مل ايعيوب ايتي َيب ع اخلاطب ْن يعلع م َِّل
ُّ
خمطوبته هبا ,مإال كان غاشا يلمدطوبةَّ ,
ألن هَشا مما يْفر مْه صاحب
ايطبع ايسليع ,مالاصة إذا كان يبو ْثْاء نومه ,مهَشا يف رضر يلزمجة
ايتي تْام يف فراش زمجها.
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مييتساء هَشا ايَّاب فيَم بيْه مبني نفسه :يو َّ
ْن املدطوبة هي
صاحبة هَشا ايداء ,هل يرىض ْن ختفيه عْه؟ هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :28تزوج رجل من امرأة واشرتط عليها وعلى أهلها السكنى يف
بيت أمه من أجل رعايتها وبعد الزواج طلبت الزوجة مسكن ًا
شرعياً مستقالً فهل هذا من حقِّها؟
اجلواب :قد اتفقُ كلمة ايفقهاء ع مجوب ايسكْى ع ايزمج,
يقويه تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [ايطالق ,]6 :ميقويه
تعاىل﴿ :ﯢ ﯣ﴾ [ايْساء ,]19 :ممل املعاحا باملعرمف تأمني
ايسكل ايرشعي يلزمجة.
ماملعتْب يف املسكل ايرشعي سعة ايزمج محا ايزمجة ,مَيب ْن
يكون املسكل مستقال بغرفه ممْافعه ,ممَشهب َجهور ايفقهاء ْن ايزمجة
ال جتْب ع ايسكْى مع ْبور ايزمج.
وبناء عىل ذلك:
حق املرْا املسكل ايرشعي ,مماجب ع ايزمج تأميْه ,مإذا
فمل ِّ
اشرتط ايزمج ع زمجته ايسكْى مع األبويل ,فسكُْ ,ثع طلبُ
االنفراد بمسكل َما ,فمل ح ِّقها ذيك عْد َجهور ايفقهاء ,ما عدا املايكية
ايَشيل قايوا :ييس َما ذيك إال إذا ْثبتُ ايرضر مل ايسكل مع ايوايديل.
مَيب ع ايزمج ْن يعلع بأن الدمة زمجته ألبويه ييسُ ماجبة
عليها ,بل هي مل باب ايفضل ,مايواجب ع ايرجل ْن ِيدم ْمه بْفسه,
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ْم عل طريق الادمة َما ,ميكل إذا قامُ ايزمجة بددمتها فهَشا مل باب
املودا ماإلكرام يلزمج ,مسبب مل ْسباب ضَمن الياا ايزمجية ,مايفوز
بدرجات عايية يف جْات ايْعيع إن شاء اهلل تعاىل .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :29ما هو املقصود من قوله تعاىل﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ﴾ [البقرة]223 :؟
اجلواب :قد جاء يف الديث ايرشيف عل ابل عباس رِض اهلل
(جا حء ع حمر إِ حىل حرسو ِ اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع
عْهَم قا  :ح
حف حقا ح  :حيا حرسو ح اهلل حه حلكُ ,حقا ح  :حم حما حْه حلك ح
حك؟ حقا ح  :حح َّويُ حرح ِِل اي َّلي حل حة,
حقا ح  :حف حلع حير َّد حع حلي ِه حرسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع حشيئا,
حقا ح  :حفأن ِز حيُ حع ح حرسو ِ اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع حه َِش ِه
اآل حي حة﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ حْقبِل حم حْدبِر حمات َِّق ايدُّ ب حر
لي حض حة) رماه اإلمام ِْحد مايرتمَشر.
حما ح

مكانُ هَشه اآلية ايكريمة ردا ع اييهود ,فقد رمى ايبدارر
ايرجل
ممسلع عل جابر رِض اهلل عْه قا ( :كحانحُ اي حيهود تحقو  :إِ حذا حْتحى َّ
ام حر حْتحه ِمل دب ِر حها ِيف قبلِ حها ك ح
ايو حيد حْح حو ح  ,حفْ ححز حيُ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
حان ح
ﯥ ﯦ ﯧ﴾).
وبناء عىل ذلك:
فاآلية د َّيُ ع جواز إتيان املرْا يف قبلِها ت مكان زرع ايويد ت عْدما
تكون طاهرا ,سواء كان ذيك مل األمام ْم ايوراء ,برشط ْن يكون يف
مكان زرع ايويد.
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ممل فهع مل هَشه اآلية جواز إتياهنا يف ايدبر فهَشا فهع سقيع ,ألن
اهلل تعاىل قا ﴿ :ﯤ ﯥ﴾ مالرث ال يكون إال يف ايقبل مكان

اإلنجاب ,مقد َّ
حَشر سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه
مسلع مل إتيان املرْا يف دبرها بقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه
ِ ِ
ل ِّق ,ال تحأتوا ايْ حِّسا حء ِيف حْد حب ِ
ار ِه َّل) رماه
مسلع( :إِ َّن اهلل ال حيستحبي مل ا ح

اإلمام ِْحد مايرتمَشر ,مبقويه ( :حمل حْتحى ام حر حْتحه ِيف دب ِر حها ح حيْظ ِر اهلل حت حع حاىل
إِ حيي ِه يوم ِ
ايق حيا حم ِة) رماه ايدارمي .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
ح ح

السؤال :30امرأة غاب عنها زوجها وبعد مدَّة أخربوها بأن زوجها قد
قُتل وأحضروا جثمانه وهو مكفَّن ودُفن دون أن تراه وبعد العدَّة
تزوَّجت أخا زوجها وأجنبت منه أوالداً وبعد سنوات جاء زوجها
فهي زوجة مَنْ؟
حعي معتْب,
اجلواب :إذا علمُ ايزمجة بوفاا زمجها بدييل
ٍّ
ماعتدَّ ت مْهَّ ,
ْر رجل مسلع بعد انقضاء
تتزمج مل ِّ
فإن مل ح ِّقها ْن َّ
عدَّ هتا ,مكَشيك إذا َّفرق ايقاِض بني ايرجل مزمجته بسبب غيابه.
تبني بعد ذيك بأن زمجها ع قيد الياا ,فإنه يْظر:
فإذا َّ
متزمجُ مل
تع ايتفريق بيْها مبني زمجها بقرار ايقاِضَّ ,
أوالً :إذا َّ
آالر بعد انقضاء عدَّ هتا ,فهي زمجة حع َّية يلثاِّن.
تزمجُ مل آالر ,ثع
ثاني ًا :إذا بلغها نبأ مفاا زمجها ماعتدَّ ت مْه ,ثع َّ
تبني َّ
بأن زمجها ع قيد الياا ,مجب ايتفريق بيْها مبني ايرجل ايثاِّن,
َّ
متعتدُّ مْه ,مترجع إىل زمجها األم بدمن عقد.
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وبناء عىل ذلك:
فإذا كان قد َّفرق ايقاِض بيْها مبني زمجها املتوَف ,محكع بوفاته
متزمجها رجل آالر بعد انقضاء عدَّ هتا
حكَم مْبما غري قابل يلطعل فيه,
َّ
بزماج مستجمع ألركانه محمطه ,فهي زمجة حعية يلثاِّن ,مَما اخليار
يف ْن تطلب ايطالق مل زمجها ايثاِّن ْم ْن تبقى يف عَمته ,فإن ط َّلقها
زمجها ايثاِّن ماعتدَّ ت مْه ,فلها ْن ترجع بعد ذيك إىل زمجها األم
بعقد جديد.
تزمجُ بعد انقضاء عدَّ هتا بدمن إذن ايقاِض ,ثع ظهر
ْما إذا َّ
زمجها ,مجب ايتفريق بيْهَم ,متعتدُّ مْه ,ثع ترجع إىل زمجها األم
يتع ايعقد بيْهَم ,ميثبُ نسب األمالد مل ايرجل
بدمن عقد ,ماألمىل ْن َّ
األم يه مَما .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :31هل جيوز للزوجة أن خترج لزيارة أهلها بدون ,ذن زوجها
ألنه مينعها منعًا باتاً من زيارة أهلها؟
اجلواب :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [َممد .]22 :ميقو اهلل يف مصف
املْافقني﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [ايرعد .]25 :ميقو
ْب ,ممل
ْبر اي ِّ
تبارَ متعاىل﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ [املائدا .]2 :ممل ِّ
ايتقوى صلة األرحام ,ماألبويل الاصة .هذا أوالً.
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ثاني ًا :يقو تبارَ متعاىل﴿ :ﯢ ﯣ﴾ .ممل املعاحا
باملعرمف ْن ال يمْع ايرجل زمجته مل صلة ْرحامها ,مالاصة ْبوهيا.

ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :استحوصوا بِايِّْس ِ
اء
ح
حالريا ,حفإِنََّم هل حعو ٍ
ان ِعْدح كع) رماه ايرتمَشر مقا  :حديث حسل
َّ ح
ح
صبيح.
ثالث ًا :ع املرْا طاعة زمجها يف غري معَية اهلل تعاىل ,يقو ص اهلل
عليه مع آيه مصببه مسلع( :إِ حذا حص َّلُ حاملر حْا حمخ حس حها ,حم حصا حمُ حشه حر حها,

ِ
ِ
ِ
زَّْ حة ِمل حْ ِّر حْب حو ِ
اب
حم ححف حظُ حفر حج حها ,حم حْ حطا حعُ حزم حج حها ,ق حيل حَمحا :ادالِل ا ح
ازْ َِّة ِشئ ِ
ُ) رماه اإلمام ِْحد عل عبد ايرِحل بل عوف رِض اهلل عْه.
ح
ممل طاعة املرْا يزمجها ْال خترج مل بيته إال بإذنه ,ميو يزيارا
ْرحامها مْبوهيا ,يقو ايسيدا عائَّة رِض اهلل تعاىل عْها يلْبي ص اهلل
آيت حْ حب حو َّر؟) رماه ايبدارر.
عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حْتحأ حذن ِِل حْن ِ ح
وبناء عىل ذلك:
فع ايزمج ْن يأذن يزمجته بزيارا ْرحامها مْبوهيا الاصة ,مْن ال
يمْعها مل ذيك إال عْد حت ُّقق ايرضر بزيارا ْحدهع ,ملا يف مْعها مل
قطيعة ايرحع ,مايتس ُّبب يف سدط ايوايديل عليها.
ْرص ع مْعها بدمن سبب معَشر حعي فلها ْن خترج يزيارا
فإن َّ
كل َجعة مراَّ ,
مايدهيا َّ
مكل سْة ملبارمها ,ميو بغري إذن ايزمجْ ,ما إذا
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ثبُ مجود رضر مل مايدهيا ْم َمارمها يه يف حياته ايزمجية فله املْع,
محيرم عليها اخلرمج إال بإذنه.
مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي ِْحد الجي ايكردر
حفظه اهلل تعاىل ع ازواب ما يِل:
[أرى عدم جواز خروجها هذا إذا منعها منه مطلق ًا ،إال أنه يف هذه
احلالة عليه أن ال يمنع زيارة أبوهيا هلا] هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال, :32ذا قالت املرأة لزوجها :اهلل يُحرِّمك عين حتى أرتاح
منك فماذا يرتتب على قوهلا؟
اجلواب :قو املرْا يزمجها :اهلل حي ِّرمك عْي حتى ْرتا مْك ,هو
دعاء عليه باملوت هلل عز مجل ,مهَشا ال يليق باملرْا املسلمة ,مذيك يقويه
تعاىل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾

[اإل

اء.]11 :

هذا أوالً.

َمرم عْيْ ,م
عِلْ ,م ْنُ َّ
ثاني ًاْ :ما قو املرْا يزمجهاْ :نُ حرام َّ
حرمُ نفيس عليك ,فهَشا ال َيوز حعا ,فإذا قايُ ذيك فعليها ْن تبقى
َّ
ع حاية املعاحا باملعرمف مع زمجها ,معليها ْن تؤدر كفارا يمني,
مذيك يقويه تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ

ﭯ﴾ [ايتبريع1 :ت.]2
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وبناء عىل ذلك:

حيرمك عْي حتى ْرتا مْك ,ال يرتتب عليه َشء,
فقو املرْا :اهلل ِّ
فهي حال يزمجها ,مال جتب عليها كفارا يمني ,مهَشا ال يليق هبا.
حرمُ نفيس عليك ,فعليها
َمرم عْيْ ,م َّ
ْما إذا قايُْ :نُ َّ
بايتوبة ماالستغفار ,مْن تَطلح مع زمجها ,متك ِّفر عل يميْها .هَشا,
ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :33عقد رجل زواجه على امرأة ثم طلَّقها قبل الدخول بها
فهل جيوز لولده من الرضاع أن يتزوج منها؟
اجلواب :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [ايْساء.]22 :

ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع :ح ِ
اير حضا ِع حما
(حيرم مل َّ
ححيرم ِمل ايْ حَّس ِ
ب) رماه ايبدارر عل ابل عباس رِض اهلل عْهَم.
مجاء يف جملة األحكام ايرشعية :محيرم ع ايرجل حليلة ابْه
رضاعا ,محليلة ْبيه كَشيك ,ميو يدالل هبا.
وبناء عىل ذلك:
تع عقد زماج ايرجل ع امرْا ,مكان عقدا صبيبا ,فإهنا حترم
فإذا َّ

تع ايدالو هبا
ع ميده مل ايرضاع ,كَم حترم ع ميده مل ايْسب ,سواء َّ
ْم ال ,مذيك يقويه تعاىل﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ .ماملقَود
بايْكا هْا ايعقد .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :34والد زوجيت تزوَّج امرأة ثانية وبعد مدة تويف عنها وعن ِّ
أم
زوجيت فهل جيوز لي أن أتزوَّج زوجة عمي (والد زوجيت) الثانية
بعد انقضاء عدتها؟
اجلواب :ذكر َجهور ايفقهاء (الالفا يزفر بل اَمَشيل) ْنه َيوز
يلرجل ْن َيمع بني املرْا مزمجة ْبيها ,ألنه ال قرابة بيْهَم مال رضاع,
ِ
مبُْ
جاء يف حاشية ابل عابديل رِحه اهلل تعاىل :فجاز ازمع بني امرْا
ِ
مامرْا ابْها.
زمجها,

مجاء يف املجموع :مَيوز ْن َيمع ايرجل بني املرْا مبني زمجة
ْبيها ,ألنه ال قرابة بيْهَم مال رضاع.
وبناء عىل ذلك:
فيجوز يك ْن جتمع بني زمجتك مزمجة ْبيها ,يعدم ايقرابة بيْهَم,
معدم ايرضاع .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :35رجل متزوج وله أوالد تعرَّف على امرأة متزوِّجة وأفسد
عليها عالقتها مع زوجها فطلَّقها زوجها وبعد عدَّتها تزوَّج
منها فهل يعدُّ زواجه صحيحاً؟
ب حمال
زَّْ حة حال ٌّ
اجلواب :أوالً :جاء يف الديث ايرشيف( :ال حيدالل ا ح
َّان مال ب ِ
د ٌيل) رماه اإلمام ِْحد مايرتمَشر مقا  :حديث حسل .ميف
حمْ ٌ ح ح
ِ
حديث آالر( :إِ َّن املؤ ِم حل ِغر ك ِحريع ,حمإِ َّن اي حف ِ
يع) رماه اإلمام
اج حر حال ٌّ
ب حيئ ٌ
ٌ
ٌّ
ب حزم حج حة ام ِر ٍئ حْم حمملوكحه حف حلي حس ِمَّْا)
ِْحد ,ميف حديث ثايث ( :حمل حال َّب ح
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ِ
ب ام حر حْا حع ح حزم ِج حها ,حْم
رماه ْبو دامد .ميف حديث رابع ( :حيي حس مَّْا حمل حال َّب ح
حعبدا حع ح حس ِّي ِد ِه) رماه ْبو دامد.
مقد ذكر ايفقهاء ْن ايتدبيب حرام ,مكبريا مل ايكبائر ,مختبيب
ييتزمجهاْ ,م
ايزمجة يعْي الداعها مإفسادهاْ ,م حتسني ايطالق إييها
َّ
يزمجها يغريه.
ايرجل
ثاني ًا :يقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ال حيبِع َّ
حع ح حبي ِع حْ ِال ِيه ,حمال حِيطب حع ح ِالط حب ِة حْ ِال ِيه ,إِال حْن حيأ حذ حن حيه) رماه مسلع,
فإذا كان رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع َّ
حَشر مل
ِالطبة ايرجل ع الطبة ْاليه ,فكيف بمل يفسد املرْا ع زمجها
ييتزمجها؟
َّ

ثالث ًا :يقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حْ ُّي حَم ام حر حْ ٍا حس حأ حيُ
ِ
حزم حج حها حطالقا ِمل حغ ِري حبأ ٍ
ازْ َِّة) رماه ْبو دامد
س حف حب حرا ٌم حع حلي حها حرائ حبة ح
مايرتمَشر مقا  :حديث حسل .ميف رماية عْد ايرتمَشر ( :حْ ُّي حَم ام حر حْ ٍا
ِ
اال حت حل حعُ ِمل حزم ِج حها ِمل حغ ِري حبأ ٍ
زْ َِّة) .مقا ص اهلل
س ح ت ِحر حرائ حب حة ا ح
عليه مع آيه مصببه مسلع( :املدتحلِ حعات ه َّل املْحافِ حقات) رماه ايرتمَشر.
وبناء عىل ذلك:
فَم فعله هَشا ايرجل ماملرْا كبريا مل ايكبائر ,ميعب هبَم ايَّيطان,
ْما كان يكفي هَشا ايرجل ْن يبقى يف دائرا الال  ,ميرتَ تلك املرْا يف
يتزمج زمجة ثانية بطريق مرشمع؟ مما
دائرا الال ؟ ْما كان بوسعه ْن َّ
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هو ازواب ايَشر هيآه هلل تعاىل يوم ايقيامة عْدما يسأيه ميسأَما عل هَشه
ازريمة؟ مهل يرىض هَشا ايرجل ْن يعاقب مل نفس عمله؟ مهل يرىض
هَشا ملبارمه؟
مع

ِّ
كل حا باب ايتوبة مفتو  ,مْرجو اهلل يْا مَمَم ايتوبة

ايَادقة ايَْو .
ْما مل حيث زماجه مْها ,فعْد َجهور ايفقهاء ايزماج صبيح إذا
استوَف حمطه ايرشعية ,مهو مهي آثَمن ,مالايف يف ذيك املايكية
مبع

الْابلة ,مقايوا :بأن ايزمجة املد َّببة حرمُ ع مل ْفسدها

حرمة مؤ َّبدا ,معاملة يه بْقي

قَده ,يلقاعدا ايرشعية( :مل استعجل

اييشء قبل ْمانه عوقب ببرمانه).
جاء يف املوسوعة ايفقهية ايكويتية مَطلح (إفساد):
ححيرم إِف حساد ا حملر حْ ِا حع ح حزم ِج حها ,ي ِ حقوي ِ ِه ص اهلل عليه مع آيه مصببه
ب حزم حج حة ام ِر ٍئ حْم حمملوكحه حف حلي حس ِمَّْا) ,حف حمل حْف حسدح حزم حج حة
مسلع ( :حمل حال َّب ح
ب اي َّط ِ
الق ,حْ ِم ايت حَّس ُّب ِ
ام ِر ٍئ ,حْر :حْغ حر حاها بِ حط حل ِ
ب فِ ِيه ,حف حقد حْتحى حبابا حعظِيَم ِمل
ِ
حْب حو ِ
رص ح ايف حق حهاء بِايتَّض ِي ِيق حع حلي ِه حم حزج ِر ِه ,ححتَّى حقا ح
اب اي حك حبائ ِر .حم حقد ح َّ
حاملايِكِية بِتحأبِ ِ
يد ححت ِري ِع املحر حْ ِا امل حد َّب حب ِة حع ح حمل حْف حسدح حها حع ح حزم ِج حها ,م حعا حم حلة حيه
َّ
ايزمج ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ات .هَشا,
بِْحقي ِ حقَده ,حمي حئال حيتَّد حَش ايَّْاس حذي حك حذ ِري حعة إِ حىل إِف حساد َّ ح
ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :36رجل بعث زوجته ,ىل بيت أهلها يف ساعة خالف وبقيت
عندهم أربعة أشهر ثم بعد ذلك متَّ طالقها وبعد مضيِّ شهر
من طالقها ؤ وهي غري حامل ؤؤ زوَّجها أبوها من رجل آخر فما
حكم الزواج من الرجل الثاني؟
اجلواب :قد ذكر ايفقهاء األنكبة ايباطلة ,ممل َجلتها زماج املرْا
املعتدَّ ا ,جاء يف حاشية ابل عابديلْ( :ما نكا مْكوحة ايغري ممعتدته,
فايدالو فيه ال يوجب ايعدَّ ا إن علع ْهنا يلغري ,ألنه يقل ْحد بجوازه,
تزمج
فال يْعقد ْصال) .مجاء يف كتاب ايفقه ع املَشاهب األربعة :إذا َّ
معتدَّ ا فهو عقد باطل.
وبناء عىل ذلك:
متزمجها ,فإن هَشا ايزماج
فإن علع ايزمج ايثاِّن بأن املرْا يف ايعدَّ اَّ ,
باطل ,مال يرتتَّب عليه ْر ْثر ,ألنه زنى ت مايعياذ باهلل تعاىل ت ميكون
ايرجل ماملرْا مْبوها آثمني.
ْما إذا كان ايزمج ايثاِّن ال يعلع بأهنا يف ايعدَّ ا مل زمجها األم ,
تع
متع ايعقد عليها ,فايعقد يكون باطال ,مال يرتتَّب عليه ْثر ,مإذا َّ
َّ
ايدالو هبا مجب ايتفريق بيْهَم يف الا  .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :37والدي تزوج امرأة غري والدتي وهو عاجز عن سداد هذا
املهر فهل جيب عليَّ شرع ًا أن أسدِّد املهر عنه؟
حق يلزمجة ع زمجها ,مهو يف ذ َّمته يسأ
اجلواب :أوالً :املهر ٌّ
عْه ,يقويه تعاىل﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

كتاب ايْكا

179

ﮯ ﮰ ﮱ﴾ [ايْساء.]4 :
ثاني ًاَ :يب ع ايزمج ْن يْور دفع مهر زمجته ,مإال يقي اهلل تعاىل
مهو ٍ
زان ت مايعياذ باهلل تعاىل ,يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه
تزمج امرْا  ,ثع مات مهو ال يْور ْن يعطيها مهرها ,مات
مسلع( :مل َّ
مهو ٍ
زان) رماه ايبيهقي عل صهيب رِض اهلل عْه.
ثالث ًا :نفقة ايوايد ع ميده ماجبة حعا إن كان فقريا ,مال َيب ع
ْب به.
متقربا إىل اهلل تعاىل مل باب اي ِّ
ايويد ْن يسدِّ د ديون مايده ,إال تطوعا ُّ
وبناء عىل ذلك:
فال َيب عليك ْن تؤدر عل مايدَ مهر زمجته ,مالاصة إذا كان
عْده ْموا مْقوية ْم غري مْقوية ,ميكل ْنَبك إذا كانُ حايتك
ْبه ,ميك يف ذيك
ميسورا ْن تدفع عْه مهر زمجته تقربا إىل اهلل تعاىل ب ِّ
ْجر عظيع عْد اهلل تعاىل .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :38هل من حرج يف أن يتزوَّج الرجل من فتاة صاحبة دين
وخلق ,ال أن أباها مدير ملصرف ربوي؟
اجلواب :األصل يف ايْكا هو االتيار املرْا ايَالة ,مذيك يقويه
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :تْكحح ا حملر حْا ألحرب ٍع :حملِ ِ
اَمحا,
ح
اَما ,مي ِ ِديِْها ,حفاظ حفر بِ حَش ِ
م ِلسبِها ,م ح ح ِ
ات ايدِّ ِ
يل ت ِحر حبُ حيدح ح
اَ) رماه
ح
َج ح ح
ح حح ح ح
ايبدارر ممسلع عل ِّْب هريرا رِض اهلل عْه .مهي الري ما يكْز املرء مل
ايدنيا ,كَم جاء يف الديث ايرشيف ايَشر رماه اإلمام مسلع حعل حعب ِد
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اهلل ب ِل حعم ٍرم رِض اهلل عْهَم حْ َّن حرسو ح اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه
ِ
الة) .مربْا عز مجل
حاع ,حم حالري حمتحا ِع ايدُّ ن حيا ا حملر حْا َّ
مسلع حقا ح ( :ايدُّ ن حيا حمت ٌ
ايَ ح
يقو ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ [األنعام.]164 :
وبناء عىل ذلك:
يتزمج ايرجل مل فتاا صاحبة ديل
فال حرج مل ايْاحية ايرشعية ْن َّ
ماللق ,ميو كان مايدها مديرا ملَصف ربور ,مإن كان األمىل ْن يببث
ايرجل عل فتاا صاحبة ديل ماللق مل ْ ا صالة ال تقرتب مل الرام
تزمجوا يف
فضال عل ْكله ,يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلعَّ ( :
الج ِز ايَايحِ َّ ,
ِ
دساس) ْالرجه ابل عدر مايديلمي ,مهو
فإن ايعرق َّ
ضعيف .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال, :39ذا سافر الزوج أياماً عدة فأين تبيت الزوجة يف بيت
أهلها أم يف بيت زوجها؟
اجلوابَّ :
حق ايزمجة ع زمجها تأمني ايسكل ايرشعي َما,
إن مل ِّ
مْن يكون مستقال عل ْهله معل ْهلها ,قا تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ﴾ [ايطالق .]6 :ميتأ َّكد هَشا الق بوجود رضر عليها مل ْهله.
مإذا رض حيُ ايزمجة بايسكْى عْد ْهله فال حرج يف ذيك ,برشط
عدم مجود املْكرات ,ممل هَشه املْكرات االالتالط بأقارب ايزمج مل
ايرجا األجانب عْها ,مالاصة إذا سافر ايزمج ,يئال تقع املباذير ايرشعية.
وبناء عىل ذلك:
فإذا كانُ ايزمجة تأمل ع نفسها مْمالدها مماَما يف بيتها يف حا
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غياب زمجها عْها تبقى يف بيتهاْ ,م يف بيُ ْهل زمجها برشط رضاها,
مْن ال تكون هْاَ مْكرات مال خمايفات حعية ,مإال ففي بيُ ْهلها,
مذيك يكثرا املَّاكل ماخلالفات ايتي قد تَّْأ بني ايزمجة مْهل زمجها.
هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال, :40ذا اشرتطت امرأة غنيَّة على خاطبها أن ال يرثها ,ذا ماتت
فهل هذا الشرط يؤثر على صحة عقد الزواج؟
اجلواب :يقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حما حبا
حان ِمل حح ٍ
ون حمطا حيي حسُ ِيف كِت ِ
حاب اهلل ,حما ك ح
ِر حجا ٍ حيَّ ح ِرتط ح
ط حيي حس ِيف
حان ِما حئ حة حح ٍ
كِت ِ
حاب اهلل حفه حو حباطِ ٌل ,حمإِن ك ح
ط ,حق حضاء اهلل حْ حح ُّق ,حم ححط اهلل
ايو حالء حملِل حْعت ححق) رماه ايبدارر عل عائَّة رِض اهلل عْها.
حْم حثق ,حمإِن حََّم ح
مقا ايفقهاء :األصل يف ايعقود مايرشمط ازواز مايَبة ,مال
حيرم مْها مال يبطل إال ما كان خمايفا يلرشع.
وبناء عىل ذلك:
فإن اشرتاط املرْا ع الاطبها ْن ال يرثها بعد موهتا ال يؤثر ع
صبة ايعقد ,فيكون ايعقد صبيبا مايرشط الغيا ,مال تستطيع املرْا ْن
متْع زمجها حقا مْبه اهلل تعاىل يلزمج إن ماتُ ,قا تعاىل﴿ :ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾
[ايْساء .]12 :هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :41امرأة متزوِّجة وزوجها مقصِّر يف حقِّها من حيث املعاشرة
فهل جيوز هلا أن تقضي شهوتها بيدها؟

اجلواب :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﯢ ﯣ﴾ ,ممل

املعاحا باملعرمف قضاء حاجة ايزمجة ,مهو ماجب عليه بقدر ايكفاية.
ظلع َما ,مَيب
متقَري ايزمج يف ِّ
حق زمجته ,مهو قادر ع ذيكٌ ,
ع ايزمجة ْن تكون رصحية مع زمجها يف ذيك.
رمى اإلمام ايبدارر حعل حعو ِن ب ِل حْ ِِّب ج حبي حف حة حعل حْبِ ِيه حقا ح  :ح
(آالى
ني حسل حَم حن حم حْ ِِّب ايدَّ ر حد ِاء ,حف حز حار حسل حَمن حْ حبا ايدَّ ر حد ِاء حف حر حْى ْ َّم ايدَّ ر حد ِاء
ايَّْبِ ُّي ﷺ حب ح
ِ
م حت حب َِّش حية ,حف حقا ح حَمحا :حما حشأن ِك؟ حقا حيُ :حْال ح
اج ٌة ِيف
وَ حْبو ايدَّ ر حداء حيي حس حيه حح ح
ايدُّ ن حيا ,حف حجا حء حْبو ايدَّ ر حد ِاء حف حَْ ححع حيه حط حعاما ,حف حقا ح  :كل حفإِ ِِّّن حص ِائ ٌع ,حقا ح  :حما
حْنحا بِآكِ ٍل ححتَّى تحأك حل ,حف حأك ححل ,حف حل ََّم ك ح
ب حْبو ايدَّ ر حد ِاء حيقوم ,حف حقا ح :
حان اي َّليل حذ حه ح
حان ِ
ب حيقوم حف حقا ح  :نحع ,حف حل ََّم ك ح
آالر اي َّلي ِل حقا ح حسل حَمن :قع
نحع ,حفْحا حم ,ث َّع حذ حه ح
ح
اآلن ,حقا ح  :حف حَ َّل حيا ,حف حقا ح حيه حسل حَمن :إِ َّن ي ِ حر ِّب حك حع حلي حك حح ًّقا ,حميِْحف ِس حك حع حلي حك
ح ًّقا ,مألحهلِ حك حع حلي حك ح ًّقا ,حف حأع ِ
ط ك َّل ِذر حح ٍّق حح َّقه ,حف حأتحى ايَّْبِ َّي ﷺ حف حَشك ححر
ح
ح
ح
حذي ِ حك حيه ,حف حقا ح ايَّْبِ ُّي ﷺ :حصدح حق حسل حَمن).
مإذا كان ايزمج يكره املعاحا ايزمجية ,فعليه ْن َياهد نفسه يف
ذيك حرصا مْه ع إعفاف ايزمجة ,مإعطائها ح َّقها ,مهَشا ما يفعله
ايرجل ايَايح إذا كان يكره املعاحا ,كَم قا سيدنا عمر رِض اهلل عْه:
ماهلل إِّن ألكره نفيس ع ازَمع ,رجاء ْن ِيرج اهلل مْي نسمة تس ِّبح.
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وبناء عىل ذلك:
تَص يزمجتها بباجتها إىل املعاحا ,محيرم عليها
فللمرْا ْن ِّ
االستمْاء باييد ,يقويه تعاىل﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [املؤمْون5 :ت ,]7فإن كان ايزمج ال يرغب بَشيك
حعي ْم جسدر ,فال حرج مل قضاء شهوا زمجته بيده ال بيد
يعَشر
ٍّ
املرْا نفسها .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال, :42ذا تزوِّج زوجي بزوجة ثانية وصربت على ذلك فهل لي
من أجر يف ذلك؟
اجلواب :أوالً :رمى ايطْباِّن عل عبد اهلل بل مسعود رِض اهلل عْه
ْن رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع قا ( :إِ َّن اهلل حع َّز
مج َّل حكتحب اي حغري حا ع ح ايِّْس ِ
ِ
اء ,حم ِ
ْب ِمْه َّل إِ حيَمنا
ح ح
ح
ح ح
اير حجا  ,حف حمل حص ح ح
از حها حد حع ح ِّ
ح
حماحتِ حسابا ك ح
حان حَمحا ِمثل حْج ِر ُّ
ايَّ حهدح ِاء).
مرمى اإلمام ِْحد مابل حبان عل عبد ايرِحل بل عوف رِض اهلل
عْه قا  :قا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :إِ حذا
حص َّلُ ا حملر حْا حمخ حس حها ,حم حصا حمُ حشه حر حها ,حم حح ِف حظُ حفر حج حها ,حم حْ حطا حعُ
اب ازْ َِّة ِشئ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ) .هَشا بَّكل عام.
زَّْ حة مل حْ ِّر حْب حو ِ ح
حزم حج حها ,ق حيل حَمحا :ادالِل ا ح
ثاني ًاْ :ما صْبها ع زماج زمجها بامرْا ثانية فلها فيه ْجر فوق

هَشا إن صْبت ,ألسباب متعدِّ دا:
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1ت ايزماج مل غريها يعدُّ ابتالء َما ماالتبارا ,فإن رضيُ بَم قىض
اهلل مقدَّ ر ,مصْبت ع ذيك ,داللُ حتُ قويه تعاىل﴿ :ﰓ ﰔ ﰕ

ﰖ ﰗ ﰘ﴾ [ايزمر.]10 :

2ت إن صْبت ع زماج زمجها ك َّفر اهلل تعاىل مل الطاياها ,يقويه
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حما ي َِيب املسلِ حع ِمل ن ححَ ٍ
ب ,حمال
حم حص ٍ
ب ,حمال حه ٍّع ,حمال حز ٍن ,حمال حْذى ,حمال حغ ٍّع ,ححتَّى َّ
ايَّوك ِحة ي حَّاك حها ,إِال
حك َّف حر اهلل ِ حهبا ِمل حال حطا حياه) رماه ايبدارر .ميقويه ص اهلل عليه مع آيه
مصببه مسلع ( :حما حي حزا اي حبالء بِاملؤ ِم ِل حماملؤ ِمْ ِحة ِيف نحف ِس ِه حم حم حي ِد ِه حم حماي ِ ِه ححتَّى
حيل حقى اهلل حم حما حع حلي ِه حالطِي حئ ٌة) رماه ايرتمَشر مقا  :حديث حسل صبيح.
3ت إن قابلُ ايزمجة هَشا االبتالء باإلحسان إىل زمجها ,مكظمُ
غيظها ,نايُ املرتبة ايتي معد اهلل تعاىل هبا عباده املتقني بقويه﴿ :ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [آ

عمران.]134 :

وبناء عىل ذلك:
فاملرْا إذا صْبت ع زماج زمجها بثانية فلها ْجر عظيع إن شاء اهلل
تعاىل ,برشط ْن تؤديه حقوقه كاملة ,مال َيوز َما ْن تطلب ايطالق مْه,
يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حْ ُّي حَم ام حر حْ ٍا حس حأ حيُ حزم حج حها
ِ
حطالقا ِمل حغ ِري حبأ ٍ
زْ َِّة) رماه اإلمام ِْحد مْبو دامد
س حف حب حرا ٌم حع حلي حها حرائ حبة ا ح
مايرتمَشر مقا  :حديث حسل.
مَما األسوا يف ْمهاتْا ْمهات املؤمْني رِض اهلل عْه َّل حيث صْبن
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تقَص يف حقوق زمجهاْ ,م
مع مجود ايغريا ,ميكل إذا الَّيُ املرْا ْن ِّ
تترضر هبَشا ايزماج جسديا ْم معْويا ,م تستطع ايَْب ع ذيك,
كانُ َّ
فال حرج عْد ذيك مل طلب ايطالق مل زمجها ,مْن تفتدر نفسها مْه.
هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :43رجل تزوَّج من امرأة نصرانيَّة وهو حيبُّها حباً كثرياً فهل
يقع حتت النهي املشار ,ليه بقوله تعاىل﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ﴾ [هود]113 :؟
فطرر طبعي .ايثاِّن:
حب
اجلواب:
ٌّ
الب ع رضبني :األم ٌّ :
ُّ
تكليفي.
ديْي
ٌّ
ٌّ
حب ٌّ
ايْبي
حب مايديه مْقاربه ,كَم كان
ماإلنسان بفطرته جمبو ع
ِّ
ُّ
عمه يقرابته مع كفره ,مقد
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ُّ
حيب َّ
ْثبُ هَشا ر ُّبْا عز مجل يف ايقرآن ايعظيع بقويه﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [ايقَص.]56 :
وبناء عىل ذلك:
فمب َّبة ايرجل املسلع يزمجته ايكافرا ايكتاب َّية حبا فطريا طبعيا ,مع
كراهية مبغ
حكاية عل بع

اعتقادها ايفاسد ال إشكا فيه ,مقد قا ر ُّبْا عز مجل
ْنبيائه﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [ايَّعراء.]168 :

املبرف مامليل إييه ماإلعجاب به فبرام حعا ,كَم
ْما َم َّبة ديْها
َّ

ع َّلمْا سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ْن نقو :
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(مندلع منرتَ مل يفجرَ) رماه ابل ِّْب شيبة مايبيهقيْ ,ر نطر مو َّدا
نبب سلوكه ماعتقاده .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
ايعابد يغريَ ,مال
ُّ
السؤال :44ما حكم املرأة اليت يدعوها زوجها لفراشه وتأبى عليه؟
اجلواب :قد جاء يف الديث عل سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه
مع آيه مصببه مسلع ْنه قا ( :إِ حذا د حعا ايرجل امر حْتحه إِ حىل فِر ِ
اش ِه ,حف حأ حبُ,
ح
ح
ح
َّ
ان حع حليها ,حيعْحتها ا حمل ِ
الئكحة ححتَّى تَبِ حح) رماه ايبدارر ممسلع.
حف حب ح
ات حغض حب ح ح ح ح
منص ايفقهاء ع ْنه َيب ع املرْا املسلمة طاعة زمجها ,مالاصة
َّ
إذا طلبها إىل فراشه ,مإذا امتْعُ عل ذيك بدمن عَشر حعي ْم مرض
كانُ عاصية مناشزا ,ممل ح ِّقه ْن يؤ ِّدهبا بايطرق ايتي ْشار إييها موالنا
عز مجل بقويه﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [ايْساء.]34 :
وبناء عىل ذلك:
فاملرْا ايتي ال تستجيب يطلب زمجها إذا دعاها يفراشه آثمة عاصية
متستبق ايلعْة مل املالئكة مايعياذ باهلل تعاىل ,إال إذا
يرهبا عز مجل,
ُّ
ِّ
كانُ صاحبة عَشر حعيْ ,م مريضة ,فإهنا ال تأثع.
مإذا كانُ املرْا يف حيضها منفاسها ,مدعاها زمجها إىل فراشه ,مجب
عليها ايطاعة ,ميكل ال متكِّْه إال بَم فوق اإلزار ْم حتته .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
**

**

**
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السؤال :1رجل وقع يف شرب أم اخلبائث ؤ اخلمر ؤ ودخل بيته وشعرت
الزوجة به أنه سكران فغضبت منه وقالت له :طلقين فقال هلا:
أنت طالق قالت له :أريد الطالق بالثالث حتى ال أحلَّ لك فقال
هلا :أنت طالق بالثالثة فهل يقع طالق هذا الرجل يف حالة سكره؟
اجلواب :قد ذهب َجهور ايفقهاء إىل ْن طالق ايسكران يقع ,إذا
كان متعدِّ يا بسكره ,كأن حب اخلمر طائعا مباالتيارهْ ,ما إذا حب
كرهاْ ,م يعلع ْنه مسكر يقع طالقه إذا كان ال يعقل ما يقو
اخلمر م ح
مل شدَّ ا سكره باتفاق ايفقهاء.
مبع

ايفقهاء يرى ْن طالق ايسكران ال يقع.

وبناء عىل ذلك:
فعْد َجهور ايفقهاء مقع ايطالق مْه بَشيك ع زمجته ,مبانُ مْه
بيْونة كْبى ,مال حتل يه حتى تْكح زمجا غريه ,مهَشا ايَشر ْفتي به.
مكان مل ايالئق باملرْا املسلمة ْن تَْب ع زمجها ,مْن تعيْه ع
ترَ هَشه ايكبريا ,مْن ال تطلب مْه ايطالق يف حا سكره ,ميكل إن شاء
اهلل تعاىل هَشا هو اخلري يف حقها ,منسأ اهلل تعاىل ْن يرزقْا َجيعا ايتوبة
يفرج عْا َجيعا .آمني .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
ايَادقة ايَْو  ,مْن ِّ
السؤال :2لقد ابتليتُ برجل فاسق فاجر يشرب اخلمر طلقين طلقة
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واحدة عند القاضي الشرعي وبعد مضي العدة رجع ,ىل أهلي
يريد ,رجاعي ,ىل عصمته وأهلي جيربوني على ذلك وأنا ال أريد
العودة ,ليه فهل حيقُّ ألهلي شرعاً ,جباري على العودة ,ليه؟
اجلواب :إذا طلق ايرجل زمجته مانقضُ عدهتا ,مكان هَشا هو
ايطالق األم ْم ايثاِّن ,فإهنا ال ُّ
حتل يزمجها إال بعقد جديد برشمطه,
ممل حمطه رضاها ,مال َيوز ألحد ْن َيْب املرْا ع ايعودا إىل عَمة
زمجها ايَشر طلقها ,يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :األح ِّيع
حْ حح ُّق بِْحف ِس حها ِمل حمي ِ ِّي حها ,حمايبِكر تستحأ حذن ِيف نحف ِس حها ,حمإِذهنحا ص حَم حهتا) رماه
مسلع عل ابل عباس رِض اهلل عْهَم.
وبناء عىل ذلك:
فَم دامُ انقضُ عدتك مل طالقه ,مكان هو األم  ,فإنك ال
حت ِّلني يه إال بعقد جديد ,مْن يكون برضاَ ,مال َيوز ألهلك إجبارَ
ع ايعودا إييه ,مالاصة إذا كان فاسقا فاجرا شارب مخر .مإنه ملل
ايعجيب ْن يرىض ْهلك بَشيك .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :3رجل يف حالة خالف شديد بينه وبني زوجته قال هلا :أنا
تنازلت عن حقي يف املعاشرة لك ومل يقصد بذلك طالقاً
فهل يقع بذلك طالق على زوجته؟
اجلواب :ايطالق ال يقع ع ايزمجة إال بأيفاظ ايطالق ايَصحية,
ميو بدمن نية ايطالقْ ,م بأيفاظ ايكْاية ,مهو يريد بَشيك ايطالق.

كتاب ايطالق

191

وبناء عىل ذلك:
فتْازيه عل ح ِّقه يف معاحا ايزمجة ال يعدُّ طالقا ,ما دام ْنه يْو
بَشيك طالقا مال ظهارا ,مال يرتتب عليه َشء.
ْما إذا ْراد بَشيك حتريع املعاحا دمن ايطالق فهَشا نوع مل ْنواع
حرم الال فعليه كفارا ,ميف هَشه الاية َيب عليه
حتريع الال  ,ممل َّ
إطعام عرشا مساكني ْم كسوهتع ْم حترير رقبة ,فإن َيد فعليه صيام
ثالثة ْيام .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :4رجل طلَّق زوجته الطلقة الثالثة وعرف بأنها ال حتلُّ له
حتى تنكح زوجاً غريه فهل جيوز أن جتري عقد زواجها بعد
انتهاء عدَّتها على رجل هرم فانٍ ما عنده املقدرة على الزواج
لرتجع لزوجها األول؟
اجلواب :أوالً :إذا ط َّلق ايرجل زمجته ثالثا فإهنا ال ُّ
حتل يه حتى
تْكح زمجا آالر ,نكاحا دائَم بدمن توقيُ ,مذيك يقويه تعاىل﴿ :ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾ يعْي ايزمج ايثاِّن
﴿ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ

ﰙ ﰚ﴾ [ايبقرا.]230 :
ثاني ًا :ال بدَّ مل معاحا ايزمج ايثاِّن يلمرْا بعد إجراء عقد ايْكا
عليها ,يلبديث ايَشر رماه اإلمام ايبدارر ممسلع ت مايلفظ يه ت عل
ايسيدا عائَّة رِض اهلل عْها ( ,حْ َّن ِر حفا حع حة ايق حرظِ َّي حط َّل حق ام حر حْتحه حف حب َُّ
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ايزبِ ِري ,حف حجا حءت ايَّْبِ َّي ﷺ حف حقا حيُ:
ِح ِل ب حل َّ
اير ح
حطال حق حها ,حفت ححز َّم حجُ حبعدح ه حعبدح َّ
الث تحطلِي حق ٍ
آالر حث ِ
ِ
ات ,حفت ححز َّمجُ
حيا حرسو ح اهلل إِ َّهنحا كحانحُ ححت حُ ِر حفا حع حة حف حط َّل حق حها ح
ايزبِ ِري ,حمإِنَّه حماهلل حما حم حعه إِال ِمثل اَمد حب ِة ,حم حْ حال حَشت
ِح ِل ب حل َّ
اير ح
حبعدح ه حعبدح َّ
احكا ,حف حقا ح  :حيع َّل ِ
ِهبدب ٍة ِمل ِجلب ِاهبا ,حقا ح  :حف حتبسع رسو اهلل ﷺ حض ِ
ك
ح
ح
ح َّ ح ح
ح ح
حك ,متحَش ِ
مق عسي حلت ِ
ِ ِ
ِ
مقي ع حسي حلتحه).
ح
ت ِريدي حل حْن تحرجعي إِ حىل ِر حفا حع حة؟ ال ححتَّى حيَش ح ح
ماملقَود بقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :ححتَّى
حك ,متحَش ِ
مق عسي حلت ِ
مقي ع حسي حلتحه) هو ازَمع.
ح
حيَش ح ح
ثالث ًا :ذهب َجهور ايفقهاء إىل ْن املط َّلقة ثالثا ال ُّ
حتل يزمجها املط ِّلق
حتى تْكح زمجا غريه بعد انقضاء عدَّ هتا مل ايزمج األم  ,مْن يطأها
ح
ايتبليل يزمجها
ايزمج ايثاِّن بعد ايعقد ,مْن ال يكون ايقَد مل ايوطء
األم  ,لديث ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حي حع حل اهلل
امل حب ِّل حل حمامل حب َّل حل حيه) رماه ْبو دامد .مبعد انتهاء عدَّ هتا مل زمجها ايثاِّن.
وبناء عىل ذلك:
فَم دام ايرجل ايثاِّن ت ايَشر يريد ايزماج مل املط َّلقة ثالثا ت رجال
كبريا ِ
هرما ال يستطيع ْن يعاح ايْساءَّ ,
فإن زماجه مْها صبيح ,ميكل
إن ط َّلقها هَشا ايرجل املس ُّل بدمن مطئها فإهنا ال ُّ
حتل بَشيك يزمجها
األم  .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤؤؤال :5رجؤؤل تؤؤزوَّج مؤؤن امؤؤرأة وتبؤؤيَّن لؤؤه أنهؤؤا منحرفؤؤة وهلؤؤا عالقؤؤات
مؤع رجؤال وتقؤع معهؤم يف الفاحشؤة ولؤه مخسؤة أوالد منهؤا فهؤل
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جيب عليه طالقها أم يسرت عليهؤا ويبقيهؤا يف عصؤمته مؤن أجؤل
تربية األوالد؟
اجلواب :قد جاء يف الديث ايرشيف ايَشر رماه اإلمام ِْحد عل
ِ
ِض اهلل حعْه َّ
ْن حرسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع
حعبد اهلل حر ح
ون ازحَّْ حة حمال حيْظر اهلل إِ حيي ِهع حيو حم اي ِق حيا حم ِة :اي حع ُّ
الث ال حيدالل ح
حقا ح  ( :حث ٌ
اق
ِ ِ
اير حجا ِ  ,حمايدَّ ُّيوث) .مايديوث هو ايَشر
رت ِّج حلة املت ححَّ ِّب حهة بِ ِّ
حمايدح يه ,حم حاملر حْا امل ح ح
يقر اخلبث يف ْهله.

ازَّْ حة حقا ح  :حم ِع َّز ِيت
ميف حديث آالر ( :حْ َّن اهلل سب حبانحه حم حت حع حاىل حَّملا حال حل حق ح
ِ
حم حج ِ
اب حمال حد ُّي ٌ
وث).
الِل ال حيداللك حبد ٌيل حمال ك َّحَش ٌ
مرمى اإلمام مسلع حعل حْ ِِّب ه حري حر حا رِض اهلل عْه حقا ح  :حقا ح حرسو اهلل
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :إِ َّن اهلل حي حغار ,حمإِ َّن املؤ ِم حل حي حغار,
يت املؤ ِمل حما حح َّر حم حع حلي ِه).
حم حغ حريا اهلل حْن حيأ ِ ح
وبناء عىل ذلك:
أوالً :إذا تابُ املرْا مْنابُ مرجعُ إىل رشدها ,مقطعُ عالقتها
مع ايرجا األجانب ,مكان ايزمج يستطيع ْن يبقيها يف عَمته ,مْن
ْجر عظيع إن شاء اهلل تعاىل ,ميكل ال يلزمه إبقاؤها يف
يسرت عليها ,فله ٌ
عَمته.
مَصا ع ارتكاب ايفاحَّة ,مهي تعتقد حرمة
ثاني ًاْ :ما إذا كانُ َّ
هَشا ايفعل ,فيجب عليه ْن يط ِّلقها حتى ال يكون ديوثا ,إال إذا كان
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ايرجل متع ِّلقا هبا مال يستطيع ايزماج بثانية ,مِيَّى ع نفسه مل ايوقوع
يف ايفاحَّة ,مكان يْكر عليها فعلها ,مال يرىض بانبرافها ,فال َيب عليه
طالقها يف هَشه الاية.
ثالث ًاْ :ما إذا كانُ مستب َّلة هَشه ازريمة فتعدُّ مرتدا عل ديل اهلل
عز مجل ,مخترج بَشيك مل عَمته حتى ترجع إىل اإليَمن بآيات اهلل,
فتبل ما َّ
َّ
حرم اهلل تعاىل ,فله عْد ذيك ْن يرجع إييها
محترم ما ِّ
ْحل اهلل ِّ
بعقد جديد.
مْسأ اهلل تعاىل ْن يسرت ْعراضْا محيسل التامْا .آمني .هَشا ,ماهلل
تعاىل ْعلع.
السؤال :6متَّ عقد زواجي على شاب وقبل الدخول حصل خالف بيننا
فقال لي :أنت طالق وأراد ,رجاعي فذهبنا ,ىل مفتٍ وكذب
زوجي عليه بأنه طلَّقين وهو يف حالة غضب شديد فأفتى له
املفيت بأن طالقه غري واقع فما هو الواجب عليَّ؟
اجلواب :ايطالق قبل ايدالو يقع بائْا ع ايزمجة ,مإذا كان
بايثالث فإهنا تبني مْه بيْونة كْبى ,مال ُّ
حتل املرْا يزمجها بعد ذيك حتى
مرتني فإهنا تبني مْه بيْونة صغرى ,مال
تْكح زمجا غريه ,مإن كان مرا ْم َّ
ُّ
حتل يه إال بعقد جديد.
مايطالق يف حاية ايغضب ايَّديد ببيث ال يعي اإلنسان ما يقو
ال يقع ع ايزمجة ,يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ال
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حاق ِيف إِغ ٍ
الق حمال ِعت ح
حط ح
الق) رماه اإلمام ِْحد مابل ماجه.
مايطالق يملكه ايرجل ,يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه
مسلع( :إِنََّم اي َّطالق حملِل حْ حال حَش بِايس ِ
اق) رماه ابل ماجه.
َّ
ح
وبناء عىل ذلك:
فايكالم كالم زمجك بيميْه ,فإذا ْقسع ْنه كان ال يعي ما يقو
يتبمل نتائج كَشبه ,مإذا
فطالقه ال يقع ,مإن كَشب ع املفتي فهو
َّ
تَدقيه فلك ْن تفتدر نفسك مْه بطلب املدايعة .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :7هل صحيح بأن املرأة ,ذا طلبت الطالق من زوجها تكون ملعونة؟
ان رِض اهلل عْه حقا ح  :حقا ح
اجلواب :قد مرد يف سْل ِّْب دامد حعل حثو حب ح
حرسو اهلل ﷺ ( :حْ ُّي حَم ام حر حْ ٍا حس حأ حيُ حزم حج حها حطالقا ِيف حغ ِري حما حبأ ٍ
س حف حب حرا ٌم
ِ
ازْ َِّة) .مرمى ايطْباِّن حعل عق حب حة بل حع ِام ٍر ,حقا ح  :حقا ح حرسو
حع حلي حها حرائ حبة ح
ات ماملْت ِحز حع ِ
ِ ِ
ات ه َّل املْحافِ حقات).
اهلل ﷺ( :إِ َّن املدتحل حع ح
وبناء عىل ذلك:
ْبر حعي,
فال َيوز يلمرْا ْن تطلب ايطالق مل زمجها بغري م ِّ
مَيوز َما ْن تطلب ايطالق ْم اخللع إن مجد ما يدعو يَشيك ,فقد رمى
اس رِض اهلل عْهَم حْ َّن امر حْ حا حثابِ ِ
ُ ب ِل حقي ٍ
ايبدارر حعل اب ِل حع َّب ٍ
س حْتحُ ايَّْبِ َّي
ح
س حما حْعتِب حع حلي ِه ِيف الل ٍق حمال ِد ٍ
ﷺ حف حقا حيُ :حيا حرسو ح اهلل حثابُِ بل حقي ٍ
يل,
حم حيكِِّْي حْك حره ايكف حر ِيف ِ
اإلس حال ِم ,حف حقا ح حرسو اهلل ﷺ ( :حْتحر ِّدي حل حع حلي ِه
حح ِد حيقتحه)؟ حقا حيُ :حن حعع ,حقا ح حرسو اهلل ﷺ( :اق حبل الح ِد حيق حة حم حط ِّلق حها تحط ِل حيقة).
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مما مرد يف الديث ايرشيف بأن املرْا إذا طلبُ مل زمجها ايطالق
تكون ملعونة .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :8متَّ عقد زواجي على فتاة وقبل الدخول كنت جالساً معها
فقلت هلا :لو قلت لك :أنت طالق يقع عليك الطالق فاحذري
خمالفيت حتى ال نقع يف هذا اإلشكال فهل وقع الطالق عليها
بتلك الكلمة؟
اجلواب :ايطالق يقع ع ايزمجة إذا قَد ايرجل يفظ ايطالق ميو
ِ
يْو ايطالق ,مإذا كان ايزمج ِيْب ايزمجة بأنه (إن قا َماْ :نُ طايق,
فإن ايطالق يقع عليها) ,فال يقع بَشيك طالق ,ما ِ
يْو بَشيك طالقها.
وبناء عىل ذلك:
فبقويك َما :يو قلُ يكْ :نُ طايق ,م تقَد بَشيك طالقا ,فال
يقع عليها ايطالق ,مَيب عليك ْن تبتعد عل ْيفاظ ايطالق ,بل عليك
ْن ال حتدث نفسك هبَشا ,ماألمىل يك ْن تتفاء باخلري يف حياتك
ايزمجية ,عوضا عل ايتفاؤ باخلالفات.
مال يليق بايرجل ْن ِّ
حيَشر زمجته بايطالق إن هي الايفته؛ ألن
عالج نَّوز املرْا ال يكون بايطالق ْمال ,بل يكون بايوعظ ْمال ,ثع
لكحع مل ْهله مْهلها ,ماإلسالم
باَمجر ,ثع بايرضب ,ثع بإرسا ا ح
حرض ايرجل ع ايَْب ميو كره زمجته ,فإن يفلح يف ذيك عْدها
َّ
يفكِّر يف ايطالق.
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ْسأ اهلل تعاىل ْن يرزقْا حسل األالالق .آمني .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :9يف حالة شجار بيين وبني زوجيت قلت هلا :أنت طالق بالثالثة
مع العلم بأني مل أقصد الطالق ولكين قصدت تهديدها فهل
وقع الطالق عليها؟
اجلواب :قد ذهب َجهور ايفقهاء إىل َّ
ْن رصيح ايطالق ال حيتاج إىل
نيةْ ,ما ْيفاظ ايكْاية فال يقع هبا ايطالق إال إذا نوى ايرجل ايطالق.
وبناء عىل ذلك:
فعْد َجهور ايفقهاء مقع ايطالق ع زمجتك ,مبانُ مْك بيْونة
كْبى ,مال حتل يك حتى تْكح زمجا غريَ ,سواء نويُ ايطالق ْم تْوه.
مهْاَ مل ْمقع ايطالق ايثالث يف جملس ماحد طلقة ماحدا ,مالايف
يف ذيك َجهور ايفقهاء ,ممْهع األئمة األربعة ,مْنا ال ْفتي إال بقو َجهور
ايفقهاء .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :10طلق رجل زوجته طالقاً رجعياً ويف فرتة العدة راجعها
باملعاشرة دون القول فهل صحت هذه املراجعة؟
اجلواب :قد اتفق ايفقهاء ع صبة ايرجعة يلمرْا املط َّلقة طالقا
رجعيا بايقو ايدا ِّ ع ايرجعة ,إذا كان ذيك يف فرتا ايعدا ,كأن يقو
َما :راجعتكْ ,م ْرجعتكْ ,م رددتك إىل عَمتي.
ْما ايرجعة بايفعل دمن ايقو  ,فقد االتلف ايفقهاء فيها:
تَح به ايرجعةْ ,ما مقدِّ ماته فتَح هبا
فعد ايسادا الْفية ازَمع
ُّ
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ايرجعة إذا كانُ بَّهوا ,ألن هَشه األفعا تد ُّ ع ن َّية ايرجعةْ ,ما بغري
شهوا فال تَح هبا ايرجعة.
تَح ايرجعة بايفعل كايوطء ممقدِّ ماته برشط ن َّية
معْد املايكية
ُّ
ِ
يْوها,
تَح ايرجعة بايوطء نوى ايرجعة ْم
ايرجعة ,معْد الْابلة
ُّ
تَح ايرجعة.
مْما بمقدِّ مات ايوطء فال ُّ
تَح ايرجعة إال بايقو  ,سواء نوى
معْد ايسادا ايَّافعية :ال
ُّ
ِ
يَح إال
يْوها ,كَم ْن عقد ايزماج ال
ايرجعة بايوطء ممقدماته ْم
ُّ
تَح إال بايقو ايدا ِّ عليها.
بايقو ايدا ِّ عليه ,فكَشا ايرجعة ال ُّ
وبناء عىل ذلك:
تَح ايرجعة بايوطء ْم بمقدِّ ماته بَّهوا ,إذا
فعْد َجهور ايفقهاء
ُّ
تَح ايرجعة إال
نوى ايزمج بَشيك ايرجعةْ ,ما عْد ايسادا ايَّافعية فال
ُّ
بايقو  ,مالرمجا مل اخلالف بني ايفقهاء ييكل إرجاع ايزمجة بايقو .
هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :11مت عقد الزواج على فتاة وقبل الدخول بالشكل الر ي
متت معاشرة الزوجة وبعد فرتة حصل خالف بينهما ومت
الطالق فهل جيوز للمرأة أن ترتق غشاء البكارة؟
اجلوابَّ :
إن إجراء عقد ايزماج ع فتاا بايَّكل ايرشعي َيعلها
محيل يزمجها ما ُّ
زمجة حعية يزمجهاُّ ,
بمجرد
حيل يألزماج مل زمجاهتع
َّ
تتع املعاحا
ايعقد ,ميك َّل مراعا حا األعراف مطلوب ٌة ,ممل األعراف ْن ال َّ
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إال بعد حفل ايزفافَّ ,
ألن ايوطء قبل ذيك قد يؤدر إىل مفاسد كبريا.
مْما اخلطبة فهي معد بايزماج ,ماملرْا بعد اخلطبة امرْا ْجْب َّية عل
ايرجل ال ُّ
حيل يه ايْظر إييها فضال عل املعاحا ,مإذا متَُّ املعاحا بني
اخلاطب ماملدطوبة فهي زنى ت مايعياذ باهلل تعاىل ت.
وبناء عىل ذلك:
تع
فال َيوز يلمرْا ْن تقوم بعملية رتق غَّاء ايبكارا ,سواء َّ
تع قبل ايعقد فهو زنى ,مايرتق يف
ايدالو هبا بعد ايعقد ْم قبله ,ألنه إذا َّ
مَّجعا يلفاحَّة.
املبرم ,مربَم ْن يكون
هَشه الاية إعانة ع
ِّ
َّ
مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي ِْحد الجي ايكردر
حفظه اهلل تعاىل ع ازواب ما يِل:
ُّ
فيحل هلا رتق البمارة
[أرى أهنا لو تابت بعد الزنى توبة نصوح ًا
للسرت عىل نفسها].
تع ايدالو هبا بعد ايعقد فهي زمجة حعية ,مايدالو هبا
ْما إذا َّ
صبيح حعا ,ميف رتق غَّاء ايبكارا تدييس ٌّ
مغش ملل يريد ايزماج مْها
يف املستقبل ,حيث يظ ُّل ْهنا بكر ,مهي يف القيقة ييسُ كَشيك .هَشا,
ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :12رجل طلَّق زوجته طالقاً رجعيّاً وعندما علم أنه وجب عليه
أن يدفع هلا كامل مهرها أرجعها ,ىل عصمته لتطلب منه
املخالعة فهل يكون آمثاً يف ,رجاعها ,ىل عصمته؟
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اجلواب :يقو

اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾[ايْساء20 :ت.]21
ميقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ﴾ [ايبقرا .]231 :يقو اإلمام ايطْبر عْد هَشه اآلية :مال
مضارا َمل ,يتطويوا عليهل مدا
تراجعوه َّل إن راجعتموهل يف ِعدح ِد ِه َّل,
َّ
انقضاء ِعدح ِد ِه َّلْ ,م يتأالَشما مْهل بع ما آتيتموهل بطلبه َّل اخللع مْكع,
ملضارتكع إياه َّل ,بإمساككع إياه َّل ,ممراجعتكع َم َّل ِرضارا ماعتداء.
وبناء عىل ذلك:
ِ
ايرجل زمج حته إىل عَمته بقَد ْن تطلب اخللع مْه,
فإرجاع
ييأالَش شيئا مل مهرهاْ ,م ييأالَش مهرها كامال ,حرا ٌم عليه ,مهو آثع مظا
بْص ايقرآن ايعظيع ,قا تعاىل﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ
يْفسه ِّ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾.
مَيب ع ايرجل ْن يعلع َّ
تستبق املهر
بأن ايزمجة بايدالو
ُّ
كامال ,فإذا طلقها مجب عليه ْن يدفع َما كامل صداقها مع نفقة ايعدا
مهَم كانُ األسباب ,مإال كان آكال ْموا اآلالريل بايباطل .هَشا ,ماهلل
تعاىل ْعلع.
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السؤال :13رجل طلَّق زوجته قبل الدخول وهي حائض فهل يقع
عليها الطالق؟ وهل يكون بذلك آمثاً؟
اجلواب :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ﴾ [األحزاب.]49 :
منص ايفقهاء ع ْن طالق املرْا الائ
َّ

يقع ,ميكون ايزمج آثَم

إذا كان ايطالق بعد ايدالو ْ ,ما قبل ايدالو فيقع ايطالق ,مال يكون
ايزمج آثَم.
وبناء عىل ذلك:
فطالق ايرجل يزمجته قبل ايدالو مهي حائ

يقع عليها,

ميكون بائْا ,مال يكون ايزمج آثَم ,ألنه ال رضر ع ايزمجة يف هَشه
الاية ,يعدم مجوب ايعدا عليها ,مألنه ال يملك ايرجعة عليها إال بعقد
جديد .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :14تدَّعي زوجيت بأني قد طلَّقتها ثالثاً وهذا األمر مل حيصل
بالتأكيد فهل من حقِّها أن متتنع عين؟
اجلواب :يقو ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :إِن حََّم
اي َّطالق حملِل حْ حال حَش بِايس ِ
اق) رماه ابل ماجه .ميقو ص اهلل عليه مع آيه
َّ
مصببه مسلع( :اي حب ِّيْحة حع ح املدَّ ِعي ,حماي حي ِمني حع ح املدَّ حعى حع حلي ِه) رماه ايرتمَشر.
منص ايفقهاء ع ْن املرْا إذا ا َّدعُ َّ
بأن زمجها ط َّلقها ,مْنكر
َّ
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ايزمج هَشا ايطالق ,فايقو قويه بيميْه.
وبناء عىل ذلك:

فإذا كانُ ايزمجة تدَّ عي بأنك ط َّلقتحها ,معْدها شاهدان عدالن,
متستبق مْك املهر كامال إذا كان غري مقبوض ,مع
فايطالق ماقع عليها,
ُّ
نفقة ايعدا ,مإن يكل عْدها شاهدان ,فايقو قويك بأنك ما ط َّلقتحها,
متؤكِّد ذيك بيمني ,فإن ْقسمُ اييمني ,م تَدِّ ق يميْك فهي زمجة
يك ,فإن امتْعُ عْك مرفضُ املتابعة معك ,فيجب عليها ْن تفتدر
نفسها مْك باملدايعة ايرضائية بيْكَم ,مإال فايقاِض هو ايَشر يفَل
بيْكَم .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
**

**

**
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السؤال :1امرأة عقد عليها رجل عقد زواج بوجود وليها وشهود وبعد
العقد متَّ الدخول بها بدون علم أهلها واآلن أهله يضغطون
عليه من أجل طالقها بسبب الفوارق املادية بني العائلتني
وبالفعل متَّ طالقها من أجل ,رضاء أبويه فهل جيب على املرأة
تعتد من هذا الطالق؟
أن َّ
اجلواب :أوالً :بمجرد ايعقد املستويف حمطه مْركانه فإن املرْا
تَبح زمجة حعية ,ميكل ايالئق يف اإلنسان املؤمل ْن يراعي عرف
ْهل ايبلد ,مما دام ايعرف يقتيض بأن ال يقرب زمجته حتى ييلة ايزفاف
فكان مل ايالئق يف حقه ْن ال يفعل ذيك.
ثاني ًاَ :يب ع ْميياء األمور مل ْهل ايزمجني ْن ِيتارما صاحب
ايديل ماخللق مذيك يقويه تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [ايْور.]32 :
ميقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حفاظ حفر بِ حَش ِ
ات ايدِّ ِ
يل ت ِحر حبُ
حيدح ح
اَ) رماه ايبدارر عل ِّْب هريرا رِض اهلل عْه .ميقويه ص اهلل عليه
ب إِ حييكع حمل تحر حضو حن ِديْحه حمالل حقه
مع آيه مصببه مسلع( :إِ حذا حال حط ح
حف حز ِّمجوه ,إِال تحف حعلوا تحكل فِتْح ٌة ِيف األحر ِ
ض حم حف حسا ٌد حع ِري ٌ ) رماه ايرتمَشر
عل ِّْب هريرا رِض اهلل عْه.
ثع ط َّلقها زمجها مجبُ عليها ايعدا,
تع ايدالو بايزمجة َّ
ثالث ًا :إذا َّ
مذيك يقويه تعاىل﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [ايبقرا.]228 :
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ميقويه تعاىل﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾ [ايطالق.]4 :
رابع ًا :حيرم ع األبويل ْن يلزما ميدُها بطالق زمجته إن يكل
ْبر حعي َمَم يف ذيك ,ألن هَشا نوع مل ْنواع ايظلع ,مايظلع
هْاَ م ِّ
ظلَمت يوم ايقيامة ,مَيب ع ايويد يف مثل هَشا الا عدم طاعة
ْبر حعي
ايوايديل يف ذيك ,ألن ايطاعة يف معرمف ,مطالق املرْا بغري م ِّ
ييس مل املعرمف.
وبناء عىل ذلك:
ْبر حعي
أوالً :إذا ْيزم ايوايدان ميدُها بطالق زمجته مل غري م ِّ
فهَم ِ
آثَمن ,مكَشيك ايويد يكون آثَم.
ثاني ًا :ايطالق مقع ع املرْا ما دام باالتيار ايزمج ,حيث االتار
رضا ْبويه ع بقاء زمجته يف عَمته فط َّلقها.
ثالث ًاَ :يب ع املرْا ْن تعتدَّ  ,فإن كانُ حامال فعدَّ هتا حتى تضع
ِحلها ,مإن كانُ غري حامل فعدهتا ثالثة قرمء ,مإن كانُ ال حتي
ِ
يَ حغر ْم كِ حْب س ٍّل فعدهتا ثالثة ْشهر.
رابع ًاَ :يب ع املرْا ْن تعلع ْهلها ببقيقة األمر ,مال حرج عليها
فيَم فعلُ مع زمجها حعا ,ميكل كان مل ايالئق هبا ْن ال مت ِّكْه مل
نفسها ,مال َيوز َما كتَمن هَشا حتى ال ت َّتهع مستقبال .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :2أخيت مقيمة مع زوجها يف بلدة أجنبية وعندها أطفال
صغار دون سنِّ التكليف ومات زوجها عنها هناب فأين تقضي
أخيت عدتها؟
بْص ايكتاب ,قا تعاىل:
اجلواب :ايعدا ماجبة ع ايزمجة ِّ
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾
[ايبقرا .]234 :إن تكل حامال ,فإن كانُ حامال فعدَّ هتا ْن تضع ِحلها,
قا تعاىل﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [ايطالق .]4 :هذا أوالً.
ثاني ًا :ذهب َجهور ايفقهاء إىل ْن مكان ايعدا هو بيُ ايزمجية,
مذيك يقويه تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [ايطالق .]1 :فايسكْى يف بيُ ايزمجية يف فرتا ايعدا
يتغري إال باألعَشار.
ثبتُ ِّ
بْص ايقرآن ,فال يسقط هَشا ايواجب مال َّ
ثالث ًا :مل األعَشار املبيبة يلمرْا املعتدَّ ا ْن خترج فيها مل بيُ
ايزمجية ,إذا الافُ ع نفسهاْ ,م ماَما ,مل هدمْ ,م حريقْ ,م غرقْ ,م
يَواْ ,م فسقةْ ,م جار سوءْ ,م كانُ يف دار الرب.
وبناء عىل ذلك:
فإذا كانُ ْالتك املعتدا مل مفاا زمجها يف ايبلدا األجْبية ختاف
ع نفسهاْ ,م ع ْمالدهاْ ,م ع ماَماْ ,م ال مْفق عليهاْ ,م ال ْحد مل
َمارمها هْاَ يقوم ع الدمتها ميمكث معها ,فال حرج مل الرمجها مل
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بيُ ايزمجية ,مْن تأيت إييكع يف بلدكع يقضاء عدهتا عْدكع.
ْما إذا يوجد َشء مل مثل هَشه األعَشار ,فال َيوز َما اخلرمج مل
بيُ ايزمجية يف فرتا ايعدا ,يقويه تعاىل﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ﴾ .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :3تقدَّمت من خطبة امرأة مطلقة فهل جيب علي أن أتثبَّت
من انتهاء عدَّتها أم أصدِّق قوهلا بدون تثبُّت؟
ات
اجلواب :قد جاء يف املبسوط :حمإِ حذا حقا حيُ :حط َّل حقِْي حزم ِجي حْم حم ح
حعِّْي مان حق حضُ ِعدَّ ِيت ح َّل ِخلاطِبِها حْن يت ححزمجها ميَ ِد حقها؛ ألح َّن ِ
ال َّل
ح
ح َّ ح ح ح
ح ح
ح
ح
ني حمقبو اي حقو ِ فِ حيَم ه حو ِمل حح ِّق
ايرشعِ ,حمك ُّل مسلِ ٍع حْ ِم ٌ
حمالر حم حة ِمل حح ِّق َّ
ايرشعِ ,إن حََّم ال يق حبل حقويه ِيف حح ِّق اي حغ ِري إ حذا حْك حَش حبه حمل حيه الح ُّق ,حمال حح َّق ألح حح ٍد
َّ
ِ
ْبت بِ ِه ,حفلِ حه حَشا حج حاز حقبو حال ح ِْب حها ِيف حذي ِ حك .اهت.
هْحا ف حيَم حْال ح ح
مقا ايزركيش يف املْثور يف ايقواعد :حيو ا َّد حعُ ا حملر حْا اخلل َّو ِمل
ا حمل حوانِ ِع حز َّم حج حها الحاكِع ,حم ححيتحاط بِاي حب ِّيْ ِحة ِيف حذي ِ حك استِب حبابا ِيف األح حص ِّح ,حم حيو
ِ
ِ
ِ
حقا حيُ :حط َّل حقِْي حزم ِجي ف ٌ
َي حها,
الاك ِع تحز ِم ح
الن حمان حق حضُ عدَّ ِيت ,حم حط حل حبُ مل ح
ب اي حقض ِ
ِ
اء يِلدَّ بِ ِ
حف ِفي حْ حد ِ
ب ,حفاي حقو حقوَمحا
يِل :إن كحانحُ حغ ِري حبة ,حم َّ
ح
ايزمج حغائ ٌ
ِّ
ِ
ِ
بِال حب ِّيْ ٍحة حمال حي ِم ٍ
ني ,حمإِن ك ح
الاكِع
حان َّ
ايزمج ِيف اي حب حلد حم حيي حسُ حغ ِري حبة حفال حيعقد ح
حع حلي حها ححتَّى تثبِ حُ حما ا َّد حعته .اهت.
وبناء عىل ذلك:
فال حرج مل ايزماج مْها إن كانُ صاحبة ديل ماللق ,ماألمىل يك
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ْن تتث َّبُ مل انتهاء عدَّ هتا ,مالاصة يف هَشا ايزمل ايَشر كحث حر فيه ايفساد,
َّ
مقل فيه ايديل عْد بع

ايْساء .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.

حلي الذهب أثناء عدَّة الوفاة؟
السؤال :4هل جيب على املرأة خلع ِّ
اجلواب :قد َْجع ايفقهاء ع مجوب إحداد املرْا املسلمة يف عدَّ ا
ايوفاا مل نكا صبيح ,سواء دالل ايرجل بايزمجة ْم

يدالل.

ماإلحداد هو ترَ ايزيْة.
وبناء عىل ذلك:
فيجب ع املرْا ْن ترتَ ايزيْة ْثْاء عدا ايوفاا ,مالِل مل ايزيْة,
الِل ,سواء كان مل ايَشهب ْم مل غريه .هَشا ,ماهلل
فيجب عليها ترَ
ِّ
تعاىل ْعلع.
السؤال :5امرأة تويف عنها زوجها وهي سيدة كبرية فهل جيوز هلا أن
تصبغ شعرها يف فرتة العدة؟
اجلواب :قد جاء يف املوسوعة ايفقهية ,مَطلح (الضاب) :ا َّت حف حق
ِ
ِ
ب مدَّ حا ِعدَّ ِ حهتا؛
ايف حقهاء حع حْ َّن ا حملر حْ حا املبدَّ حا حع ح حزم ِج حها ححيرم حع حلي حها حْن حختتحض ح
لديث ْ ِّم سلمة رِض اهلل عْهاْ ,ن رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه
مصببه مسلع قا َما مهي معتدَّ ا مل زمجها ( :حمال حمتت ِحَّطِي بِاي ِّط ِ
يب,
ِ ِ
ِ
اب ,حقا حيُ :قلُ :بِ حأ ِّر حَش ٍء حْمت ِحَّط حيا حرسو ح اهلل؟
حمال بِالَّْاء حفإِنَّه ال حض ٌ
ني بِ ِه حرْ حس ِك).
ايسد ِر ت حغ ِّل ِف ح
حقا ح  :بِ ِّ
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مذكر ايفقهاء ْنه َيب ع املرْا ْن ترتَ ايزيْة ْيام عدَّ هتا.
وبناء عىل ذلك:
فيبرم ع املعتدَّ ا ْن تَبغ شعرها يف فرتا ايعدَّ ا ,ألنه مل ايزيْة
املْهي عْها بالديث ايرشيف .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
ِّ
السؤال :6هل جيوز للمرأة املعتدَّة أن خترج لزيارة ابنتها املريضة؟
اجلواب :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [ايبقرا ,]234 :إال إذا كانُ حامال
فعدَّ هتا حتى تضع ِحلها ,قا تعاىل﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ﴾ [ايطالق.]4 :
مذكر ايفقهاء ْنه ال َيوز يلمرْا املعتدَّ ا اخلرمج مل بيتها يزيارا قْب
زمجها ,مال يعيادا مري

ْ ,م ايَشهاب إىل تعزية ,بل ال َيوز َما اخلرمج

يقضاء متط َّلباهتا بوجود مل يقوم بددمتها ,ألن األصل يف ح ِّقها يزمم
بيُ ايزمجية.
وبناء عىل ذلك:
فال َيوز يلمرْا املعتدَّ ا ْن خترج يزيارا ابْتها املريضة ,يقويه تعاىل:
﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [ايطالق .]1 :هَشا ,ماهلل تعاىل
ْعلع.
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السؤال :7امرأة معتدَّة ويف يدها أساور من ذهب ال ميكن ,خراجها من
يدها ,ال بكسرها فماذا يرتتب عليها يف فرتة العدَّة؟
نص ايفقهاء ع مجوب اإلحداد ع املرْا املعتدَّ ا,
اجلواب :قد َّ
مالِل مايطيب ,معدم اخلرمج مل
ماإلحداد هو ترَ ايتز ُّيل بايثياب
ِّ
ايبيُ إال يرضمرا ,ماتفق ايفقهاء ع مجوب اإلحداد يف عدا ايوفاا مل
نكا صبيح ,حتى ميو يدالل هبا ايزمج املتوَف.
وبناء عىل ذلك:
فيجب ع هَشه املرْا ْن تعمل قَارى جهدها إلالراج األسامر
تترضر ماييا ْم جسديا بإالراجها ,فال حرج مل
مل يدها ,مإذا كانُ
َّ
إبقائها يف يدها مع تغطيتها طيلة فرتا ايعدا ببيث ال يراها ْحد ,إذ
ايرضمرات تبيح املبظورات .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
**

**

**

كتاب
الرحضاع والنسب
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السؤال, :1ذا تربَّعت امرأة من دمها لطفل رضيع هل يصبح ابناً هلا؟
وهل جيوز للمرأة أن تأخذ عوض ًا ماليّ ًا عن دمها؟
اجلواب :املب َّرمات ايلوايت ذكره َّل اهلل تعاىل ,ه َّل َمرمات بايْسب,
ْم باملَاهراْ ,م بايرضاع ,قا تعاىل﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ﴾

[ايْساء .]23 :محيرم بايرضاع ما حيرم بايْسب .هذا أوالً.

ثاني ًا :يقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :إِ َّن اهلل حت حع حاىل إِ حذا
حح َّر حم حشيئا حح َّر حم حث حمْحه) رماه ايدارقطْي عل ابل عباس رِض اهلل عْهَم.
مصح عل ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ْنه هنى عل
َّ
بيع ايدم.
وبناء عىل ذلك:

ٍ
بيشء مل دمها يطفل رضيع ,فإنه ال حيرم ايطفل
ْبعُ امرْا
فإذا ت َّ
عليها بهَّ ,
الاا بايرضاع مايْسب ماملَاهرا.
ألن ايتبريع
ٌّ
مكَشيك ال َيوز ْالَش ايعوض عل ايدم ,سواء كان ايعوض ما ال ْم
عرمضاَّ ,
ألن ايدم نجس ,مثمْه حرام ,إال يف حاية ماحدا إذا احتاج
اإلنسان يدم ,م يوجد متْبع إال ِ
بع حوض ,فتعدُّ هَشه الاية رضمرية,
ِّ
مايقاعدا ايفقهية تقو ( :ايرضمرات تبيح املبظورات ,مايرضمرا ت حقدَّ ر
بقدرها) ,ميف هَشه الاية َيوز يلمَّرتر دفع ايثمل ,ماآلالَش يكون آثَم.
هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :2رجل متزوج أكرمه اهلل تعاىل بولد ولكن الرجل متعلِّق
بزوجته حبيث يرضع منها ويشرب اللنب من صدرها حتى ,نه
ال يُبقي لولده من لبنها شي اً فهل حترم عليه زوجته وهل فعله
جائز شرعاً؟
اجلواب :قد ذكر ايفقهاء َّ
برم هو ما كان يف الويني,
بأن ايرضاع امل ِّ
مذيك يقويه تعاىل﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ﴾ [ايبقرا.]233 :

حي ِّرم ِمل
ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ال ح
حان حقب حل ِ
اير حضا حع ِة إِال حما حفت ححق األحم حعا حء ِيف اي َّثد ِر حمك ح
ايف حطا ِم) رماه ايرتمَشر عل
ِّ

ْم سلمة رِض اهلل عْها مقا  :حسل صبيح.
مايَشر عليه ايفتوى عْد عامة ايفقهاء بأن ايرضاع بعد الويني ال
تثبُ به حرمة مال َمرم َّية ,مكَشيك ذكر ايفقهاء بأنه ال َيوز االنتفاع مل
ْعضاء اإلنسان إال يرضمرا برشمط حعية ذكرمها ِّ
يكل حاية مل ْحوا
االنتفاع.
وبناء عىل ذلك:
حيرمها عليه ,مال َيوز يه ْالَش
أوالً :رضاع ايرجل مل زمجته ال ِّ
حليب زمجته ,ألنه ال رضمرا يه يف ذيك.
ثاني ًا :حيرم عليه ْن يأالَش الليب مل صدر زمجته ايَشر هو غَشاء
ميده ,مال َيوز يلمرْا ْن مت ِّكْه مل ذيك ,لرمة االنتفاع مل غري رضمرا,
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مالَّية ع ميدها مل ازوع ,مالاصة إن يكل يه مرضعة ثانيةْ ,م
حليب صْاعي .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :3ملاذا حرَّم اإلسالم على الرجل أن يتزوَّج امرأة رضعت من أمه
وهي أجنبية عنه يف النسب؟
اجلواب :أوالً :اخللق اللق اهلل تعاىل ,مهو ايف َّعا ملا يريد ,مال
حع اهلل تعاىل ترشيعا فال يسع ايعبدح
يسأ َّ
عَم يفعل مهع يسأيون ,مإذا َّ
املؤمل إال ْن يقو  :سمعْا مْطعْا ,يقو موالنا عز مجل﴿ :ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [األحزاب.]36 :
املبرمات مل ايْساء
عز مجل يف كتابه ايعظيع
ثاني ًا :ذكر يْا موالنا َّ
َّ
تعاىل:

مسَمه َّل ْمهات ,قا
ع ايرجا  ,معدَّ مْهل املرضعات,
َّ
﴿ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [ايْساء.]23 :

مْكَّد هَشا سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع
بقويه :ح ِ
اير حضا ِع حما ححيرم ِمل ايْ حَّس ِ
ب) رماه ايبدارر ممسلع عل
(حيرم م حل َّ

ابل عباس رِض اهلل عْهَم.
َمرما ,مذيك بقويه
ثالث ًا :ب َّيُْ يْا ايسْة ايرشيفة متى يكون ايرضاع ِّ
ِ
اير حضا حع ِة إِال حما حفت ححق
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ال ح
حي ِّرم مل ِّ
األحم حعا حء ِيف اي َّثد ِر ,حمك ح
حان حقب حل اي ِف حطا ِم) رماه ايرتمَشر عل ْم سلمة رِض
اهلل عْها .مايفطام يكون عْد الويني ,مذيك يقويه تعاىل﴿ :ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾

[ايبقرا:

.]233
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املبرم هو ما كان ضمل الويني .ميقو ص اهلل عليه مع آيه
فايرضاع ِّ
اع إِال حما حشدَّ اي حعظ حع حم حْن حب حُ اي َّلب حع) رماه ْبو دامد
مصببه مسلع( :ال ِر حض ح

عل عبد اهلل بل مسعود رِض اهلل عْه.
وبناء عىل ذلك:

حرم األمهات مل ايرضاعة ماألالوات مل ايرضاعة
فاإلسالم َّ
تع ُّبدا ,مال يسع ايعبد إال امتثا ْمر اهلل تعاىل.
مقد يقف ايعبد ع َشء مل الكمة يف هَشا ,ممل َجلة ذيكْ :ن
ايرضيع نَّز عظمه منبُ لمه مع ميد ايَلب مل ْم ماحدا ,فَارا ببكع
اإلالوا ,مايتْاكح بيْهَم يؤدر إىل قطيعة ايرحع .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :4تقدَّمت من خطبة فتاة ولكن أشكُّ بوجود رضاع بيننا
فهل نتابع اخلطبة أم ال؟
اجلواب :مما ال الالف فيه ْنه حيرم ع ايرضيع ايزماج مل ايْساء
اياليت حيرم مثله َّل عليه مل ايْسب ,يقويه تعاىل:

﴿ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ ,ميقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه
ِ
اير حضا ِع حما ححيرم ِمل ايْ حَّس ِ
ب) رماه ايبدارر ممسلع.
مسلع ( :ححيرم مل َّ
مذكر ايفقهاء بأن االحتياط يْفي ايريبة يف األبضاع متأكِّد ,ميزداد
األمر تأكيدا إذا كان خمتَا باملبارم.
وبناء عىل ذلك:

َّ
ُّ
ايَّك ال يَش ِهب اييقني ,ألن
ايَّك يف ايرضاع ,فإن
فإذا مجد
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األصل عدم ايرضاع ,فإذا كان ايغايب ع ايظل مجود رضاع فيبرم
عليك ايزماج مْها ,مإن كان ايغايب ع ظِّْك عدم مجود ايرضاع
فاألمىل عدم ايزماج مْها كَشيك ,يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه
ايَّبه ِ
ات است ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ايَّبه ِ
ات
حْب حْ يديْه حمعرضه ,حم حمل حم حق حع ِيف ُّ ح
مسلع ( :حف حمل ا َّت حقى ُّ ح
ح
المى ي ِ
اعي ير حعى حو ح ِ
م حقع ِيف الرا ِم ,كحاير ِ
وشك حْن حيرت ححع فِ ِيه) رماه
ح
ح
ح ح
ح
َّ
حح
مسلع .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :5رجل عقيم تزوج من امرأة مطلَّقة وعندها ولد من زوجها
السابق ذهبت ,ىل طبيبة نسائية وقامت بعملية احلقن من ماء
رجل أجنيب ومحلت ووضعت محلها والزوج غائب عن ذهنه
موضوع العقم وبعد أربع سنوات اكتشف بأن زوجته قامت
بعملية احلقن املاء ليس من ماء زوجها وأقرَّت الزوجة بهذا
اخلطأ .فماذا يرتتب على الزوج يف هذه احلالة؟ وهو يريد السرت
على زوجته والزوجة نادمة على ما فعلت وقانون األحوال
الشخصية ال يقبل نفي النسب عن الزوج.
اجلواب :يقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ايو حيد ي ِ ِ
لف حر ِ
اش
ح
ِ ِ
ل حجر) رماه ايبدارر عل سعد بل ِّْب مقاا رِض اهلل عْه.
حميل حعاه ِر ا ح
ِ
ِ
ِض اهلل حعْ حها( :االت ححَ حع حسعد بل حْ ِِّب حم َّق ٍ
اا
متقو ايسيدا حعائ حَّ حة حر ح
حم حعبد بل حزم حع حة ِيف غال ٍم ,حف حقا ح حسعدٌ  :حه حَشا حيا حرسو ح اهلل ابل حْ ِالي عت حبة بل
حْ ِِّب حم َّق ٍ
اا حع ِهدح إِ ح َِّل حْنَّه ابْه ,انظر إِ حىل حش حب ِه ِه ,حم حقا ح حعبد بل حزم حع حة :حه حَشا حْ ِالي
حيا حرسو ح اهلل ,ميِدح حع ح فِ حر ِ
اش حْ ِِّب ِمل حميِيدح تِ ِه ,حف حْ حظ حر حرسو اهلل ﷺ إِ حىل حش حب ِه ِه
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حفر حْى حشبها بيْا بِعتب حة ,حف حقا ح  :هو حي حك يا حعبد بل حزمع حة ,ايو حيد ي ِ ِ
لف حر ِ
اش
ح
ح ح
ح
ح
ح
ح ح ِّ
ح
ميِلع ِ
اه ِر ال حجر ,حماحت ِ
حجبِي ِمْه حيا حسو حدا بِْ حُ حزم حع حة حف حلع ت ححره حسو حدا حق ُّط)
ح ح
ح
رماه ايبدارر.
املتزمجة
ماتفق ايفقهاء ع ثبوت نسب ايويد ايَشر تأيت به املرْا
ِّ
زماجا صبيبا ,ماتفق ايفقهاء ع ثبوت ايْسب باإلقرار.
وبناء عىل ذلك:
فال يْتفي نسب ايويد مل هَشا ايرجل ميو كان عقيَم ,ال سيَم بعد
ميض ْربع سْوات حيث كان يدعى ايويد بابل فالن ,ميدعى ايوايد.
مقا ايعلَمء :بعد مدا ايتهْئة ,مبعد مدا ايْفاس ال يْتفي نسب
ايويد بْفيه ,مايزمجية فراش قور ,مايويد يلفراش.
مكون ايزمج عقيَم ال يعتمد عليه ,فإن اهلل عز مجل ع ِّ
كل َشء
قدير ,مكع مل رجل كان عقيَم فَّفاه اهلل تعاىل بدمن سبب ,مكَشيك املرْا.
مإذا صدَّ ق ايرجل زمجته بأن املاء ييس مْه ,فإن هَشا ال يْفي نسب
يرض بايويد ,ميكل حيتاط يف ْمره
ايويد عْه يف ايقضاء ايرشعي ,ألن ذيك ُّ
رب ايعاملني ,كَم جاء يف قَة ابل زمعة ايسابقة.
ديانة فيَم بيْه مبني ِّ
ميكل املرْا إذا ْرضعُ ايطفل مل ثدهيا فهو ابْها مل ايرضاعة مال
حتتجب مْه ,مايويد يرث مل ْبويه إلقرارُها به ْمال ,ميلرجل ْن يبقيها
يف عَمته ميسرت عليها ,ميه ْن يطلقها .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
**

**

**

كتاب
الوصايا واملواريث
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السؤال :1رجل مريض مرض املوت وقبل موته بقليل وهب مجيع ماله
جلهة خريية فهل وقفه صحيح؟
تَصفات ايعبد إذا مقعُ رمحه يف ايغرغراْ ,م فقد
اجلواب :إن ُّ
معيه ,غري معتْبا حعا ,مال يعتدُّ هبا مل حيث ايفتوى.
مْما إذا كان ايعبد مريضا مرض املوت ,مهو بكامل عقله ممعيه,
ممهب شيئا مل مايه فله هَشا ,ع ْن ال يتجامز ثلث ايرتكة ,ألن يه حكع
ايوصية؛ فإن جتامز ايثلث فيكون ايزائد عل ايثلث موقوفا ع إجازا
مرثته ايبايغني باالالتيار مدمن إكراه ,ألن ايْبي ص اهلل عليه مع آيه
مصببه مسلع قا ( :اي ُّثلث ,حماي ُّثلث كحثِ ٌري ,إِن حَّك حْن تحدح حع حم حر حثت ححك حْغْ ِ حيا حء
حال ٌري ِمل حْن تحدح حعهع حعا حية حي حت حك َّفف ح
َّاس) رماه ايبدارر عل سعد بل ِّْب
ون ايْ ح
مقاا رِض اهلل عْه.

ان ب ِل ح حَ ٍ
ميف حديث آالر رماه اإلمام مسلع حعل ِعم حر ح
ني رِض اهلل
ني حيه ِعْدح حموتِ ِه ح حيكل حيه حما ٌ حغ حريهع ,حفدح حعا
عْه ( حْ َّن حرجال حْعت ححق ِس َّت حة حمملوكِ ح
ِهبِع حرسو اهلل ﷺ حف حج َّز حْهع حْثالثا ,ث َّع حْق حر حع حبيْحهع ,حف حأعت ححق اثْ ِ
حني ,حم حْ حر َّق

حْر حب حعة).

وبناء عىل ذلك:
فإذا كانُ هبة ايرجل قبل موته مهو فاقد مع حيه ,فهبته غري معتْبا,
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فهبته صبيبة إذا س َّلمها يلموهو به ,برشط ْال تتجامز ثلث ايرتكة ,فإن
جتامزت ايثلث مْجازها ايورثة ايبايغون نفَشت ك ُّلها ,مإال فال يْفَش مْها
ما زاد ع ايثلث .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :2تويف رجل وترب بيتاً وعليه ديون من قيمة البيت فقام بعض
الورثة بسداد الدين عن والده بدون نية االسرتداد وبعد أعوام
حيق له هذا؟ هذا أوالً.
طالب الورث َة ا دفع عن مورِّثه فهل ُّ
ثانياً :قام بعض الورثة ببناء سطح هذا البيت وافقة الورثة
على أن يسرتدَّ ما دفعه عند اقتسام الرتكة فهل يأخذ قيمة
البيت الذي بناه على السطح بسعره احلالي أم يأخذ ما دفعه
على قيمة البناء؟
ثالثاً :قام بعض الورثة كذلك ببناء سكن يف بيت املتوفى
بعلم الورثة ومل يعرتضوا عليه ومل يشرتط عليهم أن يأخذ
قيمة ما دفع فهل البناء الذي قام به يطالب بقيمته عند
اقتسام الرتكة؟ أم يطالب بقيمة البناء الذي دفعه؟ أم يعدُّ هبة
منه للوارثني؟
اجلواب :أوالً :ما دفعه ايويد عل مايده مل قضاء ايديل ,مبدمن ْن
مورثهع ,م يكل بْية االسرتداد,
يَّرتط ع ايورثة ْن يسرتد ما دفعه عل ِّ
ْبعا به عل مايده ,مال يسرت ُّد شيئا مْه مل تركة مورثه يقاء ما دفعه
فيعدُّ مت ِّ
عل مايده ,ميه بَشيك ْجر عظيع إن شاء اهلل تعاىل.
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ثاني ًاْ :ما بايْسبة ملل بْى ايسطح بموافقة ايورثة ع ْن يسرت َّد ما
ْقر ايورثة هبَشا ايرشط ,فاملسلمون عْد
دفعه عْد اقتسام ايرتكة ,فإن َّ
حمطهع ,ممل حقه ْن يأالَش ما دفعه مل قيمة ايبْاء ,ثع يقتسع مع ايورثة
هَشا ايبيُ ,مإن ْنكر ايورثة حط االسرتداد ,فايبيْة ع املدعي ماييمني
ع مل ْنكر.
ثالث ًاْ :ما بايْسبة يلثايث ايَشر بْى يف دار املتوَف م يعرتض عليه
ْحد مل ايورثة ,م يَّرتط االسرتداد ,فإنه يرجع يف ذيك إىل ظرمف
ْب ٌع ْم مَّارك ٌة ْم دي ٌل ,فإن االتلفوا فايبيْة ع
مشواهد الا  ,هل هو ت ُّ
املدعي ماييمني ع مل ْنكر ,مايَلح يف هَشا الري .هَشا ,ماهلل تعاىل
ْعلع.
السؤال :3رجل توفاه اهلل تعاىل وترب ماالً كثرياً ومل يؤدِّ زكاته ويف
هذا املال مال ربوي فماذا جيب على ورثة هذا الرجل جتاه هذا
املال؟
اجلواب :أوالً :اتفق ايفقهاء ع ْن مل مات م يؤ ِّد زكاا مايه,
ِ
يوا بإالراجها كان آثَم.
مهو متمكِّل مل إالراجها ,م
ِ
يوا بإالراجها,
مذكر َجهور ايفقهاء ْن ايزكاا ال تسقط عْه ميو
مَيب ع مرثته ْن يؤدما زكاا ما مور ِّثهع عْه قبل اقتسام ايرتكة ,مقبل
إالراج مصيته.
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مالايف يف ذيك الْفية ,مقايوا :ايزكاا تسقط باملوت ,مال َيب
ع مرثته إالراجها مل تركته ,فإن ْمىص بإالراجها ,فهي مصية مل
ايوصايا ,يَّرتط فيها ْن ال تتجامز ثلث ايرتكة.
ثاني ًا :اتفق ايفقهاء ع ْن املا الرام َيب ايتد ُّلص مْه ,مذيك
بر ِّده إىل ْصبابه ,فإن يعرف ْصبابه مال مرثتهع فإنه َيب رصفه ع
ايفقراء مْصباب الاجة ,مال يَصف مْه يبْاء املساجد ,مال يرشاء نس
مل ايقرآن ايعظيع.
وبناء عىل ذلك:
فيجب ع مرثة هَشا ايرجل ْن يؤدما زكاا ْموا مورثهع ميو
يوا هبا ,مهَشا عْد َجهور ايفقهاء ,ماألالَش به ْمىل مل األالَش بمَشهب
مورثهع.
ايسادا الْفية ,مذيك تْبئة يَش َّمة ِّ
يعرف

كَم َيب عليهع ْن ير ُّدما املا ايربور ألصبابه ,فإن
ْصبابه فيجب ايتد ُّلص مْه بَصفه ع ايفقراء ماملساكني ماملَّاريع
اخلريية ,عدا املساجد محاء املَاحف ايرشيفة.
مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي ِْحد الجي ايكردر
حفظه اهلل تعاىل ع ازواب ما يِل:
[أرى أن هلم أن يقتسموا املال الربوي ألن مورثهم يملمه ،وألن
احلرمة تثبت يف ذمة املورث ال يف ماله] .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :4رجل مقيم يف بعض الدول الغربية مات حبادث سري
فعوَّضت الدولة ورثته فهل يوزَّع املال على الورثة حسب نصيب
كل واحد من الورثة أم كما وزَّعته الدولة؟
ِّ
اجلواب :أوالً :إذا قتل إنسان آالر الطأ مجب ع عاقلته دفع ايدية
يورثة املقتو  ,مَيب ع ايقاتل كفارا مهي صيام شهريل متتابعني.
ثاني ًا :مل قتل نفسه الطأ ال دي حة يه عْد َجهور ايفقهاء مل الْفية
ماملايكية مايَّافعية مرماية عل الْابلة.
ثالث ًا :عقود ايتأمني االتلف فيها بني ايفقهاء بني جميز مَم ِّرم ,مْنا ال
ْفتي بجواز عقود ايتأمني ِّ
بكل صورها مْشكاَما ,يوجود ُّ
ايَّ حب ِه فيها.
وبناء عىل ذلك:
أوالً :إذا كان ايرجل قتل نفسه الطأ ,م يكل مؤ ِّمْا ع نفسه,
مقامُ ايدمية بتعوي

ايورثة حسب ْنظمتها املرع َّية ,فيعدُّ املا هبة مْها

ِّ
يكل مارث ,مال َيرر فيها اإلرث.
ْما إذا كان ايرجل مؤ ِّمْا ع نفسه ت فع قو مل قا بجواز
ايتأمني ت فيعدُّ املا بد دمه ,ميوزع ع ايورثة توزيعا حعيا ,مال عْبا
يْظام ايدمية يف توزيع هَشا املا .
ثاني ًا :مْما إذا كان ايرجل قتل الطأ مل قبل رجل آالر ,مقامُ
ايدمية بدفع ايتعوي

يلورثة عل ايقاتل ,فإن املا يقسع قسمة حعية

ٌّ
كل حسب حَته ايرشعية ,مال عْبا يْظام ايدمية يف توزيع هَشا املا .
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هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.

السؤال :5رجل أوصى بشيء من ماله ؤ دون الثلث ؤ على أن يوضع يف
سبيل الرب واخلري كصدقة جارية فهل جيوز للوصي أن يصرف
الوصية يف بناء مسجد؟
اجلواب :قد جاء يف الديث ايَبيح ايَشر رماه مسلع عل ِّْب
هريرا رِض اهلل عْهْ ,ن رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع
ات اإلنسان انق حطع عمله إالَّ ِمل حث ٍ
الث :حصد حق ٍة جار حي ٍةْ ,م ِعلع
قا ( :إذا حم ح
ح ح
ح
يْ حت حفع بِ ِه ,حْم حم حي ٍد حص ٍ
ايح حيدعو يه).

ميف حديث آالر يقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :إِ َّن
ِِ ِ
ِِ
ِِ
ِ ِ
ِ
حرشه ,حم حم حيدا
مم َّا حيل حبق املؤم حل مل حع حمله حم حح حسْحاته حبعدح حموته :علَم حع َّل حمه حمن ح ح
ِ
ِ
ايسبِ ِ
يل حبْحاه ,حْم
حصالا ت ححركحه ,حممَ حبفا حم َّر حثه ,حْم حمسجدا حبْحاه ,حْم حبيتا الب ِل َّ
حهنرا حْج حراه ,حْم حصدح حقة حْال حر حج حها ِمل حماي ِ ِه ِيف ِص َّبتِ ِه حم حح حياتِ ِه ,حيل حبقه ِمل حبع ِد

حموتِ ِه) رماه ابل ماجه.
وبناء عىل ذلك:

فقد ذكر ايفقهاء بأن املوِص إذا ْمىص بيشء مل مايه يف جهات ايْب
ماخلري مايَدقات ازارية ايتي يْتفع مْها املوِص بعد موته ,فإنه َيوز
يلوِص ْن يَصف هَشه ايوصية يف بْاء املسجدْ ,م يف مستوصف الرير,
ْم يف َجعية الري َّية ,مرحع اهلل اإلمام جال ايديل ايسيوطي حيث قا :
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إذا مات ابل آدم ييس َيرر *** عليه مل الَا ٍ غري ِ
عرش
ِ
ايْدل ,مايَدقات جترر
علوم ب َّثها ,مدعاء حنج ٍل *** م حغرس
ٍ
َبفِ ,
محفر ِ
ايبئرْ ,م إجراء حهن ِر
ِمراثة م
مرباط حثغ ٍر *** ح
ِ
يلغريب حبْاه يأمر *** إييهْ ,م بِْاء حَم ِّل ِذك ِر
مبيُ
ٌ
ٍ
ٍ
ْحاديث بِ حب ِ
َص
يقرآن كري ٍع *** حفدَشها مل
متعليع
ٌ
هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال, :6ذا كان الرجل ال يؤدي زكاة ماله وتاب ,ىل اهلل تعاىل
فهل جيب عليه أن يوصي ورثته بأداء ما عليه من زكاة؟
اجلواب :قد اتَّفق ايفقهاء ع َّ
استقرت يف
ْن ديون اهلل تعاىل ايتي
َّ
ذ َّمة ايعبد ,مل زكااْ ,م كفارا يمنيْ ,م إفطار يف رمضانْ ,م ظهارْ ,م
قتلْ ,م هدر يتمتُّع ْم قران ,إذا ْدركته ايوفاا م يؤ ِّدها ,مجب عليه ْن
يوِص هبا.
وبناء عىل ذلك:
فإذا كان ايرجل ال يؤدر زكاا مايه ,مجب عليه ْن يؤدر زكاته قبل
موته ,مإن يتمكَّل مل ْدائها مجب عليه ْن يوِص مرثته بَشيك ,مإذا
ِ
يوا ممات كان آثَم.
فإذا مات فديل اهلل متع ِّلق برتكته ,مَيب ع مرثته ْداؤه ,سواء
ِ
يوا ,مهَشا عْد ايَّافعية مالْابلة.
ْمىص به امليُ ْم
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مذهب الْفية إىل ْن دي حل اهلل متع ِّلق بَشمة ايعبد ال برتكته ,فإذا مات
صبُ ايوصية إذا كانُ بمقدار ثلث ايرتكة مما دمن ,إال
مْمىص بأدائه َّ
إذا ْجازها ايورثة ايبايغون .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :7امرأة متزوِّجة عاقر تريد أن توصي وجميع أمالكها
لزوجها حتى ال يرثها أخوها فما حكم الشرع يف ذلك؟
اجلواب :يقو اهلل تعاىل﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦ﴾ [املائدا .]8 :ميقو اهلل تعاىل﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [ايْساء.]12 :
معل ابل عباس رِض اهلل عْهَم قا ( :اإلرضار يف املعَية مل
ايرج حل
ايكبائر) .ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :إِ َّن َّ
ِ
ِ
ِّني سْحة ,ثع ححيرضُها ا حملوت ,حفي حضار ِ
ان ِيف
َّ
ح
َّ
حي حيع حمل حما حملر حْا بِ حطا حعة اهلل ست ح ح
ايو ِص َّي ِة ,حفت ِ
حجب حَم حَم ايَّْار ,حم حق حر حْ حْبو ه حري حراح﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ح
ﮩ ﮪ ﮫ ت حح َّتى حب حل حغ ت ﯧ ﯨ ﯩ﴾) رماه ْبو دامد
مايرتمَشر عل ِّْب هريرا رِض اهلل عْه.
ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلعَّ :
(إن اهلل حع َّز حم حج َّل حقد
حْع حطى ك َّل ِذر ح ٍّق ح َّقه ,مال م ِصي حة يِو ِار ٍ
ث) رماه اإلمام ِْحد مْبو دامد
ح ح َّ ح
ح ح
مايرتمَشر عل عمرم بل الارجة رِض اهلل عْه.
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وبناء عىل ذلك:
فَم تريد ْن تفعله هَشه املرْا حرام مكبريا مل ايكبائرَّ ,
ألن اهلل تعاىل
ْعطى ِّ
حق يف
حق يف مرياثها ,مألاليها ٌّ
يكل مارث حقه ,فايزمج يه ٌّ
مرياثها بعد موهتا ,فلَمذا تريد ْن توِص بجميع ْمالكها يزمجها؟ مهل
هي ضامْة بأهنا ستموت قبله؟ مهل ترىض هَشه املرْا ْن يفعل ْالوها
مثل هَشا ايفعل إن كانُ هي مل َجلة ايوارثني يه؟
مع ِّ
كل حا ؛ هَشه ايوصية غري نافَشا بعد موهتا إال بموافقة ايورثة
َجيعا .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.

**

**

**

كتاب األميان والنبور
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السؤال :1زوجة حلفت مييناً باهلل تعاىل على فعل أمر ومل تفعله فهل
جيب على زوجها أن يكفِّر عنها عن ميينها؟ أم جيب عليها أن
تبيع شي اً من حليِّها ,ذا كانت ال متلك ماالً غري احللي؟ أم
أنها تصوم ثالثة أيام؟
اجلواب :أوالً :كفارا اييمني يقو اهلل تعاىل فيها﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾ [املائدا.]89 :
مكفارا اييمني جتب ع مل حْث.
ثاني ًا :ال يْتقل إىل ايَوم إال إذا َيد ما يعتقْ ,م ما يطععْ ,م ما
يكسو به ,فإن مجد فايَوم ال َيزئه .مايضابط يف إباحة االنتقا إىل
ايَوم ْال َيد ما يك ِّفر به فاضال عل قوت يومه مييلته ,معل حوائجه
األصلية.
ثالث ًاَ :يب ع ايزمج تقديع ايْفقة يزمجته مل طعام محاب
ميباس مسكل ,مال َيب عليه إحجاجها مال إالراج ايكفارات عْها مهَم
كانُ ,هَشا مل حيث ايوجوب ايرشعيْ ,ما مل حيث ايوفاء ماملودا
مايرِحة ,فعليه ْن يقدِّ م َما ما يعيْها ع ْداء حقوق اهلل تعاىل إذا ترتبُ
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عليها ,مذيك مل باب قويه تعاىل﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [املائدا .]2 :فإذا تْبع يف إالراج ايكفارا عْها فال بدَّ مل
توكيلها يه يف إالراجها ,مإال بقيُ ذمتها مَّغوية بايكفارا.
رابع ًا :الِل ايتي تتزيل هبا املرْا ال ْراها مل ايرضمريات يف حياا
املرْا املسلمة.
وبناء عىل ذلك:
فال َيب ع زمجها ْن يك ِّفر عْها عل يميْها ,بل يه فعل ذيك مل
باب ايوفاء إن كان قادرا ,مإال فال.
مما دام عْد املرْا حِل ,مال متلك غريه ,فعليها ْن تبيع شيئا مل
حل ِّيها متك ِّفر عل يميْها إذا يك ِّفر عْها زمجها ,مال َيزئها ايَوم .هَشا,
ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :2نذرت امرأة أن تسمي ولدها حممداً وزوجها منعها من
ذلك وأبدل ا ه باسم آخر فهل جيب على املرأة شيء؟
اجلواب :قد ذكر ايفقهاء ْن يلَْشر ْقساما ,ممل َجلتها ايَْشر املبا ,
مهو ايَْشر ايَشر

يرد فيه ترغيب مل قبل ايَّارع ,كاألكل مايرشب

مركوب ايدابة مايقيام مايقعود منبو ذيك.
مقد االتلف ايفقهاء يف انعقاد هَشا ايَْشر ,مصبة االيتزام
باملباحات ,محكع ايوفاء بايَْشر هبا إن قيل بانعقاده مصبته.
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فَشهب الْفية مايَّافعية مبع

املايكية إىل َّ
ْن حمل نَشر نَشرا مباحا

فال يْعقد نَشره ,مال يلزمه ايوفاء به ,يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه
مسلع( :ال نحَش حر إِال فِ حيَم ابت ِغ حي بِ ِه حمجه اهلل حع َّز حم حج َّل) رماه اإلمام ِْحد عل
ِ
يف به.
عمرم بل شعيب رِض اهلل عْه .مال تلزمه كفارا إن
مذهب الْابلة مبع

املايكية إىل َّ
ْن حمل نَشر نَشرا مباحا فَْشره

خمري بني ايفعل مايرتَ,
مْعقد مصبيح ,إال ْنه ال يلزمه ايوفاء به ,بل هو َّ
مقا الْابلة :مل نَشر مباحا فلع يف به فتلزمه كفارا يمني.
وبناء عىل ذلك:
تسمي ميدها َممدا هو نَشر مبا  ,مال يْعقد مال َيب
فَْشر املرْا ْن ِّ
ايوفاء به ,مال تلزمها كفارا إن تف به عْد َجهور ايفقهاء ,معْد الْابلة
يلزمها كفارا يمني.
ميكل ْقو يزمجها :يو ْنك ْسميته َممدا يكان الريا يف حقك,
ميف حق ميدَ ,تفاؤال ْن يكون ع قدم سيدنا َممد ص اهلل عليه مع
آيه مصببه مسلع .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
**

**

**
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السؤال :1رجل اختلى بامرأة ووقع يف املخالفات الشرعية معها غري
أنه مل يقرتف جرمية الزنى معها فهل يعدُّ هذا من الزنى الذي
يوجب ,قامة احلدِّ عليه؟
اجلواب :أوالً :ر ُّبْا عز مجل ْالفى رضاه يف طاعته ,مْالفى
سدطه يف معَيته ,فامرْا داللُ ازْة ألهنا سقُ كلبا جرعة ماء,
هرا حبستها ,فيجب ع ايعبد ْن ال يستهني
مامرْا داللُ ايْار يف َّ
باملعَية ميو كانُ صغريا ,ألن اإلرصار ع ايَغريا كبريا ,فكيف
بارتكاب ايكبريا ماإلرصار عليها؟
ثاني ًاَّ :
حَشرنا سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع
مل اخللوا بايْساء األجْبيات ,فقا ( :إِياكع ماخللو حا بِايِّْس ِ
اء ,حما َّي َِشر
ح ح ح
َّ
ح
نحف ِيس بِ حي ِد ِه ,حما حالال حرج ٌل حمام حر حْ ٌا إِال حد حال حل َّ
ايَّي حطان حبيْحه حَم ,حم حي حيز ححع حرج ٌل
ِ ِ ِ
ِ
ٍ
ِالْ ِزيرا م حت حل ِّطدا بِطِ ٍ
ب ام حر حْ ٍا ال
ني ,حْم حِح حأا حال ٌري حيه مل حْن حيز حح حع حمْكبه حمْك ح
حِ
حت ُّل حيه) رماه ايطْباِّن عل ِّْب ْمامة رِض اهلل عْه .مْشدُّ ايفتل ع
ايرجا هي فتْة ايْساء ,يقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ما
تركُ بعدر فتْة ْرض مل فتْة ايْساء يلرجا ) رماه ايطْباِّن يف األمسط
عل ْسامة بل زيد رِض اهلل عْه.
ثالث ًا :ايرشع ِيص اسع ايزنى بَم يوجب الدَّ مْه بل هو ْعع,
ماملوجب يلبدِّ مْه بع

ْنواعه ,قا سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه
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حب حع ح اب ِل آ حد حم حح َّظه ِمل ايزنى حْد حر حَ
مع آيه مصببه مسلع( :إِ َّن اهلل حكت ح
ني ايَّْ حظر ,مزنى اي ِّلس ِ
حذي ِ حك ال حَمحا حي حة ,حفزنى اي حع ِ
ان حاملْطِق ,حمايَّْفس حمتحَّْى
ح
ح
حمتحَّت ِحهي ,حماي حفرج ي حَدِّ ق حذي ِ حك ك َّله حميك ِّحَشبه) رماه ايبدارر عل ِّْب هريرا
رِض اهلل عْه.
رابع ًا :ايزنى ايَشر يقام ع فاعله الدُّ هو مل ْكْب ايكبائر بعد
ايرشَ مايقتل ,قا تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧ ﭨﭩﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ [ايفرقان68 :ت .]70محتى ال يقع ايعبد يف هَشه
ايكبريا قا تعاىل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾
[اإل

اء .]32 :فاهلل تعاىل يقو ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ﴾ .ما قا  :مال تزنوا ,مل

محرم
برم ايْظر,
َّ
حرم اإلسالم َجيع مقدِّ مات ايزنى ,ف َّ
هَشا املْطلق َّ
محرم اخللواُّ ,
كل ذيك حتى ال يقع
محرم ايكالم ايفاحشَّ ,
املَافبةَّ ,
ايعبد يف تلك ايكبريا.
خامس ًا :اززاء مل جْس ايعمل ,مَيب ع املؤمل بل ع ايعاقل
ْن يعامل اآلالريل كَم حيب ْن يعامله اآلالرمن ,مرمحي ايفداء يسيدنا
رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع عْدما جاءه شاب
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يستأذنه بايزنى فقا يه ( :حْ ِ
حت ُّبه أل ِّم حك؟ حقا ح  :ال حماهلل حج حع حلِْي اهلل فِدح ا حء حَ,
حقا ح  :حمال ايَّْاس حيِ ُّبونحه أل َّم حه ِاهتِع ,حقا ح  :حْ حفت ِب ُّبه البْحتِ حك؟ حقا ح  :ال حماهلل حيا
حرسو ح اهلل حج حع حلِْي اهلل فِدح ا حء حَ ,حقا ح  :حمال ايَّْاس حيِ ُّبونحه ي ِ حبْ ِ ِ
حاهتع ,حقا ح  :حْ حفت ِب ُّبه
ألالتِ حك؟ حقا ح  :ال حماهلل حج حع حلِْي اهلل فِدح ا حء حَ ,حقا ح  :حمال ايَّْاس حيِ ُّبونحه
ألح حال حو ِاهتِع ,حقا ح  :حْ حفت ِب ُّبه ي ِ حع َّمتِ حك؟ حقا ح  :ال حماهلل حج حع حلِْي اهلل فِدح ا حء حَ ,حقا ح :
ِ ِ
ِ
ِ
خلا حيتِ حك؟ حقا ح  :ال حماهلل حج حع حلِْي اهلل
حمال ايَّْاس حي ُّبونحه ي حع ََّم ِهتِع ,حقا ح  :حْ حفتب ُّبه ح

فِدح اء حَ ,حقا ح  :حمال ايَّْاس حيِ ُّبونحه ِخلح ِ
االهتِع ,حقا ح  :حف حو حض حع حيدح ه حع حلي ِه حم حقا ح :
ح
ايله َّع اغ ِفر حذن حبه حم حط ِّهر حقل حبه حم حح َِّل حفر حجه ,حف حلع حيكل حبعد حذي ِ حك اي حفتحى
حيلت ِحفُ إِ حىل حَش ٍء) رماه اإلمام ِْحد عل ِّْب ْمامة رِض اهلل عْه.
وبناء عىل ذلك:
فَم فعله ايرجل مل اللوا مع امرْا ْجْبية ,محَل ايَشر حَل
بيْهَم مل غري اقرتاف فاحَّة ايزنى ,هو كبريا مل ايكبائر ,فيجب عليهَم
ْن يتوبا إىل اهلل توبة صادقة ,مْن َيزما ع عدم ايعود إىل مثل ذيك ,مكَم
َيب عليهَم قطع ايعالقة بيْهَم حتى ال َيرا ايعار يلعائلتني هبَشه املدايفة,
رتا بسرت
مربَم ْن يَل األمر إىل سفك ايدماء ال قدَّ ر اهلل تعاىل ,مْن ال يغ َّ
عليهَم إن يتوبا إىل اهلل تعاىل.
مما دام ْنه ما ارتكب ايفاحَّة ت فاحَّة ايزنى ت معها فال َيب
عليهَم ازلد إن يكونا َمَْنيْ ,م ايرجع إن كانا َمَْني.
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ْسأ اهلل تعاىل ْن ال َيعل مَيبتْا يف ديْْا مال يف ْعراضْا .آمني.
هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال, :2ذا رأت املرأة زوجها يزني ؤ والعياذ باهلل تعاىل ؤ فهل جيوز هلا
أن تطلب منه املالعنة إلثبات زناه أو براءته؟
اجلواب :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹ ﯺﯻﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ [ايْور6 :ت.]9
فايلعان الاا بايزمج ايَشر يرمي زمجته بجريمة ايزنى بدمن
حق ايزمجة مل ْجل ايْسب,
حق ايزمج ال مل َّ
شهود ,مجعل ايلعان مل ِّ
ألنه بايلعان يدفع نسب ميد ايزنى عْه.
فايرجل عْدما يرى زمجته تزِّن ت مايعياذ باهلل تعاىل ت فإنه يريد ْن
يْفي عْه ايويد ايَشر ستأيت به ,فإذا رفع ْمرها يلقاِض ,يكون قاذفا
يزمجته ,محيتاج إىل ْربعة شهود ,مإال الدُّ يف ظهره ,فجاء ايترشيع
بايلعان يْفي ايويد عْه.
وبناء عىل ذلك:
فايلعان حع يلزمج ايَشر يرى زمجته ختونه ,مذيك مل ْجل رعاية
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نسبه ,م يرشع يلمرْا ,فاملرْا ايتي ترى زمجها يزِّن ت مايعياذ باهلل تعاىل ت
ييس مل ح ِّقها ْن تطلبه يلمالعْة ,ميكل َما اخليار ْن تَْب ع زمجها,
محتام إعفافه عل الرام ما استطاعُ إىل ذيك سبيال ,مْن تَشكِّره باهلل
تعاىل ,متَشكِّره بعواقب هَشه ازريمةْ ,م تطلب املدايعة مل زمجها,
متفدر نفسها مْهَّ ,
مإن زنى ايرجل ال يلبق ايعار بايزمجة.
مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي ِْحد الجي ايكردر
حفظه اهلل تعاىل ع ازواب ما يِل:
[كام هلا إن كان لدهيا أربعة شهود عىل زناه أن ترفعه للقايض وتطلب
إقامة حد الزنى عليه] .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :3اتهم رجل زوجته بالزنى بدون شهود عنده ومتَّت املالعنة
بني الزوجني فماذا يرتتب على هذه املالعنة وخاصة فيما
يتعلق هرها؟
اجلواب :إذا متَُّ املالعْة بني ايزمج مامرْته ,ترتَّبُ عليها آثار يف
حقهَم ,مْها:
أوالً :انتفاء حدِّ ايزنى عل ايزمجة ,محدِّ ايقَشف عل ايزمج ,فال
يقام عليهَم حد ,فإذا جرى ايلعان بيْهَم سقط الدُّ عْهَم.
ثاني ًا :ذهب َجهور ايفقهاء إىل ْن ايلعان فس يعقد ايزماج يوجب
ايتبريع املؤ َّبد بني ايزمجني ,فال يمكل ْن يعود املتالعْان إىل ايزماج بعد
ايلعان ْبدا ,ميو َّ
كَشب ايزمج نفسهْ ,م صدَّ قته املرْا يف قَشفه؛ يقويه ص
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اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع يف املتالعْني( :ال حَيت ِحمع ِ
ان حْ حبدا) رماه
ح
ايسَّْة
ايبيهقي مايدارقطْي ,ميقو سهل بل سعد رِض اهلل عْه ( :حم حضُ ُّ
بعد ِيف املت ِ
حني حْن ي حفر حق بيْحهَم ,ثع ال حَيت ِحمع ِ
حالعْ ِ
ان حْ حبدا) رماه ْبو دامد.
ح
ح
َّ ح ح َّ
مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي ِْحد الجي ايكردر
حفظه اهلل تعاىل ع ازواب ما يِل:
[وأجاز احلنفية للزوجني العود إىل الزواج بعد املالعنة إذا كذب
الزوج نفسه أمام القايض بعد ذلك ،وبرأ الزوجة من الزنى]
ثالث ًا :يْتفي نسب ايويد عل ايزمج ,ميلبق بأمه ,برشط ْن يْفي
ْقر بايويد رصاحة ْم دالية.
ايزمج ايويد عْد ايوالدا ,مْن ال يكون َّ
رابع ًا :ثبوت املهر يلزمجة بعد ايلعانْ ,م االعرتاف بايزنى؛ يقو
ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع يلمتالعْنيِ ( :ح حسابك حَم حع ح
اهلل ,حْحدكَم ك ِ
حاذ ٌب ,ال حسبِ حيل حي حك حع حلي حها .حقا ح  :حيا حرسو ح اهلل حم ِاِل؟ حقا ح  :ال
ح ح
حما ح حي حك ,إِن كْ حُ حصدح ق حُ حع حلي حها حفه حو بِ حَم استحب حلل حُ ِمل حفر ِج حها ,حمإِن كْ حُ
ك ححَشب حُ حع حلي حها حف حَش ح
اَ حْب حعد حي حك ِمْ حها) رماه ايبدارر ممسلع.
وبناء عىل ذلك:
فبرمُ ايزمجة ع زمجها حرمة مؤ َّبدا بعد املالعْة ,ميلبق
ايويد بأمه دمن ْبيه ,مال يقام عليهَم الد ,متستبق املهر كامال .هَشا,
ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :4رجل محل ,ىل املستشفى بقصد العالج واحتاج ,ىل دم
فأسعف بالدم ولكن تبيَّن بأن الدم كان حيتوي جراثيم أدت
,ىل وفاة الرجل فمن الذي يتحمَّل مسؤولية هذا الرجل الذي
مات بسبب هذا الدم؟
اجلواب :ايقاعدا ايفقهية تقو  :إذا اجتمع املباح ماملتس ِّبب يضمل
املباح ,مايقاعدا ايثانية تقو  :املباح ال يضمل إال بايتعدر.
وبناء عىل ذلك:
فايطبيب ايَشر ْعطى ايدم يلمري

 ,مْدى ذيك إىل مفاته بسبب

ازراثيع املوجودا فيه ,هو املباح يف ظاهر األمر ,ميكل يف القيقة ال
يتبمل هو شيئا مل املسؤميية ,ألنه ييس مل مظيفته ْن يقوم بتبليل
َّ
ايدم ,مإنَم هَشا ايواجب ع إدارا املستَّفىْ ,ن تقوم بتبليل ايدم
مفبَه يلتأكد مل سالمة ايدم قبل ْن تدفعه يلطبيب.
مقَصا ْم متعدِّ يا,
مما دام املتس ِّبب بايقتل
يتبمل ايْتيجة إذا كان ِّ
َّ
تتبمل نتيجة ايقتل ,مَيب عليها
فإِّن ْرى ْن إدارا املستَّفى هي ايتي
َّ
دفع ايدية يورثة املقتو  ,هَشا باالتفاق عْد عامة ايفقهاء ,مع مجوب
صيام شهريل متتابعني ِّ
يكل متس ِّبب عْد َجهور ايفقهاء مل املايكية
مالْابلة مايَّافعية ,ما عدا الْفية ايَشيل قايوا باستبباب ايَوم ع
املتس ِّبب .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :5ما حكم الرجل الذي يدعي كذباً بأنه زنى بامرأة معينة؟
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اجلواب :يقو اهلل تعاىل﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾
[ايْور.]4 :
ِ
ايسب حع
ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :اجتحْبوا َّ
املوبِ حق ِ
ايسبر ,حم حقتل
ات ,حقايوا :حيا حرسو ح اهلل حم حما ه َّل؟ حقا ح ِّ :
ايرشَ بِاهلل ,حم ِّ
ايَّْف ِ ِ
اير حبا ,حم حْكل حما ِ اي حيتِي ِع ,حمايت حَّو ِِّل حيو حم
ال ِّق ,حم حْكل ِّ
س ا َّيتي حح َّر حم اهلل إِال بِ ح
حات اي حغافِ ِ
حات املؤ ِمْ ِ
ف ,م حقَشف املبَْ ِ
ايزح ِ
الت) رماه ايبدارر ممسلع
َّ
ح
ح
عل ِّْب هريرا رِض اهلل عْه.
ْقر بأنه زنى بامرْا معيْة ,فإنه يقام عليه الد ميو كان كاذبا,
ممل َّ
جاء يف بدائع ايَْائع ( :حيو حقا ح  :حزنحيُ بِام حر حْ ٍا حمال حْع ِرف حها حص َّح إق حراره
ْقر بامرْا معيْة؟ فمل باب ْمىل ْنه حيدُّ  ,فيجلد إن
حم ح
حيدُّ ) .اهت .فكيف إذا َّ
كان عزبا ,ميرجع إن كان َمَْا.
وبناء عىل ذلك:
فإن هَشا ايرجل يعدُّ مقرا بايزنى ,ميقام عليه الدُّ  ,إال إن تراجع
َّ
مكَشب نفسه فال يقام عليه حدُّ ايزنى ,بل يقام عليه حدُّ ايقَشف .هَشا,
ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :6رجل اتَّهم امرأة بأنها زنت ورفعت أمرها ,ىل القاضي وطلب
املتهم أن ترتاجع عن دعواها مقابل مال فهل جيوز هلا أن
تسقط حقها وتأخذ املال؟
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اجلواب :قَشف املبَْات َم َّر ٌم يف كتاب اهلل تعاىل بقويه﴿ :ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [ايْور .]4 :مبقويه تعاىل﴿ :ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ﴾ [ايْور.]23 :

ِ
ِض اهلل
مهو َمرم يف ايسْة املطهرا ,رمى ايبدارر عل حْ ِِّب ه حري حر حا حر ح
ِ
ايسب حع
حعْه حعل ايَّْبِ ِّي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع حقا ح ( :اج حتْبوا َّ
املوبِ حق ِ
ايسبر ,حم حقتل
ات ,حقايوا :حيا حرسو ح اهلل حم حما ه َّل؟ حقا ح ِّ :
ايرشَ بِاهلل ,حم ِّ
ايَّْف ِ ِ
اير حبا ,حم حْكل حما ِ اي حيتِي ِع ,حمايت حَّو ِِّل حيو حم
ال ِّق ,حم حْكل ِّ
س ا َّيتي حح َّر حم اهلل إِال بِ ح
حات اي حغافِ ِ
حات املؤ ِمْ ِ
ف ,م حقَشف املبَْ ِ
ايزح ِ
الت).
َّ
ح
ح
مقد انعقد إَجاع األمة ع حتريع قَشف املبَْات مل ايرجا مايْساء,
مَيب ع الاكع إقامة حد ايقَشف ع مل قَشف َمَْا ْم َمَْة.
مقد رتب اهلل تعاىل ع قاذف املبَل ثالثة ْمور:
جلد ايقاذف ثَمنني جلدا ,معدم قبو شهادا ايقاذف ,ميكون
ايقاذف مل ايفاسقني .هذا أوالً.
اله حعل ححدِّ
ثاني ًا :يقو ابل قدامة رِحه اهلل تعاىل يف املغْي :حمإِن حص ح ح
ِ
ِ
ايَلح؛ ألحنَّه إن ك ح
حان هلل حت حع حاىل  ,ح حيكل حيه حْن حيأال حَش
اي حقَشف ,ح حيَ َّح ُّ
ايزنحى حم َّ ِ
ايرس حق ِة ,حمإِن ك ح
حان حح ًّقا حيه,
ِع حو حضه ,يِكحونِ ِه حيي حس بِ حب ٍّق حيه  ,حف حأش حب حه ححدَّ ِّ
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ح حَيز االعتِ حياض حعْه ,يِكحونِ ِه حح ًّقا حيي حس بِ حَم ِِل ,حم َِم ح حَشا ال حيسقط حإىل حبدح ح ,
حع يِتحْ ِز ِيه ِ
الف ِ
د ِ
بِ ِ
ايعر ِ
ايق حَ ِ
حاض حعل
ض ,حفال حَيوز حْن حيعت ح
اا ,حمألحنَّه ِ ح
ِعر ِض ِه بِ حَم ٍ .
وبناء عىل ذلك:
فهَشا ايرجل ارتكب كبريا مل ايكبائر ,مهي قَشف املبَْات,
مَيب ْن يقام عليه الد ,ميو عفُ املرْا عل ايرجل بعد رفعه إىل ايقاِض
فال يسقط الدُّ عْه عْد الْفية.
كَم ال َيوز َمَشه املرْا ْن تأالَش عوضا ماييا مل ْجل إسقاط ح ِّقها,
ألن ايعرض ال جتوز املعامضة عليه باملا  ,ألن ايرشع جاء لَمية
ِ
مايعرض مايْسب ماملا .
ايرضمريات اخلمس ,مهي :ايديل مايعقل
هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :7رجل ادعى كذباً بأنه زنى بامرأة معيَّنة ثم كذَّب نفسه
فهل يُقام عليه حدُّ القذف؟
اجلواب :قد جاء يف موسوعة ايفقه اإلسالمي :ميثبُ ت ْر حد
ايقَشف ت باإلقرار كسائر القوق ,ممل ْقر بايقَشف ثع رجع

يقبل

رجوعه ,ألن يلمقَشمف فيه حقا ,فيكَشبه يف ايرجوع ,بدالف ما هو
حق اهلل تعاىل ,ألنه ال ِّ
مكَشب يه فيه ,فيقبل رجوعه.
الايص ِّ
مايقاعدا ايفقهية ايكل َّية تقو ( :مل سعى يف نق
فسعيه مردمد عليه).

تع مل جهته
ما َّ
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وبناء عىل ذلك:
فإن حدَّ ايقَشف يقام ع ايرجل ايَشر ا َّدعى كَشبا بأنه زنى باملرْا,
ِّ
ميو َّ
يكَشب نفسه ْقيع عليه حدُّ ايزنى ,ميكل يكونه
كَشب نفسه ,ألنه يو
َّ
كَشب نفسه فإنه يقام عليه حدُّ ايقَشف .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال, :8ذا سرق املؤمن مال ,نسان كافر فهل جيب عليه ردُّه ,ذا تاب
,ىل اهلل تعاىل من السرقة؟
شك فيه َّ
اجلواب :مما ال َّ
ْن ايرسقة كبريا مل ايكبائر ,مقد رتَّب اهلل
تعاىل عليها الدَّ يف الياا ايدنيا بقويه تعاىل﴿ :ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ [املائدا .]38 :ميقو
ايس ِ
ار حق) رماه ايبدارر
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حي حع حل اهلل َّ
عل ِّْب هريرا رِض اهلل عْه.
حق املرسمق مْه ت سواء كان مؤمْا ْم كافرا ت ما دام
مهَشا عا ٌّم يف ِّ
ايكافر معَوم ايدم ماملا ْ ,ما ايعبد ايكافر املبارب فيجوز ْالَش مايه
بأر صورا كانُ ألنه غْيمة ,يكل برشمط مت ُّلك ايغْيمة ال مطلقا.
وبناء عىل ذلك:
فال َيوز

قة ايعبد ايكافر ما دام معَوم ايدم ماملا  ,فإذا ْالَش مْه

قة مجب ر ُّده إييهَّ ,
ألن هَشا مل ايغدر ,مايغدر ال يليق باإلنسان
املؤمل ,مربَم ْن يكون سببا يف ايطعل يف ديل اهلل عز مجل ,مقد جاء يف
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ص ِبب حقوما ِيف از ِ
اهلِ َّي ِة حف حق حت حلهع حم حْ حال حَش
ح ح
ح
ايَّْبِ ُّي ﷺ ( :حْ َّما ِ
اإلس حال حم حف حأق حبل ,حم حْ َّما ا حملا ح

الديث ايرشيف ْن امل ِغ حري حا
حْم حو حاَمع ,ث َّع حجا حء حف حأس حل حع ,حف حقا ح
حف حلسُ ِمْه ِيف حَش ٍء) رماه ايبدارر .مقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه
مسلع ( :حم حْ َّما ا حملا ح حف حلسُ ِمْه ِيف حَش ٍء) يستفاد مْه بأنه ما حرام ال ُّ
حيل
ْالَشه ,مَيب ع املسلع ْن ير َّده إىل صاحبه سواء كان مؤمْا ْم كافرا.
هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :9اقتتل طفالن وأغمي على أحدهما ومل ميت بلغ نبأ ذلك
لوالده فذهب مسرعاً ,ىل بيت ولي الطفل وضرب صاحبة
البيت حتى أغمي عليها فقام ,ليه زوجها وولدها فضرباه
ففق ت عينه فهل يضمنان دية العني؟
اجلواب :قد ذكر ايفقهاء بأنه يدفع ايَائل ت ايباغي ت باألالف
فاألالف ,فإن ْمكل دفعه بكالم ْم استغاثة بايْاس ححرم ايرضبْ ,م
بسوط ححرم بعَاْ ,م ْمكل دفعه
بسوطْ ,م ح
ْمكل دفعه برضب بيد ححرم ح
بقطع عضو ححرم دفعه بقتل ,ألن ذيك ج ِّوز يلرضمرا ,مال رضمرا يف
األثقل مع إمكان حتَيل املقَود باألالف.
وبناء عىل ذلك:
فإذا كان بإمكان صاحب ايبيُ مميده دفع هَشا ايرجل املعتدر بغري
فقء عيْه ,ففقآ عيْه ,يزمتهَم ديتها ,مهي نَف ايدية ايكاملة ,مإن
يتمكَّْا مل دفعه إال بفقء عيْه ,يضمْا شيئا .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :10هل يقام احلدُّ على املرأة ,ذا أُكرِهت على الزنى والعياذ
باهلل تعاىل؟
اجلواب :قد ْالرج اإلمام الاكع عل ابل عباس رِض اهلل عْهَم,
قا  :قا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :جتامز اهلل
ح
ح
مايْسيان ,مما استك ِرهوا عليه).
اخلطأ,
عل ْمتي
ِ
ز َّب ِار بل مائل حعل حْبِ ِيه حقا ح :
مرمى اإلمام ِْحد مابل ماجه حعل حعبد ا ح
(استك ِر حهُ ام حر حْ ٌا حع ح حعه ِد حرسو ِ اهلل حص َّ اهلل حع حلي ِه مع آيه مصببه حم حس َّل حع,
ِ
اهبا ,حم ح حيَشكر حْنَّه حج حع حل حَمحا حمهرا).
حفدح حر حْ حعْ حها الحدَّ  ,حم حْ حقا حمه حع ح ا َّيَشر حْ حص ح ح
ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ادرؤما الدمد عل
املسلمني ما استطعتع ,فإن مجدتع يلمسلع خمرجا فد ُّلوا سبيله) رماه
ايبيهقي .مرمر عْه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ْنه قا :
ايَّبه ِ
ات) ْالرجه ْبو حْيفة يف مسْده مابل عدر.
(اد حرؤما الدم حد بِ ُّ ح
ِ
حمط حدِّ ايزنى ْن يكون ايفعل باالتياره,
مقد ذكر ايفقهاء مل
ماتفقوا ع ْنه ال حدَّ ع املرْا املكرهة ع ايزنىْ ,ما بايْسبة يلرجل
فاالتلف ايفقهاء يف حقه إذا ْ ِ
كر حه ع ايزنى.
وبناء عىل ذلك:
فاملرْا ايتي ْكرهُ ع ايزنى ال حدَّ عليها باتفاق ايفقهاء .هَشا,
ماهلل تعاىل ْعلع.
**

**

**
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السؤال :1عندي كيلو غرام من الذهب فهل جيوز لي أن أؤجره
لصاحب ورشة بأجرة شهرية نتفق عليها؟
اجلواب :اإلجارا عقد يرد ع املْافع دمن األعيان ,بأجرا معلومة,

ثع ت حر ُّد ايعني إىل مايكها ,مهَشا ال يْطبق ع تأجري ايَشهب ,ألن املستأجر
سوف يستهلك ايَشهب ,ثع ير ُّد يه مثله يف املستقبل.
ِ
جملة األحكا ِم( :املادا ( )420املعقود عليه
جاء يف درر الكام ح
يف اإلجارا هو املْفعة ,ماإلجارا ايتي يقَد مْها استهالَ ايعني باطلة.
اه ِع يِلَص ِ
مس ِائل م حت حفر حع ٌة حع ح حذيِ حك2 ... :ت استِئجار ايدَّ ر ِ
ف,
ح
َّ
ح
ِّ
ح ح
حم حاملكِيالت حم حاملوزمنحات ي ِ ح
ألك ِل ,حم حْش حجار ايت ححوت ألحال َِش حم حر ِق حها ,حمامل حَم حيح
ِألحال َِش املِل ِح حغري حص ِب ٍ
يح).
مجاء يف إعانة ايطايبني( :قويه :مال استئجار دراهع) ْر مال يَح
استئجار دراهع مدنانري.
وبناء عىل ذلك:
جر نفعا ,قا
فال َيوز ْن تؤجر ايَشهب ,ألنه يف القيقة قرض َّ
تعاىل﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾

[ايبقرا:

278ت.]279
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حق امل ِ
مبني ْن اشرتاطه ايزيادا
َص َّ
ح
قرض يف رْس املا ايَشر ْقرضهَّ ,
فب ح ح
ع رْس مايه ظلع ,ألهنا زيادا مل غري عوض مرشمع.
مإن كان مال بدَّ مل فعل ذيك ,فلتكل بيْك مبني صاحب ايورشة
حكة مضاربة ,ت َّتفقان ع نسبة ايربح ,فإن مقعُ السارا تكون اخلسارا
ك ُّلها ع صاحب ايَشهبْ ,م ْن تقرضه ايَشهب قرضا ملدا بدمن مقابل.
هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :2تاجر كبري يتعامل مع البنوب الربوية ,طعاماً هل جيوز
التعامل التجاري معه؟
اجلواب :قد مرد يف ايقرآن ايعظيع ,بأن املراِّب متد ِّبط يف دنياه
مآالرته ,قا تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ [ايبقرا .]275 :مبأنه متو َّعد مل اهلل تعاىل
باملبق ,قا تعاىل﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ﴾ [ايبقرا .]276 :ماهلل تعاىل ْعلل
الرب عليه بقويه﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾.
مقد يعل رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع َّ
كل مل يتعامل
بايربا ,كَم جاء يف الديث ايرشيف ايَشر رماه اإلمام مسلع عل جابر
ِ
اير حبا ,حممؤكِ حله ,حمكحاتِ حبه,
رِض اهلل عْه قا  ( :حي حع حل حرسو اهلل ﷺ آك حل ِّ
م حش ِ
اهدح ي ِه ,حم حقا ح  :هع حس حوا ٌء).
ح
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مقد ذكر ايفقهاء جواز ايتعامل مع مل االتلط مايه بالرام مع
ايكراهة ,متَّتدُّ هَشه ايكراهة مع كثرا الرام ,كَم جاء يف بغية
املسرتشديل( :مَشهب ايَّافعي ت كازمهور ت جواز معاملة مل ْكثر مايه
يورث ايبْات مل املسلمني مع ايكراهة,
حرام ,كاملتعاملني بايربا ,ممل ال ِّ
متَّتدُّ ايكراهة مع كثرا الرام ,متركها مل ايورع املهع) اهت .مجاء يف
املجموع يإلمام ايْومر رِحه اهلل تعاىل( :قا ابل املَْشر :االتلفوا يف مبايعة
مل ِيايط ماي حه حرا ٌم ,مقبو هديته مجائزته ,فرالص فيه السل
ْحب ذيك ,مكره
ممكبو مايزهرر مايَّافعي ,قا ايَّافعي :مال
ُّ
ذيك طائفة).
وبناء عىل ذلك:
فال حرج مل ايتعامل مع هَشا ايتاجر ايَشر يطعع ايربا مل حيث
ايفتوىْ ,ما مل حيث ايورع فال ,ألن هَشا ايتاجر مَّمو بايلعْة ,ألنه
مطعع ايربا ,إال ْن يتوب إىل اهلل تعاىل .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :3استقرضت مبلغاً من املال من رجل نصراني وفقد الرجل ومل
أجده وال أدري كيف أردُّ ,ليه ماله فما هو العمل لتربئة ذميت؟
اجلواب :مل ْالالق املؤمْني حفظ األمانة حتى مع غري املؤمْني,
يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حْ ِّد األح حما حن حة إِ حىل حمل ائت ححمْ ححك,
حمال حختل حمل حالان ح
حك) رماه اإلمام ِْحد مْبو دامد مايرتمَشر .مايدَّ يل ْمانة

يف ذمة املديل .هذا أوالً.
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ثاني ًاَ :يب عليك ْن تببث عْه بجدٍّ معزمْ ,م عل ْحد ممل يعرفه,
تبني يك ْنه مات فعليك ْن تببث عل مرثته حتى توصل إييهع هَشا
فإن َّ
املا .
ثالث ًا :إن عجزت عل ايوصو إييهْ ,م ألحد مل مرثته ,فيجب
عليك ْن تتَدَّ ق هبَشا املا  ,مذيك بَصفه يلفقراء إن تكل ْنُ فقريا,
فإن كُْ فقريا فدَش مل هَشا املا بِ حقد ِر حاجتك ,متَدَّ ق بايباقي ,فإن
كان ايرجل ع قيد الياا فإنه يْتفع مل تلك ايَدقة يف حياته ايدنيا,
بَبة معافية مما مما شاكل ذيك ,مربَم ْن تكون سببا يف هدايته
يإلسالمْ ,ما إذا مات ع غري اإلسالم فلل يْتفع مل هَشه ايَدقة.
رابع ًا :إن ظهر صاحب املا يف يوم مل األيامْ ,م ْحد مرثته,
ختريهع بني إمضاء ايَدقةْ ,م ْن تكون ضامْا يلَم ,
فيجب عليك ْن ِّ
فتدفعه َمع ,ميكون يك ْجر ايَدقة إن شاء اهلل تعاىل.
وبناء عىل ذلك:
فاببث جاهدا حتى جتد صاحب املا ْم ْحدا مل مرثته ,فإن جتد
ْحدا مْهع فتَدَّ ق هبَشا املا يلفقراء ْم يبع

املَّاريع اخلريية ,فإن ظهر

صاحب املا بعد ذيك ,فتكون ضامْا يلَم إن َيز يك ايَدقة .هَشا,
ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :4ما هو احلكم الشرعي فيما يفعله بعض مكاتب احلواالت
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من حتويل العملة من بلد ,ىل بلد آخر مع أخذ األجرة؟ وما هو
احلكم يف اجتماع عقد الصرف واحلوالة يف آن واحد؟
اجلواب :أوالً :الواية مَّت َّقة مل ايتبو بمعْى االنتقا  ,ميف
االصطال ايرشعي هي :نقل ايديل محتويله مل ذمة املبيل ,إىل ذمة
املبا عليه.
حيو املا
ْما املقَود بالواية اييوم فهي الواية املَصفية ,ببيث ِّ
مل جهة إىل ْالرىْ .م هيْ :ن يدفع شدص ملَصف ْم آلالر مبلغا مل
ييبويه إىل شدص آالر يف بلد آالر ,مهَشا ال حرج فيه حعا بإَجاع
املا
ِّ
ايفقهاء.
نَه:
مقد جاء يف قرار جممع ايفقه اإلسالمي رقع  )9/1( 84ما ُّ
(ْ ت الواالت ايتي تقدم مبايغها بعملة ما ,ميرغب طايبها حتويلها
بْفس ايعملة جائزا حعا ,سواء ْكان بدمن مقابل ْم بمقابل يف حدمد
األجر ايفعِل )...اهت.
ثاني ًاْ :ما اجتَمع الواية مع ايَصف ,ببيث يقدِّ م املبيل إىل مكتب
الواالت عملة (ما) ,ييقوم بتبويلها إىل بلد آالر بعملة ْالرى ,فقد
ذهب َجهور ايفقهاء إىل مْع ذيك ,معد ِم صبة هَشا ايتعامل ,يعدم
حَو ايتقاب

يف ايَصف إذا اجتمع مع الواية ,مايتقاب

يف ايَصف

َمرم
حط يَبته ,مإال مقعُ ايْسيئة مايتأالري يف ايَصف ,مربا ايْسيئة َّ
حعا ,مذيك يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلعَّ ( :
ايَش حهب
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ِ ِ
ِ
ايَش حه ِ
بِ َّ
ايَّ ِعري بِ َّ
ْب ,حم َّ
ايَّ ِع ِري ,حمايتَّمر بِايتَّم ِر,
ْب بِاي ِّ
ب ,حمايف َّضة بِايف َّضة ,حماي ُّ
حماملِلح بِاملِل ِحِ ,مثال بِ ِمث ٍل ,حس حواء بِ حس حو ٍاء ,حيدا بِ حي ٍد ,حفإِ حذا اال حت حل حفُ حه َِش ِه
ف ِشئتع إِ حذا ك ح
حان حيدا بِ حي ٍد) رماه مسلع.
األحصْحاف حفبِيعوا كحي ح
س ب ِل الدح حث ِ
مجاء يف صبيح مسلع مل حديث حماي ِ ِك ب ِل حْم ِ
ان حْنَّه
ح
حقا ح  :حْقبلُ حْقو  :مل يَ حط ِرف ايدَّ ر ِ
اه حع؟ حف حقا ح حطل حبة بل ع حبي ِد اهلل حمه حو
ح ح
ح
ح
اب :حْ ِرنحا حذهب حك ثع ائتِْحا إِ حذا جاء حال ِ
ِعْدح ع حم حر ب ِل اخلح َّط ِ
ادمْحا نعطِ حك حم ِر حق حك,
حح
ح ح
َّ
اخل َّط ِ
اب :كحال حماهلل ,حيتعطِ حيَّْه حم ِر حقه ,حْم حي حرت َّد َّن إِ حيي ِه حذ حه حبه ,حفإِ َّن
حف حقا ح ع حمر بل ح
ايَش حه ِ
ايو ِرق بِ َّ
ب
حرسو ح اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع حقا ح  ( :ح
ايَّ ِعري بِ َّ
ْب ِربا إِال حها حء حم حها حء ,حم َّ
ايَّ ِع ِري ِربا إِال
ْب بِاي ِّ
ِربا إِال حها حء حم حها حء ,حماي ُّ
حها حء حم حها حء ,حمايتَّمر بِايتَّم ِر ِربا إِال حها حء حم حها حء).

مجاء يف صبيح ايبدارر مل حديث سليَمن بل ِّْب مسلع قا :
ٍ
ِ
ِ ِ
رتيُ حْنحا حم ح ِ
ح ٌ
يك ِِل حشيئا
ايَصف حيدا بِ حيد ,حف حقا ح  :اش ح ح
حس حأيُ حْ حبا املْ حها حعل َّ
ٍ ِ
ْباء بل حع ِ
ب حف حس حأيْحاه ,حف حقا ح  :حف حعلُ حْنحا حم ح ِ
از ٍ
حيكِي
حيدا بِ حيد حمنحسي حئة ,حف حجا حءنحا اي ح ح
حزيد بل حْر حق حع ,حم حس حأيْحا ايَّْبِ َّي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع حعل
حان حيدا بِ حي ٍد حفدَشمه ,حم حما ك ح
حذي ِ حك ,حف حقا ح  ( :حما ك ح
حان ن ِحسي حئة حف حَشرمه) .ميف رماية
حان حيدا بِ حي ٍد حفال حبأ حس ,حمإِن ك ح
يلبدارر( :إِن ك ح
حان ن ححساء حفال حيَلح).
َمَشا ذهب َجهور ايفقهاء إىل مْع ايَصف مالواية بآن ماحد إال ْن
يتع عقد ايَصف ْمال ,مذيك بَصف ايعملة املوجودا بايعملة املطلوبة,
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 ,ثع يدفع طايب الواية املا ملكتب الواالت يتبويله إىل

ازهة املطلوبة.
مقد ذهب بع

ايفقهاء املعارصيل إىل جواز عملية ايَصف

مالواية ,لاجة ايْاس إىل هَشا ايْوع مل ايتعامل ,مقايوا :الاجة تْز
مْزية ايرضمرا ,مايديل يرس ,مالرج مرفوع ,قا تعاىل﴿ :ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [الج.]78 :
وبناء عىل ذلك:
تع حتويل نفس املبلغ املبا  ,ميو
فال حرج مل عملية الواالت إذا َّ
ْالَش مكتب الواالت ْجرا الواية.
ْما اجتَمع عقد ايَصف مع الواية ,فعْد َجهور ايفقهاء حيرم إال إذا
متع ايتقاب
انفَل عقد ايَصف عل الوايةَّ ,
األالَش بقو بع

القيقي ,مال ْرى جواز

ايفقهاء بجواز ازمع بني ايَصف مالواية ألنه ال

متعرسا ,مايربا ال يبا
رضمرا يَشيك ,ماألمر ييس مستبيال مال
ِّ
ِّ
مبكل ْسف ايكثري مل املسلمني مل ْصباب مكاتب
يلباجة ,ميكل
الواالت يتساهلون يف ذيك مال حو مال قوا إال باهلل ايعِل ايعظيع.
هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :5هل جيوز لإلنسان املسلم أن يكون شريكاً وأجرياً يف آن واحد؟
اجلواب :قد جاء يف كتاب املعايري ايرشعية ,املعيار ايرشعي رقع
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 /12/ايرشكة ماملَّاركة مايرشكات الديثة ( :)4/3/1/3ال َيوز
ختَيص ْجر َمدَّ د يف عقد ايرشكة ملل يستعان به مل ايرشكاء يف اإلدارا,
ْم يف مهَمت ْالرى مثل املباسبة ,ميكل َيوز زيادا نَيبه مل األربا
ع حَته يف ايرشكة.
(َ )5/3/1/3يوز تكليف ْحد ايرشكاء باملهَمت املَشكورا ت سابقا
ت بعقد مْفَل عل عقد ايرشكة ,ببيث يمكل عزيه دمن ْن يرتتب ع
ذيك تعديل عقد ايرشكة ْم فسده ,محيْئَش َيوز ختَيص ْجر َمدد يه.
ثع جاء فيه :مستْد عدم جواز ختَيص ْجر َمدَّ د ملل يستعان به مل
حتمل
ايرشكاء يف اإلدارا ْ :ن هَشا قد يؤدر إىل ضَمن رْس مايه معدم ُّ
اخلسارا بقدر رْس مايه يف حا مقوعها.
مستْد جواز تكليف ْحد ايرشكاء بمهَمت اإلدارا بعقد مْفَل
مجواز ختَيص ْجر يه يف هَشه الاية ْ :نه ال يمثل هْا صفة ايرشيك بل
إنه ْجري الاا .اهت.
مقد ذهب بع

ايفقهاء املعارصيل إىل جواز عقد ايرشكة ماإلجارا

يف آن ماحد لاجة ايْاس إييه.
وبناء عىل ذلك:
فعْد َجهور ايفقهاء ,ال َيوز يإلنسان ْن يكون حيكا مْجريا يف آن
ماحد ,مإن كان مال بد مل هَشا فأمامه الياران:
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حَته يف ايرشكة ,مهَشا ال
األولْ :ن يزيد يف نسبة ْرباحه ع
َّ
إشكا فيه باإلَجاع.
الثاينْ :ن َيعل عقد إجارا مستقال عل عقد ايرشكة ,مهَشا ال
إشكا فيه كَشيك.
مذهب بع

ايفقهاء املعارصيل إىل جواز ذيك ,ماألالَش بقو ازمهور

ْحوط يف ايديل ,ما دام هْاَ بديل عل ذيك .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :6رجل باع بيته الذي يسكنه البنته واشرتط عليها أن يكون
حقُّ االنتفاع له مدى احلياة فهل هذا البيع صحيح؟
اجلواب :مل حمط صبة ايبيع ْن يكون املبيع مقدمر ايتسليع,
مهَشا عْد َجهور ايفقهاء ,ميكل االتلفوا يف االستثْاء مل املبيع ,فأجازه
املايكية مالْابلة إذا كانُ املدا موقوتة ممعلومة؛ م َيزه الْفية
مايَّافعية ,مقايوا :إن االستثْاء مل املبيع يبطل ايرشط مايبيع.
ميقو ايَّي مَطفى ايزرقا رِحه اهلل تعاىل يف فتاميه حتُ عْوان:
(حكع اشرتاط االحتفاظ بمْفعة املبيع يلبائع) :اخلالصة:
1ت إن بيع ايَّدص شيئا ألحد مرثته ,ماشرتاط ايبائع مْافع ايبيع
تْص عليه املجلة ,م ْقف فيه ع نص يلفقهاء مل
يْفسه مدى حياته,
َّ
ْحد املَشاهب.
نص ايفقهاء ع ما إذا اشرتط ايبائع مْافع املبيع يْفسه مدا
مإنَم َّ
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موقوتة مع َّيْة ,فاالتلفُ فيه االجتهادات ,فمْهع مل حكع بَبة ايبيع
مع هَشا ايرشط ,ممْهع مل حكع بفساده ْم بطالنه.
2ت إذا كانُ املدا ايتي احتفظ ايبائع فيها يْفسه بمْافع املبيع هي
مدى حياته ال مدا موقوته ,فتكتسب طبيعة ايعقد معْى ايوصية ,ألن ْثر
ايبيع عْدئَش مضاف إىل ما بعد املوت ,فيَلح ذريعة يالحتيا ع الكع
ايرشعي ايَشر يمْع ايوصية يلوارث إال بإجازا باقي ايورثة ,محيْئَش
تقتيض ايقواعد ايفقهية ايرشعية ت مالاصة مبدْ سد ايَشرائع ,مقاعدا
ايقَود يف ايعقود ت ْن يعتْب مثل هَشا ايتَصف إىل ايوارث يف حكع
ايوصية املضافة ملا بعد املوت ,فيتوقف نفاذه ع إجازا باقي ايورثة بعد
املتَصف .اهت.
موت
ِّ
وبناء عىل هذا:
فإن هَشا ايبيع غري جائز عْد الْفية مايَّافعية ,معْد غريهع هو
صح ايبيع ,مإال
مورثهع ,فإن ْجازمه َّ
موقوف ع إجازا ايورثة بعد مفاا ِّ
فال .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :7أنا شاب حماسب وأعمل يف مصنع وصاحب املصنع يودع
أمواله يف البنك الربوي ويأخذ النسب الربوية على أمواله
وهذا يدفعين لتسجيل هذه الفوائد يف احلسابات الواردة فهل
أكون بذلك آمثاً ودخلي حرام؟
اجلواب :أوالً :جاء يف الديث ايَبيح عل جابر رِض اهلل عْه
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ِ
اير حبا
قا  ( :حي حع حل حرسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع آك حل ِّ
ممؤكِ حله مكحاتِبه م حش ِ
اهدح ي ِه حم حقا ح  :هع حس حوا ٌء) رماه مسلع.
ح ح ح
ح
ثاني ًا :ميف حديث آالر يقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع:
ني حع ح ايْ ِ
َّاس حز حم ٌ
اير حبا ,حفإِن ح حيأكله حْ حصا حبه
( حي حيأتِ ح َّ
ان ال حيب حقى حْ ححدٌ إِال حْك ححل ِّ
ار ِه) ميف رمايةِ :
(مل غ حب ِ
ِمل ب حد ِ
ار ِه) رماه اإلمام ِْحد مْبو دامد مايْسائي
مابل ماجه.
ثالث ًا :ايعمل يف ايبْوَ ايربوية ت مالاصة املباسبة مايكتابة فيها ت ال
َيوز حعا.
وبناء عىل ذلك:
فعملك يف املَْع ايَشر يودع صاحبه ْموايه يف ايبْوَ ايربوية,
ميأالَش عليها ايفوائد ايربوية ,مل حيث ايفتوى ال حرج عليك ,ألن اإلثع
ع صاحب املَْع ايَشر يأكل ايربا.
مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي ِْحد الجي ايكردر
حفظه اهلل تعاىل ع ازواب ما يِل:

[وإن كان المراهة الصقة بك ،ملا يف عملك ِمن مساعدة م ْن يرايب].
مْما مل حيث عملك يف املباسبة عْده ملعامالته ايربوية ت إضافة إىل

سائر عملك ت ففيه إشكا مل ايْاحية ايرشعية ,حيث تْدرج حتُ قويه
(مكحاتِ حبه) ,ماملباسب كاتب.
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع :ح
ْما مل حيث داللك فَار فيه شبهة.
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مْنا ْنَبك بايببث عل مكان آالر يلعمل فيه ,مْرجو اهلل تعاىل
ْن يساَمْا ميسامح صاحب املَْع ايَشر ْسبغ اهلل تعاىل عليه نعمه,
فأمدع نعمة املا يف ايبْوَ ايربوية ,مْالَش عليها ايفوائد ايربوية ,مييتَشكر
صاحب املَْع قو اهلل تعاىل﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ﴾ [ايبقرا ,]276 :مقويه
تعاىل﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾ [ايبقرا278 :ت .]279هَشا,
ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :8هل جيوز أن أعمل يف جتارة العطور بالشكل التالي :أتعاقد
مع طالب العطورات على أن أبيعه ما يطلب باملواصفات
املعلومة ويدفع لي مثنها كامالً ثم أحضرها له؟
اجلواب :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [ايبقرا ,]282 :ميقو ابل عباس رِض
اهلل عْهَم :حق ِد حم ايَّْبِ ُّي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع حامل ِديْح حة حمهع
ايسْحت ِ
حني حماي َّث ح
يسلِف ح
ف ِيف حَش ٍء حف ِفي كحي ٍل
الث ,حف حقا ح  ( :حمل حْس حل ح
ون بِايتَّم ِر َّ
حمعلو ٍم ,حم حمز ٍن حمعلو ٍم ,إِ حىل حْ حج ٍل حمعلو ٍم) رماه ايبدارر.
مهَشا ايبيع يسميه ايفقهاء بيع ايسلع ,ميه حمط مْها:
1ت ْن يدفع ايثمل كامال يف جملس ايعقد.
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2ت ْن يكون املبيع معلوما بْوعه ميونه مكميته مَجيع صفاته.
3ت ْن حيدد موعد تسليع املبيع ممكان تسليمه ,يلبديث ( :حمل
ف ِيف حَش ٍء حف ِفي كحي ٍل حمعلو ٍم ,حم حمز ٍن حمعلو ٍم ,إِ حىل حْ حج ٍل حمعلو ٍم).
حْس حل ح
وبناء عىل ذلك:
فيجوز يك ْن تقوم بتجارا ايعطورات بايرشمط املَشكورا ,بأن
تكون مواصفات ايعطورات َمدَّ دا كمية ممصفا ,محيدد موعد ايتسليع
ممكانه ,مْن تقب

كامل ثمْها ,ثع بعد ذيك تقوم بتسليمها يف ايوقُ

ماملكان املبدَّ حديل .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :9أنا موظف يف املصرف الزراعي فهل عملي فيه حرام ألن
املصرف يتعامل بالربا؟
اجلواب :أوالً :ايتعامل بايربا ْكال ْم إطعاما ْم كتابة ْم كفاية ْم
شهادا ك ُّله حرام ,يلبديث ايَشر رماه اإلمام مسلع عل جابر رِض اهلل
ِ
اير حبا
عْه قا  ( :حي حع حل حرسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع آك حل ِّ
ممؤكِ حله مكحاتِبه م حش ِ
اهدح ي ِه حم حقا ح  :هع حس حوا ٌء).
ح ح ح
ح
ثاني ًا :ايدالو إىل ديار ايظاملني ممكاتبهع ,مجمايستهع ماالالتالط
معهع حَشرنا اهلل تعاىل مْها بقويه تعاىل﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍ ﰎ﴾ [األنعام.]68 :
ثالث ًا :رزق ايعباد مقسوم ممقدَّ ر قبل ْن تْف ايرم يف جسد
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اإلنسان ,مدائرا الال تكفي ايعباد ,محيرم عليهع اخلرمج مْها إىل دائرا
الرام ,مر ُّبْا عز مجل يقو ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ﴾ [الرش ,]7 :ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حما
حهنحيتكع حعْه حفاجتحِْبوه) رماه مسلع.
مايربا مما يتع َّلق به مل معامالت مْهي عْه باالتفاق عْد َجهور
ايعلَمء ,مايعبد عْدما يكون تقيا فإن اهلل تعاىل ال يتد عْه ,مَيعل يه مل
ْمره فرجا ,ميرزقه مل حيث ال حيتسب ,قا تعاىل﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [ايطالق2 :ت ,]3ممل يزم االستغفار
مسع اهلل تعاىل يه يف رزقه ,قا تعاىل حكاية عل سيدنا نو عليه ايسالم:
﴿ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [نو

10 :ت.]12

وبناء عىل ذلك:
فإذا كان عملك يه تعلق يف املعامالت ايربوية ,فإنه ال َيوز يك
ايعمل فيه ,ميكون كسبك حراما إذا قمُ به؛ مْما إذا كان عملك يف
املَصف ايزراعي ال عالقة يه يف املعامالت ايربوية ,فمل حيث ايفتوى ال
حرج عليك حعا إن شاء اهلل تعاىل ,مإن كان ال ِيلو مل ايكراهة,
مداللك يكون فيه شبهة ,ماألمىل يك عْدها ْن تببث عل عمل حال
ال شبهة فيه .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :10ما هو احلكم الشرعي يف عقود التوريد؟
اجلواب :إن جملس جممع ايفقه اإلسالمي ايدمِل املْبثق عل مْظمة
املؤمتر اإلسالمي يف دمرته ايثانية عرشا بايرياض يف اململكة ايعربية
ايسعودية قرار رقع ( )12/1( )107تاري 1421هت 2000م َّقرر ما يِل:

1ت أوالً :عقد ايتوريد :عقد يتعهد بمقتضاه طرف ْم بأن يسلع

ستلعا معلومة ,مؤجلة ,بَفة دمرية ,الال فرتا معيْة ,يطرف آالر,
مقابل مبلغ معني مؤجل كله ْم بعضه.
ثاني ًا :إذا كان َمل عقد ايتوريد سلعة تتطلب صْاعة ,فايعقد
استَْاع تْطبق عليه ْحكامه .مقد صدر بَّأن االستَْاع قرار املجمع
رقع .)7/3( 65
ثالث ًا :إذا كان َمل عقد ايتوريد سلعة ال تتطلب صْاعة ,مهي
موصوفة يف ايَشمة يلتزم بتسليمها عْد األجل ,فهَشا يتع بإحدى طريقتني:
ْْ -ن يعجل املستورد ايثمل بكامله عْد ايعقد ,فهَشا عقد يأالَش
حكع ايسلع فيجوز برشمطه املعتْبا حعا املبيْة يف قرار املجمع رقع
.)9/2(85
ب -إن

يعجل املستورد ايثمل بكامله عْد ايعقد ,فإن هَشا

ال َيوز ألنه مبْي ع املواعدا امللزمة بني ايطرفني .مقد صدر قرار
املجمع رقع  40م  41املتضمل ْن املواعدا امللزمة تَّبه ايعقد نفسه,
فيكون ايبيع هْا مل بيع ايكايئ بايكايئْ .ما إذا كانُ املواعدا غري ملزمة
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ألحد ايطرفني ْم يكليهَم فتكون جائزا,ع ْن يتع ايبيع بعقد جديد ْم
بايتسليع .اهت.
أقول :هَشا ايَشر جاء يف قرار املجمع ايفقهي هو ايَواب ,ماهلل
تعاىل ْعلع.
السؤال :11هل جيوز أن أقرتض مبلغاً من املال من رجل يتعامل بالربا
واألعمال غري املشروعة؟
ني
اجلواب :يقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :الحال حب ِّ ٌ
ات ,ال حيع حلم حها كحثِ ٌري ِمل ايْ ِ
َّاس ,حف حمل ا َّت حقى
ني ,حم حبيْحه حَم م حَّ َّب حه ٌ
حمالح حرام حب ِّ ٌ
ايَّبه ِ
ات است ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
امل حَّبه ِ
ات ك ححرا ٍع حير حعى ححو ح
حْب حْ يديْه حمعرضه ,حم حمل حم حق حع ِيف ُّ ح
َّ ح
ح
وشك حْن يو ِاقعه ,حْال مإِ َّن يِك ِّل ملِ ٍ
المى ي ِ
ِ
ِحى اهلل ِيف حْر ِض ِه
ك ِِحى ,حْال إِ َّن ِ ح
ح
ح ح
ح
ح
ارمه ,حْال مإِ َّن ِيف ا ِ
حَم ح ِ
از حسد ك ُّله ,حمإِ حذا
ح
ز حسد مض حغة ,إِ حذا حص حل حبُ حص حل حح ح
ح
ز حسد ك ُّله ,حْال حم ِه حي اي حقلب) رماه ايبدارر عل ايْعَمن بل
حف حسدح ت حف حسدح ا ح
بَّري رِض اهلل عْه.
ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حدع حما حي ِريب حك إِ حىل حما

ال حي ِريب حك) رماه ايرتمَشر عل السل بل عِل رِض اهلل عْهَم.
ان األحن حَ ِ
م حعل ايْ ََّّو ِ
اس ب ِل ِسم حع ح
ار ِّر حقا ح  :حس حأيُ حرسو ح اهلل ص اهلل
(ايْب حسل اخلل ِق,
ايْب حماإلث ِع حف حقا ح ُّ ِ :
عليه مع آيه مصببه مسلع حعل ِ ِّ
حم ِ
اإلثع حما حح ح
اَ ِيف حصد ِر حَ حمك ِحره حُ حْن حي َّطلِ حع حع حلي ِه ايَّْاس) رماه مسلع.
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منص ايفقهاء ع ْنه إن كان مايه ك ُّله مل حرام ,مييس فيه َشء مل
َّ
الال  ,فال َيوز ايتعامل معه ,مال يقرتض مْه ,ألن املا الرام َيب
ايتد ُّلص مْه ,مذيك بر ِّده إىل ْصبابه ,فإن يعرف ْصبابه فيَصف
يلفقراء مْصباب الاجة ,ماملَّاريع اخلريية ما عدا بْاء املساجد محاء
نس مل ايقرآن ايعظيع.
ْما إذا كان ما ايعبد فيه حال مفيه حرام ,فهَشا ال بأس مل
ايتْزه عل
ايتعامل معه مل حيث ايفتوى ,ممل حيث ايتقوى يْبغي ُّ
معاملته حتى يتوب إىل اهلل تعاىل.
وبناء عىل ذلك:
فإذا كان ما هَشا ايرجل ك ُّله مل حرام فال ُّ
حيل يك االقرتاض مْه,
مايتْزه مل
ْما إذا كان خملوطا بالال مالرام فال بأس باالقرتاض مْه,
ُّ
االقرتاض مْه ْمىل .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :12لقد قمت بشراء بيت من صديق لي واتفقنا على سعر املرت
الواحد بلغ معني وقدر البيت بأن مساحته م تا مرت بعد
فرتة تبيَّن أن البيت مساحته أكثر من ذلك فهل يستحقُّ
صاحيب قيمة الباقي؟
اجلواب :إذا كان حاؤَ يلبيُ باألمتار ,ماتفقُ مع ايبائع ع
سعر املرت ,فيجب عليك ْن تس ِّلمه قيمة األمتار كاملة ,فإن حقدَّ حر مساح حة
ايبيُ تقديرا ,مدفعُ يه ايثمل ع تقديره ,ثع تبني يه بأن املساحة ْكثر
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مل ذيك ,مجب عليك ْن تدفع يه قيمة األمتار املتبقية.
وبناء عىل ذلك:

حق صديقك ْن يطايبك بقيمة األمتار ايزائدا ,ألنك اشرتيُ
فمل ِّ
تع
مْه ايبيُ ع ْساس األمتار ,فعليك ْن تدفع يه قيمتها بايسعر ايَشر َّ
االتفاق عليه ,ال بسعرها ازديد .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :13هل جيوز بيع وشراء احلليب املأخوذ منه د

ه؟

اجلواب :قد جاء يف الديث ايرشيف ايَشر رماه الاكع عل ِّْب
ايسباع رِض اهلل عْه ْن ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع قا :
حيل ألحد ْن يبيع شيئا ,إال َّبني ما فيه  ,مال ُّ
(ال ُّ
حيل ملل علع ذيك إال
ب َّيْه) .ميف حديث آالر رماه ايرتمَشر عل ِّْب هريرا رِض اهلل عْه ْن ايْبي
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع قا  ( :حمل حغ َّش حف حلي حس ِمَّْا).
وبناء عىل ذلك:
أوالً :حيرم بيع الليب املأالوذ دسمه آلالر ,إذا غلب ع ظِّْه ْن
املَّرتر سيبيعه يغريه ع ْنه كامل ايدسع ,مإذا كان ال يعلع كان اإلثع
ع املَّرتر ايَشر سيبيع.
الليب آلالر يالنتفاع مْه يْفسه ,مييس يلتجارا,
ثاني ًاْ :ما إذا باع
ح
مْعلمه بأنَّه مسبوب ايدسع ,فال حرج يف ذيك حعا .هَشا ,ماهلل تعاىل
ْعلع.
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السؤال :14لقد احتجت ,ىل مبلغ من املال وطلبت من أخيت أن
تقرضين مقابل مبلغ متَّفق عليه ألنها حباجة ,ىل هذا املال
فهل يعدُّ هذا رباً؟
اجلواب :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ
ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ﴾ [الديد ,]11 :ميقو ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾ [ايتغابل.]17 :
مْالرج اإلمام ابل ماجه مايطْباِّن عل ْنس بل مايك رِض اهلل عْه
(ر حْيُ حيي حل حة
قا  :قا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع :ح
رش حْم حث ِ
ِ
ايَدح حقة بِ حع ِ
ْ ِ حر ِِّب حع ح حب ِ
اَمحا ,حماي حقرض بِ حث حَمنِ حي حة
ازَّْة حمكتوباَّ :
اب ح
ِ
رش ,حفقلُ :حيا ِج ِْبيل حما حبا اي حقر ِ
ايَدح حق ِة؟ حقا ح  :ألح َّن
ض حْف حضل مل َّ
حع ح ح
ِ
ِ
ِ
اج ٍة).
ايسائ حل حيس حأ حمعْدح ه ,حماملستحق ِرض ال حيستحق ِرض إِال مل حح ح
َّ
ماهلل تعاىل تو َّعد املرابني بقويه﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾ [ايبقرا278 :ت.]279
وبناء عىل ذلك:
حيل يك ْن تعطي ْالتك ْكثر مما ْالَشت مْها ,مال ُّ
فال ُّ
حيل َما ْن
حرمه اهلل تعاىل ,ميقد
تأالَش زيادا ع ماَما ,ألن ايزيادا عني ايربا ايَشر َّ
يعل آكل ايربا ممؤكله ,مع ْالتك ْن ال تض ِّيع ْجر ايقرض السل
ايَشر معد اهلل تعاىل به عباده .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :15هل جيوز أن أمنح ولد ولدي شقة سكنية بدون مقابل؟
اجلواب :يقو ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :إِ َّن
اهلل ال حيْظر إِ حىل ص حو ِركع حم حْم حوايِكع ,حم حيكِل حيْظر إِ حىل قلوبِكع حم حْع حَميِكع)
رماه مسلع ,ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ال تحزم حقدح حما
ايقيام ِة حتَّى يس حأ ح حعل عم ِر ِه فِيَم حْفْحاه ,م حعل ِعل ِم ِه فِيع حفع حل ِ
ِ
ٍ
فيه,
ح ح
ح
حعبد حيو حم ح ح ح
ح
ِ ِِ ِ
ِ
ِِ ِ
يع حْباله) رماه
حم حعل حمايه مل حْي حل اكت ححس حبه حمفي حع حْن حف حقه ,حم حعل جسمه ف ح
ايرتمَشر مقا  :حديث حسل صبيح.
ايرج حل حي حيع حمل
ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :إِ َّن َّ
ِ
ايو ِص َّي ِة,
حم حاملر حْا بِ حطا حع ِة اهلل ِست ح
ُها حاملوت ,حفي حض َّاران ِيف ح
ِّني حسْحة ,ث َّع ححيرض ح
ِ
ِل حْبو ه حري حراح﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
حفتحجب حَم حَم ايَّْار ,ث َّع حق حر حْ حع ح َّ
ِِ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ت إِ حىل حقويه ت ﯧ ﯨ ﯩ﴾ [ايْساء:
12ت )]13رماه ْبو دامد مايرتمَشر.
وبناء عىل ذلك:
ْنُ ْدرى بْ َّيتك يف هَشه اَمبة يويد ميدَ ,فإن كُْ عْد اَمبة كامل
األهلية ماالالتيار ,مكان قَدَ مل ذيك اإلرضار بايورثة َّ
فإن هبتك
ايتَصف.
صبيبة حعا ,ميكْك آثع يف هَشا
ُّ
حعي يف هَشه اَمبة ,فال حرج يف ذيك إن
ْما إذا كان يك غرض
ٌّ
شاء اهلل تعاىل ,ميكل إن ْبقيُ مرثتك ْغْياء الري يك مل ْن تبقيهع
فقراء ,مالاصة إذا كان مرثتك ْصباب حاجة ,مبَشيك تكون عونا َمع
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ع بِ ِّرَ بعد مفاتك ميف حا حياتك ,متَشكَّر قو اهلل تعاىل﴿ :ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾ [ايْساء .]11 :هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :16توجد قطعة أرض عند والدي قمت ببناء شقة سكنيَّة
عليها من مالي فهل حيقُّ لي أن أطلب من والدي الفراغة بهذا
البناء لضمان حقي يف املستقبل بسبب وجود ,خوة لي؟
يتَصف يف ملك ايغري إال بإذنه,
اجلواب :أوالً :ال َيوز يإلنسان ْن َّ
مإال كان متعدِّ يا.
يسور بني ْمالده يف ايعط َّية ,الَّية ايتْازع
ثاني ًاَ :يب ع ايوايد ْن ِّ
فيَم بيْهع ,مالَّية ايوقوع يف ايعقوق مقطيعة ايرحع.
وبناء عىل ذلك:
قمُ ببْاء هَشه األرض بْاء ع موافقة مايدَ ,م تَّرتط
فإذا
ح
ع مايدَ اسرتداد املبلغ ايَشر رصفته ع ايبْاء ,فإن ايبْاء يكون هبة
مْك يوايدَ.
مْما إذا اشرتطُ عليه اسرتداد املبلغ ,فلك ما رصف حته مل املا ْ ,م
ْن تطلب مل مايدَ ْن يبيعك األرض ايتي ْقمُ ايبْاء عليهاْ ,م ْن
َجيع إالوتك مْالواتك مثلها,
هيبك إياها ,برشط ْن يكون قد مهب
ح
ْب يه سواء ,محتى ال
حتى ِّ
يسور يف ايعطاء بيْكع ,محتى تكونوا يف اي ِّ
يقع إالوتك يف ايعقوق مقطيعة ايرحع .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :17هل جيوز أن أشارب آخر بعمل على أن أقدِّم ا لَّ من
عندي للشركة بدون تقدير قيمته ويقدِّم اآلخر رأس املال من
عنده مع عمله على نسبة من األرباح نتفق عليها؟
يَح عقد ايرشكة
اجلواب :قد جاء يف جملة األحكام ايرشعية :ال
ُّ
ع األموا ايتي ييسُ معدمدا مل ايْقود كايعرمض مايعقار ,يعْي :ال
َيوز ْن تكون رْس ما يلرشكة.
وبناء عىل ذلك:
فعقد ايرشكة بايَّكل املَشكور ال َيوز ,ميكل بإمكانك ْن تؤجر
َم َّلك يلطرف ايثاِّن ع ْجر معلوم بيْكَم ,ال ْن تَّاركه يف األربا .
هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال, :18ذا أقرض ,نسان صاحبه ماالً فهل جيب توثيق هذا الدَّين
بالكتابة؟ و,ذا مل يوثِّقه كتابةً هل يكون آمثاً؟

اجلواب :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [ايبقرا ]282 :ثع قا ﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ [ايبقرا.]283 :
مذهب َجهور ايفقهاء مل ْصباب املَشاهب األربعة إىل ْن توثيق
ايدَّ يل بايكتابة ييس ماجبا حعا ,بل هو مْدمب إييه ,ألن قو اهلل تعاىل:
﴿ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ يفيد ْن ايكتابة غري
مطلوبة إذا تو َّفرت األمانة مايثقة بني املتعاملني.
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وبناء عىل ذلك:
فال َيب توثيق ايدَّ يل بايكتابة إذا مجدت األمانة مايثقة بني املتعاملني,
ممل ترَ توثيق ايدَّ يل ال يكون آثَم.
ميكل نَْح ت مالاصة يف هَشا ايزمان ايَشر كثرت فيه اخليانة مق َّلُ
األمانة ت ْن يو َّثق ايدَّ يل بايكتابة مايَّهود ,حتى ال يْدم امل ِ
قرض ,محتى
تسو نفس املستقرض يَاحبها ايسوء ,مع امل ِ
قرض ْن يعلع حديث
ال ِّ
سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ثالثة يدعون
اهلل فال يستجاب َمع :رجل كانُ حتته امرْا سيئة اخللق فلع يط ِّلقها,
مرجل كان يه ع رجل ما فلع يَّ ِهد عليه ,مرجل آتى سفيها مايه ,مقد
قا اهلل عز مجل﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾

[ايْساء]5 :

رماه الاكع

مصببه ,ممافقه ايَشهبي ,مايبيهقي .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
َّ
السؤال :19هل جيوز شراء عملة أجنبية (الدوالر مثالً) بأغلى من
سعرها على أن يكون دفع الثمن ألجل بعد مدة متفق عليها؟
اجلواب :إن مل حمط صبة ايَصف:
1ت تقاب

ايبديني يف جملس ايبيع قبل االفرتاق ,مهَشا باتفاق

املبرم.
ايفقهاء َجيعا ,مإال صار ربا ايْسيئة َّ
2ت اخللو عل اشرتاط األجل يف عقد ايَصف ,فإن اشرتط األجل
فيه فسد ايعقد مَيب فسده.
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3ت ايتَمثل إذا كان ايَصف بني عملتني مل جْس ماحد ,يقويه ص
ايَش حه ِ
ب بِ َّ
اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ال تحبِيعوا َّ
ب إِال ِمثال بِ ِمث ٍل,
ايَش حه ح
ِ
ايو ِر ِق إِال ِمثال بِ ِمث ٍل ,حمال
ايو ِر حق بِ ح
حمال تَّ ُّفوا حبع حض حها حع ح حبع ٍ ؛ حمال تحبِيعوا ح
ت َِّ ُّفوا حبع حض حها حع ح حبع ٍ  ,حمال تحبِيعوا ِمْ حها حغ ِائبا بِْ ِ
حاج ٍز) رماه ايبدارر ممسلع.
وبناء عىل ذلك:
فال َيوز حاء ايدمالر ألجل ,سواء كان بسعر يوم ايَصف ْم
بزيادا ,ألنه يَّرتط يف عقد ايَصف ايتقاب يف جملس عقد ايَصافة,
يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حيدا بِ حي ٍد) رماه ايبدارر
ايَش حه ِ
(ايَش حهب بِ َّ
ممسلع ,ميقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلعَّ :
ب
ِربا إِال حها حء حم حها حء )...رماه ايبدارر ممسلع ,ميقويه ص اهلل عليه مع

(مإِن استحْ حظ حر حَ إِ حىل حْن حيلِ حج حبيتحه حفال تْظِره ,إِ ِِّّن حْ حالاف
آيه مصببه مسلع :ح
اير حبا) رماه اإلمام مايك يف املوطأ .هَشا ,ماهلل
اير حماء ه حو ِّ
اير حما حء ,حم َّ
حع حليكع َّ
تعاىل ْعلع.
السؤال :20يوجد أمام عقاري قطعة من األرض تقدَّر بتسعني مرتًا
علي صاحبها بسعر غالٍ فلم أعطه جواباً فقام ببيعها لرجل
عرَضها َّ
آخر بعد أشهر فهل من حقي االعرتاض على البيع؟ هذا أوالً.
ثانياً :ذهبت ,ىل املشرتي واشرتيت منه قطعة األرض فرفض
صاحبها األول هذا البيع وأعلم املشرتي األول أنه لن يتنازل له
عنها فهل هذا من حقِّه؟
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حق ثابُ ,يقو سيدنا جابر بل عبد اهلل رِض اهلل
اجلواب :ايَّفعة ٌّ
عْهَم ( :حق حىض ايَّْبِ ُّي حص َّ اهلل حع حلي ِه مع آيه مصببه حم حس َّل حع بِ ُّ
ايَّف حع ِة ِيف ك ِّل
ٍ
ِ
رص حفُ اي ُّطرق حفال شف حع حة) رماه ايبدارر.
حما ح يق حسع ,حفإ حذا حم حق حعُ الدمد حم ِّ
ماتفق ايفقهاء ع ثبوت ايَّفعة يلرشيك ايَشر يه حَة شائعة يف
ذات املبيع ما دام يقاسع.
ْما بايْسبة يلجار املالصق :فَشهب َجهور ايفقهاء إىل عدم ثبوت
ايَّفعة يلجار املالصق ,الالفا ملا ذهب إييه الْفية ,حيث قايوا بثبوت
حق ايَّفعة يلجار املالصق.
ِّ
مذهب َجهور ايفقهاء إىل ْنه إذا تْاز ايَّفيع عل ح ِّقه يف طلب
ايَّفعة قبل بيع ايعقار املَّفوع فيه ,يسقط ح ُّقه يف طلبها بعد ايبيع ,ألن
الق قبل مجوبه ممجود سبب
هَشا ايتْاز إسقاط يلبق ,مإسقاط ِّ
مجوده َما .
مإذا سامم ايَّفيع املَّرتر ع األرض سقط ح ُّقه يف ايَّفعة ,ألن
املساممة طلب متليك بعقد جديد ,مهو دييل ع ايرضا بملك املتم ِّلك.
وبناء عىل ذلك:
حق ايَّفعة ثابُ يك
فقد كان مل ح ِّقك االعرتاض ع ايبيع ,ألن َّ
عْد الْفية ,الالفا يرْر َجهور ايفقهاء ,ميكل بَشهابك يلمَّرتر
ماتِّفاقك معه ع حاء األرض سقط ح ُّقك يف ايَّفعة عْد الْفية.
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مييس يلبائع ْن يعرتض ع املَّرتر إذا ْراد بيع األرض يآلالريل ْيا
كانوا .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :21دائن طالب مدينه ا عليه من دين عند حلول األجل
فاعتذر املدين للدائن لعدم وجود املال عنده فطلب منه الدائن
أن حيوِّل املبلغ الذي هو يف ذمَّة املدين من العملة ا لية ,ىل
عملة أجنبية فهل هذا جائز شرعاً؟
اجلواب :أوالً :فمل ايبيوع املْهي عْها حعا بيع ايكايئ بايكايئ,
مهو بيع ايْسيئة بايْسيئةْ ,م هو بيع ايديل بايديل ,مقد ثبُ عل ايْبي
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ْنه هنى عل هَشا ايبيع ,كَم جاء يف
الديث ايَشر رماه الاكع مايدارقطْي حع ِل اب ِل ع حم حر رِض اهلل عْهَم حع ِل
ايَّْبِ ِّي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حْنَّه حهنحى حعل حبي ِع ايكحاي ِ ِئ
بِايكحاي ِ ِئ) .مقا  :ه حو ايْ َِّسي حئة بِايْ َِّسي حئ ِة.
مذهب َجهور ايفقهاء إىل عدم جواز بي ِع ايديل مل املديل نفسه ,مال

ِ
بيعه مل غريه.

ثاني ًاِ :
ايَصافة ت مهي بيع املا باملا ت جائز ٌا حعا إذا توافرت فيها

نوع مل ْنواع ايبيوع ,مقد قا تعاىل﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ
ألهنا ٌ
حمطهاَّ ,

ﭪ ﭫ﴾ [ايبقرا .]275 :مقا ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع:
ِ ِ
ِ
ايَش حه ِ
(ايَش حهب بِ َّ
َّ
ايَّ ِعري بِ َّ
ْب ,حم َّ
ايَّ ِع ِري ,حمايتَّمر
ْب بِاي ِّ
ب ,حمايف َّضة بِايف َّضة ,حماي ُّ
بِايتَّم ِر ,حماملِلح بِاملِل ِحِ ,مثال بِ ِمث ٍل ,حس حواء بِ حس حو ٍاء ,حيدا بِ حي ٍد ,حفإِ حذا اال حت حل حفُ حه َِش ِه

كتاب املعامالت املايية

283

ف ِشئتع إِ حذا ك ح
حان حيدا بِ حي ٍد) رماه اإلمام مسلع عل عبادا
األحصْحاف حفبِيعوا كحي ح
بل ايَامُ رِض اهلل عْه.
ماتفق ايفقهاء ع َّ
ْن مل حمط ايَصافة تقاب ايبديني يف جملس
ايعقد ,يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حيدا بِ حي ٍد) .ميقويه
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلعَّ :
(ايَش حهب بِاي حو ِر ِق ِربا إِ َّال حها حء حم حها حء)
رماه اإلمام ِْحد عل عمر بل اخلطاب رِض اهلل عْه.
مقد جاء يف قرار املجمع ايفقهي اإلسالمي رقع :)8/6( 75
ايديل الاصل بعملة معيْة ال َيوز االتفاق ع تسجيله يف ذمة
املديل بَم يعاد قيمة تلك ايعملة مل ايَشهب ْم مل عملة ْالرى ,ع
معْى ْن يلتزم املديل بأداء ايديل بايَشهب ْم ايعملة األالرى املتفق ع
األداء هبا.
وبناء عىل ذلك:
فال َيوز حتويل ايدَّ يل املرتتِّب يف ذ َّمة املديل مل عملة َمل َّية إىل عملة
ْجْبية ,ميو ع ْن يسدِّ ده إياه يف األجل املتفق عليهَّ ,
ألن هَشا ايتبويل
إما هو بيع ٍ
مْهي عْه حعا كَم تقدَّ م ,مإما رصافة ممل
ديل بديل ,مهَشا
ٌ
يف جملس ايعقد ,مهَشا غري َم ح َّقق يف

حمط صبة عقد ايَصافة ,ايتقاب
حتويل ايديل ,مهَشا غري ٍ
املبرم حعا
جائز حعا ,ألنَّه نوع مل ْنواع ايربا َّ
بقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلعَّ :
(ايَش حهب بِاي حو ِر ِق ِربا إِ َّال حها حء
حم حها حء) رماه اإلمام ِْحد عل عمر بل اخلطاب رِض اهلل عْه.
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ميكل ال حرج عْد ايوفاء ْن يفيه ايديل بعملة ْجْبية بسعر يوم
ايوفاء إذا تراضيا ع ذيك يوم ايوفاء ,ألنه يعدُّ مل باب بيع ايديل بايْقد.
هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :22قمت بشراء بيت جاهز للسكن بلغ متفق عليه بيين
وبني صاحب البيت على أنَّ مساحة البيت ؤ كذا مرت ؤ وتبيَّن لي
بعد ذلك أن البيت مساحته أقل من األمتار اليت أخربني عنها
صاحب البيت فهل من حقي أن أطالبه بقيمة األمتار الناقصة؟
تع حاء ايبيُ ازاهز يلسكل مل ايبائع ع سعر
اجلواب :إذا َّ
ميستبق
ازملة ,بدمن حتديد األمتار مسعر املرت ايواحد ,فايبيع صبيح,
ُّ
ايبائع ايثمل ,مَيب ع ايبائع تسليع ايبيُ.
مبني ايبائع يلمَّرتر قيمة
تع بيع ايبيُ ع ْساس األمتارَّ ,
ْما إذا َّ
املرت ايواحد ,مدفع املَّرتر قيمة ايبيُ ع ْساس األمتار ,مس َّلع ايبائع
املَّرتر ايبيُ باألمتار امل َّتفق عليها ,فهو بيع صبيح ,مإذا نقَُ األمتار
ْم زادت ,مجب دفع قيمة األمتار ايزائداْ ,م ر ُّد قيمة األمتار ايْاقَة
يلمَّرتر.
وبناء عىل ذلك:
فَم دمُ اشرتيُ ايبيُ ع مبلغ م َّتفق عليه بيْك مبني ايبائع ,م
حيق يك ايرجوع ع ايبائع بقيمة األمتار
تَشكر قيمة املرت ايواحد ,فال ُّ
ايْاقَة ,ميو حدَّ د يك مساحة ايبيُ باألمتار ,ميكل يك اليار فس
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ايعقد ,متسرت ُّد ما دفعته مل املا بدمن زيادا ,إال ْن تتفقا ع غري ذيك.
ْما يو اشرتيُ ايبيُ ع ْساس األمتار املبدَّ دا ,مذكر سعر املرت
ايواحد ,فمل ح ِّقك ْن ترجع ع ايبائع بسعر األمتار ايْاقَة ,ميكون
تع االتفاق عليه عْد ايبيع ,ال عْد اكتَّاف
سعر املرت ايواحد حسب ما َّ
ايْقص .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :23مهندس طريان حربي يريد أن يتعاقد مع شركة أوربية
لتصنيع الطائرات احلربية مع العلم بأن الشركة تبيع
طريانها لدول ,سالمية وغري ,سالمية ور ا أن تبيع لدولة
حماربة لدولة ,سالمية فهل جيوز العمل يف هذه الشركة؟
اجلواب :مل َماسل ايرشع ايرشيف ايَشر ْكرمْا اهلل تعاىل به ْنه إذا
حرم ْمرا مل األمور سدَّ ايَشرائع املوصلة إييه ,ممل ذيك ايْهي عل بيع
َّ
ايسال يف ايفتْة ,ملا يف ذيك مل تقوية ْهل ايفتل ع إراقة ايدماء
مسفكها ,قا

تعاىل﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ﴾ [املائدا.]2 :
مقد ْمر ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع بتكسري
وسى األحش حع ِر ِّر رِض اهلل عْه
ايسال ْيام ايفتل ,رمى ْبو دامد حعل حْ ِِّب م ح

ني حيدح ر
حقا ح  :حقا ح حرسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :إِ َّن حب ح
ِ
ِ ِ
ِ
ايرجل فِ حيها مؤ ِمْا حميم ِيس كحافِرا,
ايسا حعة فتحْا كحق حط ِع اي َّلي ِل املظل ِع ,يَبِح َّ
َّ
اعد فِيها حالري ِمل اي حق ِائ ِع ,ما حمل ِ
ميم ِيس مؤ ِمْا ميَبِح كحافِرا ,اي حق ِ
اَش فِ حيها حال ٌري
ح
ح
ح
ح
ٌ
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ِِ
ِ
ِ
حاركع ,حم ِ
ارضبوا سيو حفكع
ايساعي ,حفك ِّحرسما قس َّيكع ,حم حق ِّطعوا حْمت ح
مل َّ
بِ ِ
ال حج حار ِا ,حفإِن د ِال حل حيعِْي حع ح حْ حح ٍد ِمْكع حفل حيكل ك ح
حد ِري ابْحي آ حد حم).
مقد جاء يف املوسوعة ايفقهية ايكويتية ت مَطلح سال ت  :ححيرم حبيع
ايسال ِ ألحه ِل الحر ِ
ني حْم
ب حم حملِل حيع حلع حْنَّه ي ِريد حقط حع اي َّط ِر ِيق حع ح املسلِ ِم ح
ِّ
إِ حثار حا ِ
ايفتْ ِحة حبيْحهع ,حم حقا ح الح حسل اي حب ِ
َص ُّر :ال ححيِ ُّل مل ِسلِ ٍع حْن ححي ِم حل إِ حىل حعد ِّم
ح
ني ,حمال ك حراعا ,حمال حما يس حت حعان بِ ِه
ني ِسالحا ي حق ِّوهيِع بِ ِه حع ح املسلِ ِم ح
املسلِ ِم ح
ايسال ِ ألحه ِل الحر ِ
ب تحق ِو حية حَمع حع ح
ايسال ِ حمايك حراعِ؛ ألح َّن ِيف حبي ِع ِّ
حع ح ِّ
مب ممواص حل ِة ِ
ِ
ايقتحا ِ ؛ الستِ حعانحتِ ِهع
ِقتحا ِ املسلِ ِم ح
ني ,حم حباعثا حَمع حع ح حش ِّل الر ِ ح ح ح
بِ ِه ,حم حذي ِ حك حيقت ِحيض ا حملْ حع.
يَشيك ايَشر ْراه عدم جواز ايعمل يف هَشه ايرشكة ,مالاصة يف هَشه
اآلمنة ,حيث نرى هَشا ايسال ال حيمل يف ايغايب األعع إال ع
املسلمني يف مَّارق األرض ممغارهباْ ,م هو مسيلة لَمية ْشداا.
وبناء عىل ذلك:
فإذا كان حيرم بيع ايسال ألهل الرب مملل يعلع ْنه يريد قطع
ايطريق ع املسلمني ,فمل باب ْمىل ْنه ال َيوز ايعمل يف حكة ْمربية
تبيع طرياهنا يدم غري إسالمية ,مالاصة إذا كانُ َماربة يلمسلمني,
مايقاعدا تقو  :درء املفاسد مقدَّ م ع جلب املَايح.
ممل املعلوم ماملَّاهد ْن ايدم ايغربية ال تعطي الْبهتا يلمسلمني,
مإذا تع َّلع مسلع عْدهع علوما دقيقة ال توجد عْد غريهع ,محام املسلع
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ْن يرجع إىل بلده فإهنع يقتلونه ,فهع يبدلون ع املسلمني بَم آتاهع اهلل
تعاىل ,فلَمذا نرسع بإعطائهع ما عْدنا؟ هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :24رجل عنده ماشية خرج بها ,ىل املرعى فنام فوقعت يف
أرض مزروعة تعود ملكيتها لشخا معني فأكلت زرعه فهل
يضمن صاحب املاشية قيمة الزرع؟
اجلواب :قد ذهب َجهور ايفقهاء إىل ضَمن ما تفسده املاشية مل ايزرع
مايَّجر إذا مقعُ يف ايليل ,مكانُ محدها إذا تكل يد ألحد عليها.
مْما إذا مقعُ يف ايْهار ,م تكل يد ألحد عليها ,فال ضَمن فيه,
يلبديث ايَشر رماه اإلمام ِْحد مْبو دامد حعل حح حرا ِم ب ِل َم ح ِّي حَ حة حعل حْبِ ِيه
ِ
ْب ِاء ب ِل حع ِ
از ٍ
ب حد حال حلُ حح ِائ حط حرج ٍل حف حأف حسدح ته ,حف حق حىض حرسو اهلل
( حْ َّن نحا حقة يل ح ح
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع حع ح حْه ِل األحم حوا ِ ِحف حظ حها بِايْ حَّه ِ
ار,
م حع ح حْه ِل ا حملو ِ
اَش ِحف حظ حها بِاي َّلي ِل).
ح
ح
ميقو ابل قدامة :ايعاد حا ِمل حْه ِل ا حملو ِ
اَش إِر حساَما ِيف ايْ حَّه ِ
ار ي ِ َّلرع ِي
ح
ح ح
ح
م ِحفظها حييال ,م حعادا حْه ِل الو ِائ ِ
ط (اي حب حساتِ ِ
ايزرم ِع ِحفظ حها حهنحارا د ح
من
ني) حم ُّ
حح
ح ح
ح
ح
حان ايتَّف ِريط ِمل حْهلِها بِ حرتكِ ِهع ِحف حظها ِيف مق ِ
اي َّلي ِل ,حفإِ حذا حذ حه حبُ حييال ك ح
ُ
ح
ح
ح
الف ِ
حعاد ِا ِ
ظ.
ح
مإن ْتلفُ هنارا ,كان ايتفريط مل ْهل ايزرع ,فكان عليهع.
مايقاعدا ايفقهية تقو  :املباح ضامل مإن
يضمل إال بايتعدِّ ر.

يتعدَّ  ,ماملتس ِّبب ال
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وبناء عىل ذلك:

فإذا كان ايراعي الرج بأغْامه إىل املرعى ايعامْ ,م مرعاه اخلاا يف
ايْهار ال يكون ضامْا إال بايتعدِّ ر ْم ايتقَري ,مايَشر ْراه ْنه بْومه كان
مقَصا يف حفظ ْغْامه عْدما مقعُ يف األرض املزرمعة ,معليه ضَمن ما
ِّ
ْفسدته ماشيته .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :25عندي مال أشرتي به الدوالر بقصد التجارة فهل جيوز أن
أبيعه ,ىل أجل مسمى بسعر زائد عن يوم البيع؟
اجلواب :قد جاء يف الديث ايرشيف ايَشر رماه ايبدارر حعل حْ ِِّب
ب م حزيدح بل حْر حقع حعل ايَص ِ
ِ ِ
ايْبا حء ب حل حع ِ
ف حف حقاال:
ح
از ٍ ح
َّ
ح
املْ حها قا  :حس حأيُ ح ح
(كَّْا ت ِ
حاج حري ِل حع ح حعه ِد حرسو ِ اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع,
حفس حأيْحا رسو ح اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع حعل ايَص ِ
ف
َّ
ح
ح
حان حيدا بِ حي ٍد حفال حبأ حس ,حمإِن ك ح
حف حقا ح  :إِن ك ح
حان ن ححساء حفال حيَلح).
ماشرتط ايفقهاء يف عملية رصف ايعملة ايتقاب ح يف جملس ايعقد
يدا بيد ,مإال كان مل ايربا املبرم حعا.
وبناء عىل ذلك:
فال حرج مل ايعمل يف رصافة ايعملة ,ميكل برشط ايتقاب

يف

جملس ايعقد ,فإذا بعُ ايدمالر إىل ْجل مسمى فهَشا ايبيع غري جائز
املبرم حعا ,سواء بعُ ايدمالر
حعا ,مهو نوع مل ْنواع ربا ايْسيئة
َّ
بسعر يوم ايبيع ْم بزيادا .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
**

**

**

كتاب احلظر واإلااحة
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السؤال :1هل جيوز ممارسة العادة السرية مع الزوجة عن طريق
احلديث معها على اإلنرتنت؟

اجلواب :يقو اهلل تعاىل﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [املؤمْون5 :ت .]7مذكر ايفقهاء بَّكل عام حرمة
االستمْاء باييد ع ايرجا مايْساء.
مذكر ْغلب ايفقهاء جواز االستمْاء بيد ايزمجة ,ألن ايزمجة ُّ
َمل
استمتاع يزمجها ,ع ْن يكون هَشا األمر برضاها ,مذكر بع

ايفقهاء

كراهية هَشا األمر مع ايزمجة ,مايكراهة هي كراهة تْزهيية.
وبناء عىل ذلك:
فال َيوز يلرجل ْن يستمْي بيده ,مهو يتبدث مع زمجته عل
طريق اإلنرتنُ .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :2ما حكم رقا النساء يف حفالت األعراس وهنَّ يسمعن
الغناء املقرون باملوسيقى؟
جمردا عل ايغْاءْ ,م سَمع ايغْاء
اجلواب :إن استَمع املوسيقى َّ
املقرمن باملوسيقى ال َيوز حعا عْد َجهور ايفقهاء.
مرقص ايْساء ْمام ايْساء جائز حعا إذا

يقرتن بيشء مل

املبرمات ,م يكل رقَا الليعا مثريا يلَّهوات ,مإال ححرم.
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وبناء عىل ذلك:

فال َيوز حضور الفل ايَشر يكون فيه غْاء مقرمن باملوسيقى ,هَشا
فضال عل حرمة ايرقص عْد سَمع ايغْاء املقرمن باملوسيقى .هَشا ,ماهلل
تعاىل ْعلع.
السؤال :3والدي صاحب مال وجاه يريد تزوجيي وبعد ,جراء العقد
على فتاة صاحبة دين وخلق أراد والدي ,قامة حفلة زفايف مع
وجود منكرات كثرية وال أدري ماذا أفعل؟
اجلواب :أوالً :مل ْعظع نعع اهلل تعاىل ع عبده االيتزام برشع اهلل
عز مجل ,ممل ذاق حالما ايطاعة صعب عليه ايوقوع يف املعَية عمدا.
ثاني ًاَ :يب ع ايعبد املؤمل إذا ْسبغ اهلل تعاىل عليه نعمه ْن يَّكر
َّ
يستغل هَشه ايْعع يف معَية اهلل عز
اهلل تعاىل ع هَشه ايْعع ,مْن ال
يعرضها يلزما .
مجل ,ألنه بَشيك ِّ
ثالث ًا :ال َيوز إقامة حفالت ايزماج املَّتملة ع املْكرات ,مايتي
مل َجلتها ايغْاء ماملوسيقى مايرقصْ ,م االتالط ايرجا مع ايْساءْ ,م
ظهور ايزمجة ْمام ايرجا األجانبُّ ,
مكل هَشه األمور مْكرات َيب
إنكارها ,باييد يَاحب األمرْ ,م بايلسانْ ,م بايقلب مع مغادرا ذيك
الفل.
حق
رابع ًا :طاعة ايوايديل مق َّيدا يف غري معَية هلل عز مجل ,ألن َّ
حق ايوايديل ,مال طاعة ملدلوق يف معَية اهلل تعاىل,
اهلل تعاىل مقدَّ م ع
ِّ
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كَم جاء يف الديث ايرشيف( :ال حطا حع حة ِيف حمع َِ حي ٍة ,إِن حََّم اي َّطا حعة ِيف
حاملعر ِ
مف) رماه ايبدارر ممسلع.
وبناء عىل ذلك:
فال َيوز يك ْن توافق ع هَشا الفل ,معليك ْن تستعني ببع
ْهل ايفضل مايعلع مايَال إلقْاع مايدَ ببرمة هَشا ايفعل ,مْن
ْرص ايوايد ع إقامة
يَشكِّرمه بتبكيع ايرشع يف َجيع ْقوايْا مْفعايْا ,فإن َّ

الفل املَّتمل ع املْكرات فيجب عليك ْن تتغ َّيب عل الفل ,مال
تَّارَ فيه عْد مجود املْكرات.
مإنا نرجو اهلل تعاىل ْن ير َّدنا إىل ديْه ردا َجيال ,مْن يرش صدمرنا
يلطاعة ,مْن حي ِّبب إىل قلوبْا اإليَمن .آمني .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :4هل جيوز لألب أو األخ أن يقبِّل ابنته أو أخته من خدِّها؟
اجلواب :قد سئل اإلمام ِْحد بل حْبل رِض اهلل عْه عل تقبيل
ايرجل ذات َمرم يه ,فقا  :إذا قدم مل سفر ,م ِيف ع نفسه.
مقا ابل مفلح :ميكل ال يفعله ع ايفع ْبدا ,ازبهة ْم ايرْس.
مجاء يف اإلقْاع :مال بأس يلقادم مل سفر بتقبيل ذمات املبارم إذا
ِيف ع نفسه ,ميكل ال يفعله ع ايفع ,بل ازبهة مايرْس.
وبناء عىل ذلك:
فال حرج مل تقبيل ايرجل ابْته ْم ْالته مل ازبهة ْم ايرْس تقبيل
شفقة مرِحة محْان ,إذا ْمُْ ايفتْة مل ازهتني.
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حق ايرجل ْن ال يق ِّبل ابْته ْم ْالته ْم ْحد َمارمه مل
ماألمىل يف ِّ
اخلدِّ  ,مالاصة إذا كانا شابني ,مدرء املفاسد مقدَّ م ع جلب املَايح,
ميكفي ايوايد ْم األخ ْن يق ِّبل ازبني ْم ايرْس .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :5كانت زوجيت تتحدث مع صديقة هلا على اهلاتف وأخذت
أستمع للحديث بينهما بدون علم املرأة وزوجيت تعلم أني
أستمع للحديث فماذا يرتتب علينا؟
اجلواب :أوالً :يقو موالنا عز مجل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ [الجرات ,]12 :مفعلك هَشا مل
ايتجسس.
ُّ

ثاني ًا :يقو ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :ح ِ
جتد ِمل
ني ,ا َّي َِشر يأ ِيت هؤ ِ
َّاس يوم ِ
ايق حيا حم ِة ِعْدح اهلل حذا اي حوج حه ِ
الء بِ حوج ٍه
ح
ح
ح ايْ ِ ح ح
ح ِّ
مهؤ ِ
الء بِ حوج ٍه) رماه ايبدارر ممسلع؛ مزمجتك مع صديقتها صاحبة
ح ح
مجهني ,مجه معها بأهنا صديقة ,ممجه معك بأهنا مفية ,مهي يف القيقة
ختون تلك املرْا ,متدفعك يلديانة يتلك املرْا.
ثالث ًا :يقو ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حم حمل
ون ,حْم ي ِفر ح ِ
استحمع إِ حىل ح ِد ِ
يث حقو ٍم حمهع حيه ك ِ
حاره ح
ب ِيف ْذنِ ِه
من مْه ,ص َّ
ح
ح ح
ح ُّ
اآلنك حيو حم اي ِق حيا حم ِة) رماه ايبدارر؛ ماآلنك هو ايرصاا املَشاب .مْنُ
تستمع لديث املرْا األجْبية عْك ,مال شك بأن املرْا املسلمة تكره ْن
يسمع حديثها رجل ْجْبي عْها ,إذا كانُ تتبدَّ ث مع بع

صديقاهتا.
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وبناء عىل ذلك:
فَم فعلته ْنُ مزمجتك مع صديقتها ,مل استَمعك لديثها مع
ٍ
زمجتك ,هو اليانة عظيمة ,مال ُّ
مْاف
حيل يك ميزمجتك فعله ,مهو
مخمايف يلمرمءا ممكارم األالالق ,ألن املرْا قد تْبسط يف الديث مع
صديقتها ,مهل ترىض هَشا يزمجتك إذا كانُ تتبدث مع صديقتها ْن
يسمع حديث زمجتك زمج صديقتها؟ فعليكَم بايتوبة ايَادقة ايَْو .
مكْب
مْ حح َِّشر مل اخليانات ايتي تقع ْثْاء املكاملات اَماتفية مل فتح ِّ
تسجل املكاملة بدمن علع
ايَوت ييسمع الارضمن الديثْ ,م ْن
ِّ
املتك ِّلع .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :6زوجيت حريصة كلَّ احلرص على وضع املناكري على
أظفارها وأنا أتضايق من ذلك جداً فهل من حقي أن أمنعها
من ذلك؟
اجلواب :إن مضع ايطالء ع األظفار هو نوع مل ْنواع ايزيْة
حق ايزمج إذا طلبها مْها ,ميكل املَّكلة ايتي تعرتض
يلمرْا ,مايزيْة مل ِّ
املرْا ْثْاء طالء ْظفارها ْن هَشا ايطالء حائل يمْع مصو املاء إىل ايظفر,
مبايتاِل غسلها ممضوءها غري صبيح إال إذا ْزايته ,مهَشا يَعب ع
املرْا املسلمة املبافظة ع صالهتا ْن تزيله كل يوم مرات عدا.
وبناء عىل ذلك:
1ت ال حرج مل مضع ايطالء ع األظفار برشط إزايته عْد ِّ
كل
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غسل ,معْد ِّ
كل مضوء ,مال حرج يف بقائه ْيام الي

مايْفاس.

2ت إذا مضعُ املرْا ايطالء ع ْظفارها مجب عليها سرت كفيها إذا
حق املرْا ايتي
الرجُ يلَّارع ,ألنه مل ايزيْة ايتي َيب سرتها ,هَشا يف ِّ
ترى ْن ايكفني ييسا بعورا.
3ت َيب ع املرْا طاعة زمجها يف غري معَية هلل تعاىل ,مطالء
األظفار ييس فرضا مال ماجبا مال سْة ,بل هو مبا بايرشمط ايتي
ذكرناها ,فإن مْعها زمجها مل ذيك فيجب ع املرْا طاعة زمجها ,مال
َيوز َما ْن ختايفه .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :7أنا شاب يف مقتبل العمر ومشكليت أني أتأثر جداً بالنظر
,ىل النساء وخترج مين مادة لزجة وهذا جيعلين يف تعب
ومشقة بسبب االغتسال وتطهري الثياب فأرجو ,رشادي حللِّ
هذه املشكلة.
اجلواب :أوالً :تَشكَّر قو اهلل تعاىل﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [ايْور,]30 :
متَش َّكر قو اهلل تعاىل﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭸ ﭹﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [املؤمْون5 :ت.]7
رش
ثاني ًا :يقو ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حيا حمع ح ح
اع ِمْكع اي حبا حء حا حفل حيت ححز َّمج ,حفإِنَّه حْ حغ ُّ يِل حب ح ِ
ايَّ حب ِ
َّ
َص حم حْح حَل
اب حمل اس حت حط ح
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ِ
ِ
ِ
ايَو ِم حفإِنَّه حيه ِم حجا ٌء) رماه ايبدارر
يل حفر ِج ,حم حمل ح حيستحطع حف حع حليه بِ َّ
ممسلع ,فايزماج معني يغ ِّ ايبَص محفظ ايفرج.
ثالث ًا :عليك بَببة ايَالني ,ألن ايْبي ص اهلل عليه مع آيه
ِ
ِ
ازلِ ِ
ازلِ ِ
حب ِام ِل
ايسوء ,ك ح
يس َّ
يس َّ
ايَاي ِح حم ح
مصببه مسلع قا ( :إِن حََّم حم حثل ح
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
حاع ِمْه ,حمإِ َّما
املسك حمنحاف ِ ايك ِري ,حف حبامل املسك إِ َّما حْن حيَش حي حك ,حمإِ َّما حْن تحبت ح

جتدح ِمْه ِرحيا حط ِّي حبة ,حمنحافِ ايكِ ِري إِ َّما حْن حي ِر حق ثِ حيا حب حك ,حمإِ َّما حْن ح ِ
حْن ح ِ
جتدح ِرحيا
حالبِي حثة) رماه ايبدارر ممسلع؛ فازليس ايَايح ال حيدِّ ث جليسه عل
ايْساء ,مال عل ايَّهوات ,بل يَشكِّره باهلل تعاىل ,مالاصة يف غ ِّ ايبَص
محفظ ايفرج.
وبناء عىل ذلك:
فأنا ْنَبك بايزماج ,فإن عجزت عل ذيك ال قدر اهلل فعليك ْن
حتتا ع نفسك ,مذيك بَّغلها يف اخلريات ,ألهنع قايوا :ييس ايعاقل
ايَشر حيتا يلرش بعد ْن يقع فيه ,ميكل ايعاقل ايَشر حيتا يلرش ْن ال
يقع فيه.
فايْفس إذا تَّغلها باخلري شغلتك بايرش ,فجاهد نفسك يف غ ِّ
ايبَص ,ماعلع بأن ايَشر تراه إذا كان سائال ْبي

رقيقا يزجاِ ,يرج مل

غري تد ُّفق ,مال يعقبه فتور ,هو مَشر ,يوجب ايوضوء ,مغسل ايثوب,
مييس مْيا يوجب ايغسل .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :8أنا رجل متزوج وقد أكرمين اهلل عز وجل بزوجة صاحلة
غري أني مبتلى حبة امرأة من النساء وقليب مييل ,ليها فهل
علي من ذنب يف ذلك ألني ال أملك التصرف يف قليب؟
اجلواب :أوالً :رمى ْبو دامد حعل حع ِائ حَّ حة رِض اهلل عْها حقا حيُ:
(ك ح
حان حرسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع حيق ِسع حف حيع ِد
حم حيقو  :ايله َّع حه حَشا حقس ِمي فِ حيَم حْملِك ,حفال تحلمِْي فِ حيَم حمتلِك حمال حْملِك).
مقا بع

محب الرام حرام ,مقد قا
حب الال حال ,
ُّ
ايعلَمءُّ :

موالنا عز مجل﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [الجرات.]7 :
حيب ايطاعة مْهل ايطاعة ,مْن يكره
فايواجب ع املؤمل ْن َّ
املعَية ,ممل املعاِص ايتي َيب ع

ايعبد ْن يكرهها َمبة ايْساء

املتزمجات ,ألن يف ذيك إفسادا َما يف حياهتا
األجْبيات ,مالاصة
ِّ
ْبْ سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه
ايزمجية ,مهَشا اإلفساد جريمة كْبى ت َّ
ِ
ب ت ْر ْفسد
مع آيه مصببه مسلع مل فاعلها بقويه ( :حيي حس مَّْا حمل حال َّب ح
ت ام حر حْا حع ح حزم ِج حها) رماه ْبو دامد عل ِّْب هريرا رِض اهلل تعاىل عْه.
الب املبرم قد يدفع ايعاِص الرتكاب معاا ْالرى ,ألن
ثاني ًا:
ُّ
فبب
املعَية تستدعي معَية ْالرى ,كَم ْن ايطاعة تستدعي طاعة ْالرى,
ُّ
املرْا األجْبية قد يدفع ايعاِص إىل ما ال ُّ
حيل يه حعا مل ايْظر ,مايلمس,
ماخللوا ,مقد يؤدر إىل ارتكاب جريمة ايزنى مايعياذ باهلل تعاىل.
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ثالث ًا :ك َّلَم قور اإليَمن يف قلب ايعبد كلَم عظع حبه يلطاعات مْهل
ايطاعات ,مايعكس بايعكس ,مقد يؤدر هَشا األمر إىل سلب اإليَمن
بايكل َّية ال قدَّ ر اهلل تعاىل ,يقو سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه
ني حيز ِِّن حمه حو مؤ ِم ٌل ,حمال حي ِ
ني
رسق ِح ح
ايز ِاِّن ِح ح
مصببه مسلع( :ال حيز ِِّن َّ
ِ
حي ِ
رش حهبا حمه حو مؤ ِم ٌل ,حمايتَّو حبة
اخلم حر ِح ح
رشب ح
ني حي ح
رسق حمه حو مؤم ٌل ,حمال حي ح
مض ٌة حبعد) رماه ايبدارر ممسلع عل ِّْب هريرا رِض اهلل عْه.
حمعر ح
رابع ًا :ايقَص يف ايقرآن ايعظيع عْب ٌا ملل ْراد االعتبار ,فهَشا سيدنا
يوسف عليه ايَالا مايسالم ,يف بيُ عزيز مَص ,حاميُ زمجة ايعزيز
ْن تغريه ِّ
بكل ايوسائل ,مرامدته رصاحة ,ميك َّل اإليَمن ايَشر يف قلب
سيدنا يوسف عليه ايَالا مايسالم كان ْعظع مل هَشا اإلغراء مل زمجة
تتورع عل اليانة زمجها ,مكان ْعظع مل هتديدها يه﴿ :ﭳ ﭴ
َّ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾

[يوسف:

 .]32مقا سيدنا يوسف عليه

ايسالم﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ [يوسف.]33 :
وبناء عىل ذلك:
الب يلمرْا األجْبية ,مالاصة إذا كان هَشا
فأنُ آثع يف هَشا
ِّ
يدفعك الرتكاب بع

املعاِص معها ,ماألسوْ مل ذيك ْن تتد َّيل تلك

املرْا ْثْاء معاحتك يزمجتك.
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فاحَشر االسرتسا يف هَشا ازانب ,مازع نفسك بلجام ايتقوى,
مجاهد نفسك األمارا بايسوء ,مامأل فراغك بايعبادات مايطاعات
متالما ايقرآن مايَشكر ,ماألعَم ايتي تعمر يك ديْك مدنياَ ,مْكثر
ايدعاء هلل عز مجل.
فإن عجزت عل مقاممة هَشه ايعاطفة ت ال قدَّ ر اهلل تعاىل ت فتقدَّ م مل
متزمجها ,فإن كُْ عاجزا عل ايتعدُّ د يسبب مل
الطبة هَشه ايفتاا
َّ
األسباب ,فأكثر مل ايدعاء هلل تعاىل بَدق يف ْن يَصف قلبك عْها ,ألن
قلوب ايعباد بني ْصبعني مل ْصابع ايرِحل يق ِّلبها كيف يَّاء.
مْما االستدال بالديث ايرشيف( :ايله َّع حه حَشا حقس ِمي فِ حيَم حْملِك,
ِ ِ
ِ
ِ
حب ايْبي
حفال تحلمْي ف حيَم حمتلك حمال حْملك) .فاستدال يف غري َمله ,ألن َّ
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع كان يْسائه ,محاشاه ص اهلل عليه
مع آيه مصببه مسلع ْن يميل قلبه يغري ما َّ
ْحل اهلل تعاىل يه ,مإن ح َّبك
حرمه اهلل تعاىل عليك ,فاتق اهلل يف ْعراض
يغري زمجتك مَمارمك مما َّ
متَور هَشا األمر يو كان مل قبل رجل ْجْبي يبع
اآلالريل,
َّ

َمارمك

ت ال قدَّ ر اهلل ت هل يرضيك هَشا؟ هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :9هل جيوز ثقب األذن واألنف للمولودة الصغرية من أجل
تعليق احللي فيها؟
اجلواب :أوالً :جاء يف الديث ايَبيح عل ابل عباس رِض اهلل
عْهَمْ ,ن ايْبي ص

اهلل عليه مع

آيه مصببه مسلع حْتحى ايْ حِّسا حء
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اهنل محل ِ
ِ
ِ
وق ِه َّل
ايَدح حقة ,حف حر حْيته َّل حهي ِوي حل إِ حىل آ حذ ِ َّ ح
حف حو حع حظه َّل حم حذك حَّره َّل حم حْ حم حره َّل بِ َّ
حيد حفع حل إِ حىل بِال ٍ  .رماه ايبدارر.
ثاني ًا :ايتعَشيب يلَغري ماملثلة فيه متَّويه اخللقة ال َيوز.
ثالث ًا :األصل يف اعتبار ايعادا ْثر ابل مسعود رِض اهلل عْه ( :حما حرآه
املؤ ِمْ ح
ون حح حسْا حفه حو ِعْدح اهلل حح حس ٌل) رماه اإلمام ِْحد مايطْباِّن.
وبناء عىل ذلك:
فايقو ايراجح هو إباحة ثقب ْذن املويودا؛ ألن هَشا مل املقاصد
ايتي يتوصل هبا إىل تعليق الِل يف األذن ,مهَشا ْمر متعارف عليه مل زمل
ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع.
ْما بايْسبة يثقب األنف فهو ييس عرفا عاما ,ميكل إذا تعارف ْهل
ايبلدا ع هَشا فال حرج عْد ذيك مل ثقب األذن ماألنف ميو كان يف
ذيك تعَشيب مإيالم ,إال ْنه ْ الفيف ممقبو .
ميكل جتدر اإلشارا إىل ْنه إذا تع ثقب األنف مع ِّلق فيه الِل,
مكانُ املرْا ممل تظل ْن ايوجه ييس بعورا ,مال َيب سرته ,فإنه َيب
عليها يف هَشه الاية سرت ايوجه بسبب ايزيْة ,ألن سرت ايزيْة ماجب
باالتفاق.
ْما األذن فباالتفاق َيب سرتها سواء كان فيها حِل ْم ال .هَشا,
ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :10هل جيوز أن أ ح لزوجيت حبضور حفل زفاف أختها مع
وجود الغناء واملوسيقى والرقا وكشف العورات؟
اجلواب :أوالً :يقو اهلل تعاىل﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ﴾ [ايتبريع.]6 :

ثاني ًا :يقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حمل حر حْى ِمْكع
مْكحرا حفلي حغ ِّريه بِ حي ِد ِه ,حفإِن ح حيستحطِع حفبِلِ حسانِ ِه ,حفإِن ح حيستحطِع حفبِ حقلبِ ِه ,حم حذي ِ حك
حْض حعف ِ
اإل حيَم ِن) رماه مسلع عل ِّْب سعيد اخلدرر رِض اهلل عْه.
(ما َّي َِشر نحف ِيس بِ حي ِد ِه
ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع :ح
مف م حيتحْهو َّن حعل املْك ِحر ,حْم حيي ِ
املعر ِ
حيتحأمر َّن بِ ح
وش حك َّل اهلل حْن حيب حع حث حع حليكع
ح ح
ِع حقابا ِمل ِعْ ِد ِه ثع حيتحدعَّْه حفال حيست ِ
حجيب حيكع) رماه اإلمام ِْحد عل حَشيفة
َّ
بل اييَمن رِض اهلل عْه.

ثالث ًا :جاء يف كتاب املغْي البل قدامة رِحه اهلل تعاىل :إ حذا د ِع حي حإىل
ايزم ِر ,مايع ِ
مي ِ ٍ ِ
ِ
ود حمنحب ِو ِه ,حم حْم حكْحه ِ
اإلنكحار,
حاخلم ِر ,حم َّ
ح
يمة ,ف حيها حمعَ حي ٌة ,ك ح
ح ح
اإلنكحار؛ ألحنَّه ي حؤ ِّدر حفر حض ِ
حمإِ حزا حية املْك ِحر ,حي ِز حمه الضور حم ِ
إجا حب حة حْ ِال ِيه
ني؛ ح
اإلنك ِ
املسلِ ِع ,حمإِ حزا حي حة املْك ِحر .حمإِن ح حيق ِدر حع ح ِ
حار ,ح ححيرض .حمإِن ح حيع حلع
ِ
ِ
ف .اهت.
َص ح
رض ,حْ حزا حيه ,حفإن ح حيقدر ان ح ح
بِاملْك ِحر حح َّتى حح ح ح
وبناء عىل ذلك:
فال َيوز يزمجتك ْن تَشهب لضور زفاف ْالتها إذا كان الفل كَم
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ذكرت مل مجود املْكرات ,مر ُّبْا عز مجل يعل بْي إ ائيل بسبب عدم
ايْهي عل املْكر ,قا تعاىل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇ﴾ [املائدا78 :ت.]79
مال َيوز يك ْن تسمح َما بايَشهاب ,ألنك إن ْذنُ َما يف ايَشهاب
فأنُ حيك معها يف اإلثع ,مَيب عليك ْن متْعها مل ايَشهاب بالكمة
ايَشهاب ,ماحَشر مل ايتل ُّفظ بأيَمن

ْرصت ع
ماملوعظة السْة إذا َّ
ايطالق يف حا خمايفتها يك ,ألهنا إن ذهبُ ,مْنُ هنيتها عل ايَشهاب
م ترض بَشهاهبا ,فاإلثع عليها ال عليك .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.

السؤال :11هل جيب على املرأة املسلمة أن حتتجب أمام الرجل
املتخلِّف عقلياً؟
اجلواب :يقو اهلل تعاىل﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ [ايْور.]31 :
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مجاء يف الديث ايرشيف ايَشر رماه اإلمام ِْحد مْبو دامد حعل ْ ِّم
حس حل حم حة رِض اهلل عْها حقا حيُ :كُْ ِعْدح حرسو ِ اهلل ص اهلل عليه مع آيه
مصببه مسلع حم ِعْدح ه حميمونحة ,حف حأق حب حل ابل ْ ِّم حمكتو ٍم ,حم حذي ِ حك حبعدح حْن ْ ِمرنحا
بِ ِ
اب ,حف حقا ح ايَّْبِي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :احت ِ
ال حج ِ
حج حبا
ُّ
ِمْه ,حفقلْحا :حيا حرسو ح اهلل حْ حيي حس حْع حمى ال يب َِصنحا حمال حيع ِرفْحا؟ حف حقا ح ايَّْبِ ُّي
ِ
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع :حْ حفعمي ِ
َصانِ ِه!).
ح ح ح
امان حْنت حَم! حْ حيست حَم تب ح
وبناء عىل ذلك:
فاملتد ِّلف عقليا ييس مَّموال بقويه تعاىل﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ﴾ ألنه ال يعرف املتدلف عقليا هل ذهبُ شهوته ْم ال؟
ميَشيك َيب ع املرْا ْن حتتجب ْمام املتد ِّلف عقليا ,ميو يكل مك َّلفا,
إال إذا ثبُ ْن شهوته ذهبُ ي ِ ِعْ ٍَّة ْم مرض ال يرجى ايَّفاء مْه ,فإذا ثبُ
ْنه ال شهوا عْده فبكمه عْدئَش حكع املبارم .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :12هل جيوز النظر ,ىل صور العورات املغلظة وذلك من أجل التعلُّم؟
اجلواب :يقو

اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍ ﮎﮏﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ [ايْور31 :ت .]32فاإلسالم
حرم ايْظر إىل ايعورات سدَّ ا ألبواب ايفتل بني ايرجل ماملرْا ,مالاصة
َّ
بايْسبة يلسوءتني.
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ِّ
يرالص ايرشع ايرشيف يف ايْظر إىل ايعورات إال يرضمرا
م
قَوى ال يمكل حتقيقها إال بايْظر إىل ايعورا.
وبناء عىل ذلك:
فال َيوز ايْظر إىل ايعورات مالاصة املغ َّلظة مْها ,سواء ايْظر إىل
حقيقتها ْم ايْظر إىل صورا حقيقية عْهاْ ,م ايْظر إىل املرسومة باييد ,ميو
بقَد ايتع ُّلع إذا كان يمكل االستغْاء عل ايْظرْ ,ما إذا

يمكل

االستغْاء عل ايْظر ,يطايب علع خمتص ,فإنه يبا يه ايْظر إييها بمقدار
املاسة.
الاجة َّ
حب يالطالع ع ايعلوم ,فإنه ال
ْما اإلنسان ايعادر ايَشر عْده ٌّ
ي َّ
رالص يه بايْظر إىل ايعورات ,مالاصة املغ َّلظة .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :13أخيت طالبة علم يف اجلامعة وتريد متابعة دراستها يف
بلدة بعيدة فهل بوسعها أن تسافر بدون حمرم طلب ًا للعلم؟
اجلواب :قد جاء يف الديث ايَبيح ايَشر رماه اإلمام ايبدارر
حعل اب ِل حعب ٍ ِ
ِض اهلل حعْه حَم حقا ح  :حقا ح ايَّْبِ ُّي ص اهلل عليه مع آيه
َّ
اس حر ح
مصببه مسلع( :ال ت حسافِر ا حملر حْا إِال حم حع ِذر حَم حر ٍم ,حمال حيدالل حع حلي حها حرج ٌل
إِال حم حم حع حها حَم حر ٌم ,حف حقا ح حرج ٌل :حيا حرسو ح اهلل إِ ِِّّن ْ ِريد حْن حْالر حج ِيف حجي ِ
ش ك ححَشا
ال َّج ,حف حقا ح  :االرج حم حع حها).
حمك ححَشا ,حمام حر حْ ِيت ت ِريد ح
مذكر َجهور ايفقهاء ْن املرْا ال ُّ
حيل َما ْن تسافر مسافة ايقَص إال
مع زمج ْم َمرم ,مذيك حفاظا ع عرضها ,متكريَم َما ,ممقاية َما مل
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ايفتل ,مالاصة يف هَشا ايزمل ايَشر كثرت فيه ايفتل مايعياذ باهلل تعاىل.
وبناء عىل ذلك:
فال َيوز ألالتك ْن تسافر مسافة ايقَص بدمن زمج ْم َمرمَّ ,
ألن
فرض ع ايكفاية ,إن قام به
تع ُّلع ايعلع ,مالاصة ايعلوم ايدنيويةٌ ,
ايبع

سقط اإلثع عل اآلالريل.
ْما إذا سافر مع َمرم َما ,مبقيُ يف تلك ايبلدا يوحدها بدمن َمرم,

مع نساء ثقات ,فال بأس يف ذيك ,ميكل األمىل مجود َمرم معها ,مذيك
حفاظا عليها مصيانة يكرامتها ,مالاصة يف هَشا ايزمل ايَشر كثر فيه
ايفسق مايفجور .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :14صاحب معمل مخر ؤ والعياذ باهلل تعاىل ؤ بعد عصره للعنب
من أجل اخلمر هل جيوز شراء فضالت العنب منه؟
اجلواب :إن حاء فضالت ايعْب ممل يعَصه يلدمر جائز حعا,
ختمرت فال َيوز حاؤها.
ما تتدمر ,فإن َّ
وبناء عىل ذلك:
فال حرج مل حاء فضالت ايعْب ممل يعَص ايعْب يلدمر قبل ْن
تتدمر ايفضالت ,هَشا مل حيث ايفتوى ,ميكل مل حيث ايتقوى فال
َّ
يَّرته ,ألن اهلل تعاىل يقو ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ﴾ [املائدا .]2 :هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :15امرأة موظَّفة استنفذت ,جازتها السنوية فهل ميكن أن
تقدم تقريرًا طبياً كذبًا من أجل احلصول على ,جازة؟
حرضْا ع ايَدقَّ ,
محَشرنا مل ايكَشب ,يقو
اجلواب :اإلسالم َّ
ايَد حق
ايَد ِق ,حفإِ َّن ِّ
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حع حليكع بِ ِّ
ايْب هي ِدر إِ حىل ا ِ
ِ
ايرجل حيَدق حم حيت ححب َّرى
زَّْة ,حم حما حي حزا َّ
ح
ايْب ,حمإِ َّن ِ َّ ح
حهيدر إِ حىل ِ ِّ
حب ِعْدح اهلل ِصدِّ يقا؛ حمإِ َّياكع حمايك ِحَش حب ,حفإِ َّن ايك ِحَش حب حهي ِدر
ايَد حق ححتَّى يكت ح
ِّ
ِ
إِ حىل ايفج ِ
ايرجل حيك َِشب حم حيت ححب َّرى
ور حهيدر إِ حىل ايَّْا ِر ,حم حما حي حزا َّ
ور ,حمإِ َّن ايفج ح
ِ
حب ِعْدح اهلل ك َّحَشابا) رماه مسلع عل عبد اهلل بل عمر رِض
ايكحَش حب ححتَّى يكت ح

اهلل عْهَم.
حرضْا ع
مكَشيك َّ

ايتعامن ع

ْب مايتقوى ,ال ع
اي ِّ

اإلثع

مايعدمان ,قا تعاىل﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ [املائدا .]2 :ممل ْعان عاصيا ع
معَية فقد عىص.
وبناء عىل ذلك:
فال َيوز َمَشه املرْا ْن تأالَش تقريرا طبيا كاذبا يلبَو ع إجازا,
مإذا ْالَشته كانُ آثمة ,مايطبيب ايَشر مْبها ايتقرير هو آثع كَشيك ,مإذا
ْالَش ْجرا ع تقريره فهو ْجر حرام حعا ,مهَشا مل ايفساد ايَشر نعاِّن
مْه يف جمتمعْا ,مال حو مال قوا إال باهلل ايعِل ايعظيع .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :16هل جيوز أن أدفع مبلغاً من املال ملوظف يف مجعية من
اجلمعيات السكنية للحصول على بيت يف اجلمعية؟
اجلواب :اإلنسان إذا كان يه حق يف مكان (ما) يه ْن يطايب يف
حقه ,فإنه َّ
تعَشر عليه حتَيل حقه إال بدفع َشء مل املا ملانعه مل الق,
فله ْن يفعل ذيك إذا كان ال يستطيع ْن حيَل ع حقه إال هبَشا ايطريق,
ميكون آالَش املا آثَم ,مآكال ما اآلالريل بايباطل.
مْما إذا ْراد ْن يدفع شيئا مل املا لَويه ع ْمر ييس مل حقه,
املبرمة ايتي جتعل
مفيه احتيا ع األنظمة مايقوانني ,فهو مل ايرشوا
َّ
الق باطال مايباطل حق ,مقد َّ
حَشر مل ذيك سيدنا رسو اهلل ص اهلل
ِ
عليه مع آيه مصببه مسلع بقويه ( :حيعل اهلل ِ
حيش ِيف الك ِع)
ح ح
َّ
اَش حماملرت ح
اير ح
رماه اإلمام ِْحد عل ِّْب هريرا رِض اهلل عْه.
وبناء عىل ذلك:
حق يك ,مال تتعدَّ ى
فإذا كُْ تدفع شيئا مل املا يلبَو ع
ٍّ
ع حقوق اآلالريل ,مال تزاحع اآلالريل ,فال حرج مل دفع املبلغ
ميكون اآلالَش آثَم ,مْما ما عدا ذيك ت مهو ايغايب ت فهو حرام عليك
معليه .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال, :17نسان يريد ,خراج مالٍ معه من بلده ولكن خشيةً عليه من
السرقة أو اخلطر أراد أن حيوله ,ىل قطعة من الذهب ويلبسها
عند دخول املطار ثم خيلعها مباشرةً بعد جتاوز نقطة التفتيش
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مع االعتقاد حبرمة لبس الذهب ولكن ال جيد أمامه ,ال هذا
السبيل فهل جيوز لبس الذهب يف هذه احلالة هلذا الغرض؟
اجلواب :قد اتفق ايفقهاء ع ْنه حيرم ع ايرجل ايتبِل بايَشهب
بجميع ْشكايه ,مذيك يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلعِ ْ( :ح َّل
إلن ِ
حاث ِمل ْ َّمتِي ,حمح ِّر حم حع ح ذك ِ
ايَش حهب حمالح ِرير ي ِ ِ
َّ
ور حها) رماه اإلمام ِْحد.
ْما ِحل ايَشهب بغري قَد ايتبِل مايتز ُّيل فال حرج فيه حعا.
وبناء عىل ذلك:
فال حرج مل يبس ايَشهب يف مثل هَشه الاية ,مع استبضار ايْية
بتبريع ايتبِل به ,مْنه ال سبيل إلالراج املا مل غري رضر إال هبَشه
الاية ,ماألعَم بايْيات ,ماهلل يعلع املفسد مل املَلح ,ميكل إذا يبس
ايَشهب يتجامز نقطة ايتفتيش فعليه ْن ِيلعه مباحا إذا حسلِ حع عليه .هَشا,
ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :18هل جيوز للرجل أثناء مداعبة الزوجة أن يضع أصبعه يف
دبرها والعكس كذلك؟
ْن ٍّ
اجلواب :قد ذهب َجهور ايفقهاء إىل َّ
يكل مل ايزمجني ِح ُّل
االستمتاع باآلالر ,كَم ُّ
حيل ايْظر إىل َجيع بدن صاحبه ,مكَشا ملسه ,يقويه
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :اح حفظ حعو حرت ح
حك إِال ِمل حزم حجتِ حك
حْم حما حم حلكحُ حي ِميْ حك ,حقا ح  :قلُ :حيا حرسو ح اهلل حفإِ حذا ك ح
حان اي حقوم حبعضهع ِيف
حبع ٍ ؟ حقا ح  :إِن اس حت حطع حُ حْن ال حي حر حاها حْ ححدٌ حفال حي حر حيْ حَّها ,قلُ :حفإِ حذا ك ح
حان
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حْ ححدنحا حالايِيا؟ حقا ح  :حفاهلل حت حب حار حَ حم حت حع حاىل حْ حح ُّق حْن يستحب حيا ِمْه) رماه اإلمام
حتل يزمجها ,مايزمج ُّ
ِْحد عل هبز بل حكيع رِض اهلل عْه .فاملرْا ُّ
حيل
يزمجته ,قا تعاىل﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ [ايبقرا.]187 :
إال يف حاية الي

مايْفاس ماإلحرام ميف ايظهار قبل ايتكفري.

وبناء عىل ذلك:
فاملداعبة بني ايزمجني جائزا حعا نظرا ممساْ ,ما إدالا األصبع
يف ايدبر فيْبغي االبتعاد عْه يألسباب ايتايية:
أوالً :ايدُّ بر ٌّ
َمل يلْجاسة ,مقد تالمس األصبع ايْجاسة املغلظة
يغري حاجة مال رضمرا ,مهَشا ال يليق باملؤمل مال باملؤمْة.
ثاني ًا :هَشا ايفعل هو يف القيقة تأباه ايْفوس ايسليمة ,مْصباب
ايفطرا ايسليمة ,مهو ييس مل ْالالق ْهل األدب ,بل هي عادات مافدا
إىل األمة ممل ال يعرفون األدب مايقيع ماألالالق ايسامية ,مممل ابتعدما
عل ايفطرا اإلنسانية ,معاشوا عيَّة ايبهائع ماليوانات ,بل ايبهائع
ماليوانات ال يفعلون ذيك.
ثالث ًا :ربَم ْن يؤدر استمرار هَشا ايفعل إىل مطء املرْا يف دبرها,
ماالبتعاد عل ايَّبهات ْسلع يديل املرْا مايرجل ,كَم جاء يف الديث
ايرشيف ايَشر رماه مسلع حعل ايُّْع حَم ِن ب ِل حب َِّ ٍري رِض اهلل عْه حقا ح حس ِمعُ
ات
ني ,حم حبيْحه حَم مَّتحبِ حه ٌ
ال حرا حم حب ِّ ٌ
حرسو ح اهلل ﷺ حيقو ( :إِ َّن الحال ح حب ِّ ٌ
ني ,حمإِ َّن ح
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ِ
ال حيع حلمه َّل كحثِ ٌري ِمل ايْ ِ
َّاس ,حف حمل ا َّت حقى ُّ
حْب حْ ي ِ ِديْ ِ ِه حم ِعر ِض ِه,
ايَّب حهات است ح
ِ
حم حمل حم حق حع ِيف ُّ
ال حرا ِم).
ايَّب حهات حم حق حع ِيف ح
رابع ًا :ما حعه اهلل تعاىل يلزمجني ت مل االستمتاع ببعضهَم
ايبع

ت فيه ايغْى عل ايطريق ايثانية ايتي ختايف ايفطرا اإلنسانية .هَشا,

ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :19امرأة ابتليت حبة رجل أجنيب عنها فهل جيوز هلا أن
تذهب لساحر حتى تكره ذاب ذاب الرجل؟
اجلواب :ايَشهاب إىل ايساحر ْم ايكاهل يلسؤا عل عواقب
األمور حرام ,مذيك يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حمل
حْتحى ك ِ
حاهْا حْم حع َّرافا حف حَدَّ حقه بِ حَم حيقو حف حقد حك حف حر بِ حَم ْن ِز ح حع ح َم ح َّم ٍد ﷺ) .رماه
ْبْ سيدنا رسو اهلل ص
اإلمام ِْحد عل ِّْب هريرا رِض اهلل عْه .مقد ت َّ
اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ممل يَشهب إىل ساحر ْم كاهلْ ,م
يتعاطى ْفعاَمع ,فقا ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حيي حس ِمَّْا
حمل حت حط َّ حري حمال تط ِّ حري حيه ,حمال حت حك َّه حل حمال تك ِّه حل حيه ت حْظُّْه ,حقا ح  :ت حْم حس حب حر حْم
س ِب حر حيه) رماه ايطْباِّن عل عمران بل حَني رِض اهلل عْه .هذا أوالً.
ببب ايرجل األجْبي عْها هي آثمة إن
ثاني ًا :هَشه املرْا ايتي ابتليُ
ِّ
متقَدا مل ايبداية ايْظر إييهْ ,م الديث معهْ ,م اخللوا به ,ممل
كانُ
ِّ
ايطبعي ْن جتد ايعَشاب ايْفيس ,مذيك يقويه تعاىل﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [ايْور.]63 :
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مع هَشه املرْا يف هَشه الاية بكثرا االستغفار مايتوبة ايَادقة,
مكثرا ايدعاء يف ْن يَصف اهلل عْها هَشا الا .
ببب هَشا ايرجل األجْبي عْها ,م تكل متس ِّببة يف
ْما إذا ابتليُ
ِّ
ذيك ,فال إثع عليها إن شاء اهلل تعاىل ,معليها بكثرا ايدعاء مااليتجاء إىل
اهلل تعاىل يف ْن يَصفه اهلل تعاىل عل قلبها.
وبناء عىل ذلك:
فال َيوز َمَشه املرْا ْن تَشهب إىل ساحر مل ْجل ايكتابة َما
حتى تكره هَشا ايرجل ,ألن قلوب ايعباد بيد اهلل تعاىل ,مييسُ بيد
ني
وب حب ح
ايسبرا ,قا ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :إِ َّن ايقل ح
ْصب حع ِ
ف حي حَّاء) رماه ايرتمَشر عل ْنس رِض
ني ِمل حْ حصابِ ِع اهلل ي حق ِّلب حها كحي ح
اهلل عْه .هذا أوالً.
احب
ثاني ًا :إذا كان هَشا ايَّاب ايَشر تع َّلقُ به املرْا شابا صالا ص ح
ديل ماللق ,ميرغب بايزماج ,فال حرج ْن يعرض عليه ْحد ْقارب
ايزماج مْها ,ميعل ذيك يكون راحة َما.
ايفتاا
ح
مْما إذا يكل صاحب ديل ماللق فعليها بااليتجاء إىل اهلل تعاىل يف
ْن يَصفه عْها ,مْن يقوم ْهلها بتزمَيها مل رجل صايح ,عل طريق
َمارمهاْ ,م بع

ايْساء ,ألن ايزماج سكل مراحة مطمأنيْة ,مال حرج

بأن يرقي هَشه ايفتاا ْحدٌ مل َمارمها ْم ايْساء ايَالاتْ ,م ترقي هي
نفسها رقية حعية .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :20هل جيوز للمرأة أن تطيع زوجها يف مسألة الوطء يف الدبر
أثناء حيضها؟
اجلواب :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [ايبقرا222 :ت ]223مالرث موضع ايوالدا ,يعْي
ايوطء يف ايقبل.
ميقو سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع:
(مل حْتحى ح ِائضا ,حْم امر حْا ِيف دب ِر حها ,حْم حك ِ
اهْا حف حَدَّ حقه بِ حَم حيقو  ,حف حقد حك حف حر
ح
ح
ح
بِ حَم حْن حز ح اهلل حع ح َم ح َّم ٍد ﷺ) رماه اإلمام ِْحد مْبو دامد مايرتمَشر مابل
ماجه .ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حملع ٌ
ون حمل حْتحى
ام حر حْتحه ِيف دب ِر حها) رماه اإلمام ِْحد مْبو دامد .ميقو ص اهلل عليه مع

آيه مصببه مسلع( :ال حيْظر اهلل حع َّز حم حج َّل إِ حىل حرج ٍل حجا حم حع ام حر حْتحه ِيف دب ِر حها)
رماه اإلمام ِْحد مابل ماجه.
وبناء عىل ذلك:
فيبرم ع ايزمج ْن يطأ زمجته يف دبرها ,سواء كانُ طاهرا ْم

حائضا ,مال َيوز يه ْن يستمتع هبا يف حيضها إال مل فوق اإلزار ,ألن يف
يفوت عليها ح َّقها يف املعاحا املرشمعة ,مقد ثبُ
ذيك رضرا َما ,مقد ِّ
رضر ذيك ع ايرجل ,هَشا فضال عل ايوعيد ايَشر جاء عل سيدنا
رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ,مالاصة ايلعْة.
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مكَشيك حيرم ع ايزمجة ْن متكِّل زمجها مل نفسها؛ ألنه ال طاعة
ملدلوق يف معَية اخلايق ,مقد هنى سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع
ِ ِ
ل ِّق ,ال تحأتوا
آيه مصببه مسلع عل ذيك بقويه( :إِ َّن اهلل ال حيستحبي مل ا ح
ايْ حِّسا حء ِيف حْد حب ِار ِه َّل) رماه اإلمام ِْحد مايرتمَشر .مألن ايدبر موضع ايقَشر,
فإذا ح َّرم اإلسالم ع املرْا ْن متكِّل زمجها مل إتياهنا يف ْيام حيضها,
حيرم عليها متكيْه مل إتياهنا يف ايدبر .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
فكيف ال ِّ
السؤال :21هل جيوز شرعاً المرأة ليس عندها زوج وال ولد حيميها أن
تتخذ كلبًا معلمًا من أجل حراستها وحراسة بيتها؟
اجلواب :قد رمى اإلمامان ايبدارر ممسلع عل ِّْب هريرا رِض
اهلل عْه قا  :قا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حمل
اط ,إِال كحلب حر ٍ
حْم حس حك كحلبا حفإِنَّه حيْقص ك َّل حيو ٍم ِمل حع حملِ ِه ِق حري ٌ
ث حْم
ح ح
اشي ٍة) .ميف رماية يإلمام مسلع( :مل َّاخت ححَش كحلبا ,إِال كحلب م ِ
ِ
اش حي ٍة حْم حصي ٍد
حم ح
ح ح
ح
ص ِمل حْج ِر ِه ك َّل حيو ٍم ِق حري ٌ
اط).
حْم حزر ٍع ,ان حت حق ح
فاألصل يف اقتْاء ايكلب عْد َجهور ايفقهاء ْنه ال َيوز إال
يرضمرا ,كايَيد مالراسة مغريها مل مجوه االنتفاع.
وبناء عىل ذلك:

ِ
مدربا لراستها محراسة بيتها ,يعدم
فال حرج مل اقتْاء املرْا كلبا َّ

مجود زمج ْم ميد ْم مل يقوم ببراستها ,ميكل إذا زايُ الاجة مجب
رصف ايكلب محرم بقاؤه .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :22هل جيوز أكل حلم البط واحلمام؟
اجلواب :قد رمى ْبو دامد يف سْْه ,عل ابل عباس رِض اهلل عْهَم
حان حْهل از ِ
ون حْش حيا حء ,حم حيرتك ح
اهلِ َّي ِة حيأكل ح
قا  :ك ح
ون حْش حيا حء حت حق َُّشرا ,حف حب حع حث اهلل
ح
حت حع حاىل نحبِ َّيه ﷺ حم حْن حز ح كِتحا حبه حم حْ حح َّل ححال حيه حم حح َّر حم حح حرا حمه ,حف حَم حْ حح َّل حفه حو
ُ حعْه حفه حو حعف ٌو ,حمتحال﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ
ححال ٌ  ,حم حما حح َّر حم حفه حو حح حرا ٌم ,حم حما حس حك ح

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [األنعام ]145 :إِ حىل ِ
آال ِر اآل حي ِة.

ُّ
فيبل ,يكل
ميقو الافظ ابل حجر رِحه اهلل :ما يرد فيه مانع

ِّ
كايبط مطري املاء.
برشط ايتَشكية,
ميقو اإلمام ايْومر رِحه اهلل :اتَّفق ْصبابْا ع ْنه ُّ
حيل ْكل
ايْعامة مايدجاج ...مايبط ...مالَمم.
وبناء عىل ذلك:
فيجوز ْكل لع ايبط مالَمم ,ألن األصل يف األطعمة ماألحبة
ُّ
نص بتبريع لع ايبط مالَمم.
نص بايتبريع ,مما ثبُ ٌّ
الل ,حتى يرد ٌّ
هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :23هل جيوز قتل احليوان من أجل التدريب على الصيد؟
اجلواب :قد رمى اإلمام مسلع عل ابل عباس رِض اهلل عْهَمْ ,ن
رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ال حتت ِ
َّدَشما حشيئا فِ ِيه
ايرم حغرضا) .ميف رماية حعل س ِع ِ
يد ب ِل ج حب ٍري رِض اهلل عْه حقا ح  ( :حم َّر ابل
ح
ح
ُّ
عمر رِض اهلل عْهَم بِ ِفتي ٍ
ان ِمل ق حري ٍ
ش حقد ن ححَبوا حطريا حمهع حيرمونحه ,حم حقد
ح
حح
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جعلوا يَِ ِ
اح ِ
ب اي َّط ِري ك َّل حالاطِ حئ ٍة ِمل نحبلِ ِهع ,حف حل ََّم حر حْما اب حل ع حم حر حت حف َّرقوا,
ح
ح ح
حف حقا ح ابل ع حم حر :حمل حف حع حل حه حَشا؟ حي حعل اهلل حمل حف حع حل حه حَشا ,إِ َّن حرسو ح اهلل ص
ِ ِ
ايرم حغ حرضا)
اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع حي حع حل حمل َّاخت ححَش حشيئا فيه ُّ
رماه مسلع.
ميقو هَّام بل زيد بل ْنس بل مايك :حد حاللُ حم حع حجدِّ ر حْن ِ
حس ب ِل
ِ ٍ
اجة
وب ,حفإِ حذا حقو ٌم حقد ن ححَبوا حد حج ح
ل حك ِع ب ِل حْ ُّي ح
حمايك رِض اهلل عْه حد حار ا ح
(هنحى حرسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه
وهنحا ,حقا ح  :حف حقا ح حْن ٌحس :ح
حيرم ح
ْب اي حب حه ِائع) يعْيْ :ن حت حبس ح َّية يتقتل بايرمي.
مسلع حْن تَ ح ح
وبناء عىل ذلك:
فقد اتَّفق ايفقهاء ع حتريع ِّاختاذ َشء فيه رم هدفا يلرمي ,ملا فيه
مل إيالم يلبيوان ,متضييعا ملاي َّيته ,متفويتا يَشكاته إذا كان مما ي حَشكَّى,
مضياعا يالنتفاع مْه .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :24هل جيوز للمسلم أن حيضر حفل زفاف رجل نصراني
صديق له؟
اجلواب :قد جاء يف الديث ايرشيف ايَشر رماه اإلمام ايبدارر
ِ
ِض اهلل حعْه حقا ح  :حقا ح حرسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه
عل حْ ِِّب م ح
وسى حر ح
يس ايسو ِء ,كحم حث ِل ص ِ
ِ
ِ
اح ِ
مصببه مسلع ( :حم حثل ازحلِ ِ
ب
ح
يس َّ
ح
ايَاي ِح حمازحل ِ َّ
اد ,ال يعدح م حك ِمل ص ِ
املِس ِك مكِ ِري الدَّ ِ
ب املِس ِك إِ َّما تحَّ ح ِرت ِيه ,حْم ح ِ
اح ِ
جتد
ح
ح
ح
ح
ِرحيه ,مكِري الدَّ ِ
اد حي ِرق حبدح ن ححك حْم حثو حب حك ,حْم ح ِ
جتد ِمْه ِرحيا حالبِي حثة).
ح ح
ح
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ميف حديث آالر رماه اإلمام ِْحد حعل حْ ِِّب ه حري حر حا رِض اهلل عْه حقا ح :
(املرء حع ح ِد ِ
حقا ح حرسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع :ح
يل
حاللِيلِ ِه ,حفل حيْظر حْ ححدكع حمل ِيحايِط ,ت حم حقا ح م حؤ َّم ٌل :حمل ِيحايِل ت) .ميف حديث
َّبي ص اهلل
ثايث م َّتفق عليه عل حِّْب موسى األشعرر رِض اهلل عْهْ :ن ايْ َّ
ب) .هذا أوالً.
عليه مع آيه مصببه مسلع حقا ح ( :ا حملرء حم حع حمل حْ حح َّ
ثاني ًا :يقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حمل حر حْى ِمْكع
مْكحرا حفلي حغ ِّريه بِ حي ِد ِه ,حفإِن ح حيستحطِع حفبِلِ حسانِ ِه ,حفإِن ح حيستحطِع حفبِ حقلبِ ِه ,حم حذي ِ حك
حْض حعف ِ
اإل حيَم ِن) رماه مسلع عل ِّْب سعيد اخلدرر رِض اهلل عْه.
(ما َّي َِشر نحف ِيس بِ حي ِد ِه
ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع :ح
مف م حيتحْهو َّن حعل املْك ِحر ,حْم حيي ِ
املعر ِ
حيتحأمر َّن بِ ح
وش حك َّل اهلل حْن حيب حع حث حع حليكع
ح ح
ِع حقابا ِمل ِعْ ِد ِه ,ثع حيتحدعَّْه حفال حيست ِ
حجيب حيكع) رماه اإلمام ِْحد عل
َّ
حَشيفة بل اييَمن رِض اهلل عْه.
وبناء عىل ذلك:
فال َيوز حضور حفل زفاف ايرجل ايَْصاِّن إذا مجد فيه املْكرات
مل غْاء ماالتالط رجا مع نساء ,محب يلدمر ,مبع

األفعا

املك ِّفرا مل تَليب مما شاكل ذيك مل املراسع ايتي جترر يف حفالت
زماجهع .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :25هل جيوز ,لقاء الدجاج بعد ذحبه يف املاء الساخن ليسهل
نتف ريشه؟
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اجلواب :قد جاء يف حاشية ابل عابديل ع ايدر املدتار ( :حم حيطهر
حْب ٍ
حي حب ٌل حم حع حس ٌل حم ِدب ٌس حمده ٌل بِ حغ ٍِل حثالثا ,حم حل ٌع طبِ ح بِ حدم ٍر بِ حغ ٍِل حمت ِ
يد حثالثا,
مك ححَشا دجاج ٌة مل حقا ٌا حا حي حة حغ ِِل ا حمل ِ
اء يِلَّْت ِ
ف حقب حل حش ِّق حها) ْر :تطهر بايغسل
ح
ح ح ح
ح
ثالثا.
اج ٌة إ حي ) حقا ح ِيف اي حفت ِحَّ :إهنحا ال تحطهر حْ حبدا,
(مك ححَشا حد حج ح
قا يف الاشية :ح
ِ
اس حة
حيكِل حع ح حقو ِ حْ ِِّب يوس ح
حرش حهبا ايْ حَّج ح
ف تحطهر ,حمايع َّلة ت حم حاهلل حْع حلع ت ت ح ُّ
حجس ,حيكِل ِ
ان ,م حع حلي ِه اشت ِهر حْ َّن اي َّلبع ايس ِم ح ِ
ِ ِ
ِ
ايع َّل حة
َّ
َص ن ِ ٌ
بِ حواس حطة اي حغ حل حي ح
ح َّ
ح
يط بِم ح
ا حملَشكور حا ال تحثبُ ما ح يمكث اي َّلبع بعدح اي حغ حلي ِ
ان حز حمانا حي حقع ِيف ِمثلِ ِه
ح
ح
ح
ح
ح
ايت حَّرشب مايدُّ الو ِيف باطِ ِل اي َّلب ِع ,مك ٌّل ِمْهَم حغري َم ح َّق ٍق ِيف ايس ِم ِ
يط,
ح
ح
ح
َّ
ح
ُّ
ِ
ِ
رتَ فِ ِيه إال ِمقدح ار حما ت ِحَل الح حر حارا حإىل
ححيث ال حيَل حإىل ححدِّ اي حغ حل حيان ,حمال ي ح
ازل ِد يِتحْب َّل مسام ايَ ِ
حظ ِ
اه ِر ِ
وف ,حبل حيو ت ِر حَ حيمْحع ان ِق حال حع َّ
ايَّع ِر؛ حفاألحم حىل
ح ح ح ُّ ُّ
ِيف ايس ِم ِ
ون فِ ِيه حعل ايْ َِّج ِ
يط حْن ي حط َّه حر بِاي حغس ِل حثالثا ,حفإِ َّهنع ال حيت ححب َّرس ح
س.
َّ
وبناء عىل ذلك:
فال حرج مل إيقاء ايدجاج يف املاء ايساالل بعد ذببه ييسهل نتف
يترشب ايلبع مل املاء
ريَّه ,برشط ْن ال يبقى فيه زمْا طويال حتى ال َّ
ايْجس ,مع ْن يغسل بعد ذيك ميو مرا ماحدا .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :26هل جيوز شرعًا سقي الزروع واألشجار باملاء النجس؟
اجلواب :قد جاء يف حاشية ابل عابديل( :ميو سقي ما يؤكل لمه
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مخرا ,فَشبِ حح مل ساعتهَّ ,
ايزرمع
حل ْكله ميكره ...قا يف الاشية :حم ُّ
ات ال ححترم مال تكره ِعْدح حْك حث ِر ايف حقه ِ
ا حملس ِقية بِايَّْجاس ِ
اء).
ح
ح
َّ
ح
ح ح
مجاء يف املجموع( :ايزرع ايْابُ ع ايرسجني ,قا األصباب:
ييس هو نجس ايعني ,يكل يْجس بمالقاا ايْجاسة نجاسة جمامرا ,مإذا
غسل طهر ,مإذا سْبل فب َّباته اخلارجة طاهرا قطعا ,مال حاجة إىل
غسلها ,مهكَشا ايقثاء ماخليار مشبههَم يكون طاهرا ,مال حاجة إىل غسله,
قا املتوِل :مكَشا ايَّجرا إذا سقيُ ماء نجسا ,فأغَاهنا مْمراقها
مثَمرها طاهرا كلها ,ألن ازميع فرع ايَّجرا منَمؤها).
وبناء عىل ذلك:
فال حرج مل سقاية ايزرمع ماألشجار باملاء ايْجس ,متكون طاهرا
مع ْمراقها مْغَاهنا مثَمرها مال حيرم ْكلها ,مال يكره .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :27رجل مبتلى بشرب اخلمر وهو خبَّاز وعندما كان يعجن
العجني وقع على العجني كأس مخره فعجنه وخبزه فهل
يؤكل هذا اخلبز؟
اجلواب :اخلمر ْم اخلبائث ,كَم جاء يف الديث ايرشيف ايَشر رماه
ايطْباِّن حعل حعب ِد اهلل بل حعم ِرم بل اي حع ِ
اا رِض اهلل عْهَم ,حقا ح  :حقا ح
رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :اخلمر ْم اخلب ِائ ِ
ث,
ُّ ح ح
ح
ح
حف حمل ح ِ
ات
ات حم ِه حي ِيف حبطْ ِ ِه حم ح
ني حيوما ,حفإِن حم ح
ح ح حهبا ح تق حبل ِمْه حصالته حْر حب ِع ح
ميتحة ج ِ
اهلِ َّية).
ح ح
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نجسه.
ماخلمر نجس ال يطهر ,مإذا مقع ع َشء َّ
وبناء عىل ذلك:

فإذا مقع اخلمر ع ايعجني مع ِجل به مالبِز فإنه ال يؤكل ,ميو ْكله
ال يقام عليه الد؛ ألن اخلبز صار نجسا ,ميو كانُ عني اخلمر حرقتها
ايْار .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :28هل جيوز االستعانة ببعض آيات من القرآن العظيم
كمنبِّه يف اهلاتف النقال؟
اجلواب :ايكالم صفة املتك ِّلع ,مايقرآن ايعظيع هو كالم اهلل عز
مجل ,معظمة ايكالم تكون مل الال عظمة املتك ِّلع ,مال ْعظع مال
حرض ع تعظيمه بقويه﴿ :ﭩ
ْقدس مل كالمه تعاىل ,مر ُّبْا عز مجل َّ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [الج.]32 :
وبناء عىل ذلك:
فليس مل تعظيع ايقرآن ْن َيعل بع

آياته مسيلة يلتْبيه يف اَماتف

ايْقا  ,ألنه ْقدس مل ْن َيعل ْداا تْبيه ملكاملةْ ,م تْبيه يْائع ,فهو
دستور الياا ,مايقائد إىل جْة عرضها ايسموات ماألرض .هَشا ,ماهلل
تعاىل ْعلع.
السؤال :29هل جيوز أن يقول املسلم ألخيه :أسألك بوجه اهلل كذا؟
أو أسألك باهلل كذا؟
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اجلواب :قد ْالرج اإلمام ْبو دامد مل حديث حجابِ ٍر رِض اهلل عْه
حقا ح  :حقا ح حرسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ال يس حأ
ِ
زَّْة).
بِ حوجه اهلل إِال ا ح
مكَشيك ْالرج حديثا آالر حع ِل اب ِل ع حم حر رِض اهلل عْهَم حْ َّن ايَّْبِ َّي

ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع حقا ح  ( :حمل حس حأ حيكع بِاهلل حف حأعطوه).

مْالرج ايطْباِّن يف ايكبري عل ِّْب عبيد موىل رفاعة بل رافعْ ,ن
ون حمل حس حأ ح
رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع قا  ( :حملع ٌ
بِ حوج ِه اهلل ,حم حملع ٌ
ون حمل س ِئ حل بِ حوج ِه اهلل حف حمْ ححع حس ِائ حله).
وبناء عىل ذلك:
فقد كره ايفقهاء يلمسلع ْن يسأ ْالاه شيئا بوجه اهللْ ,م ْن يقو
يهْ :سأيك باهلل ,ألنه ال يسأ بوجه اهلل إال ازْة ,مكَشيك يكره ملل سئل
بوجه اهلل ْن ير َّد ايسائل.
يَشيك فاألمىل باملسلع ْن ال يسأ ْالاه باهلل مال بوجهه .هَشا ,ماهلل
تعاىل ْعلع.
السؤال, :30ذا اشرتى ,نسان سيارة أو بيتاً هل من السنة أن يذبح
ذبيحة شكرًا هلل تعاىل؟
يستبب جتديد ايَّكر هلل تعاىل عْد
اجلواب :قد ذكر ايفقهاء بأنه
ُّ
جتدُّ د ايْعع يفظا بالمد مايثْاء ,مذيك يقويه ص اهلل عليه مع آيه
مصببه مسلع( :إِ َّن اهلل حي حري حىض حعل اي حعب ِد حْن حيأك حل األحك حل حة حف حيب حمدح ه حع حلي حها,
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ايرشب حة حفيبمدح ه حع حليها) رماه مسلع .ملديث( :اي َّط ِ
اعع َّ
ايَّاكِر
ح
رش حب َّ ح ح ح
حْم حي ح
ِ
ِ
ايَابِ ِر) رماه اإلمام ِْحد مايرتمَشر مقا  :حديث حسل.
ايَائ ِع َّ
بِ حمْ ِز حية َّ
ايقرب ,ممْها ْن يَشبح ذبيبة,
ميكون ايَّكر كَشيك بفعل قربة مل ح
يَْع طعاما ,مالاصة بايْسبة يلبيُ ْن يعمل يه مكريا ت ذبيبة ت مهي
ْم
ح
مستب َّبة عْد َجهور ايفقهاء ,مال تتأكَّد تأكُّد مييمة ايْكا .
وبناء عىل ذلك:
فيستبب ذبح ذبيبةْ ,م عمل مييمة ,ك َّلَم جتدَّ دت ايْعمة ,مل
ُّ
مسكل جديد ,متسمى مكرياْ ,م قدمم غائب ,متسمى نقيعةْ ,م عْد
التع ايَبي ايقرآن ايكريع متسمى ِ
ال ََّشاق ,مكَشيك عْد حاء مركوب
ْم نجا مما شاكل ذيك.
مع فاعل ذيك ْن يْور هبا ايَّكر هلل تعاىل ,مإطعا حم إالوانه,
مبَش ح طعامه ,ييكون يه بَشيك ْجر.
مَيب ْن حيَشر املؤمل مما يفعله بع

عوا ِّم ايْاس مل تلطي باب

املْز ازديدْ ,م ايسيارا ,بايدم .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :31امرأة قالت لزوجها :ال أساحمك ,ن نظرت ,ىل النساء
فهل هذا من حقِّها الشرعي؟
اجلواب :يقو
ﮂ﴾ [ايْور.]30 :

اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
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ميقو سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حيا
مىل ,م حييسُ حي حك ِ
ِ
اآلال حرا) رماه
حع ُِّل ال تتبِع ايَّْظ حر حا ايَّْظ حر حا ,حفإِ َّن حي حك األ ح ح ح
اإلمام ِْحد مْبو دامد مايرتمَشر مقا  :حديث حسل.
ميقو اهلل تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [سورا ايعَص].
ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حمل حر حْى ِمْكع
مْكحرا حفلي حغ ِّريه بِ حي ِد ِه ,حفإِن ح حيستحطِع حفبِلِ حسانِ ِه ,حفإِن ح حيستحطِع حفبِ حقلبِ ِه ,حم حذي ِ حك
حْض حعف ِ
اإل حيَم ِن) رماه مسلع .ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه
املعر ِ
مسلع ( :حما َّي َِشر نحف ِيس بِ حي ِد ِه حيتحأمر َّن بِ ح
مف حم حيتحْ حهو َّن حعل املْك ِحر ,حْم
حيي ِ
وش حك َّل اهلل حْن حيب حع حث حع حليكع ِع حقابا ِمْه ,ث َّع تحدعونحه حفال يست ححجاب حيكع)
رماه اإلمام ِْحد مايرتمَشر مقا  :حديث حسل.
وبناء عىل ذلك:
نظرت إىل ايْساء ,إن كان مل
فإن قو ح املرْا يزمجها :ال ْساَمك إن
ح
مْطلق األمر باملعرمف مايْهي عل املْكر ,مْهنا ال ترىض هبَشا املْكر ,فهَشا
مل ح ِّقها ايرشعيْ ,ما إذا كان املْطلق ايغريا فقط ,مْهنا متلك ْن تسمح
يه ْم ال تسمح ,فهَشا كالم غري حعي .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :32ما حكم ملس شعر الكلب بقصد أو بغري قصد؟ هل ينقض
الوضوء؟ وهل ينجس الالمس؟
اجلواب :قد االتلف ايفقهاء يف حكع شعر ايكلب مل حيث
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ايطهارا مايْجاسة ,فَشهب الْفية ماملايكية ,ميف رماية عل اإلمام ِْحد,
إىل طهارا شعره ,الالفا يلَّافعية مالْابلة ايَشيل قايوا بْجاسته.
وبناء عىل ذلك:
يرض ايالمس ,مال يؤثر ع
فلمس شعر ايكلب إن كان جافا ال ُّ
صبة ايوضوء باالتفاقْ ,ما إذا كان مبلوال باملاء فعْد الْفية ماملايكية
َّ
تتْجس اييد مال بدَّ مل غسلها,
يرض ,معْد ايَّافعية مالْابلة َّ
كَشيك ال ُّ
ميف ِّ
كل األحوا ال يؤثر ملسه ع صبة ايوضوء .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.

السؤال :33هل جيوز شرعاً لرسام أن يتخيَّل صور األنبياء من خالل
سريتهم ثم يقوم بر هم؟
اجلوابَّ :
إن ايواجب ع األمة ْن تع ِّظع ْنبياء اهلل عليهع ايَالا
مايسالم َجيعا ,مع رْسهع سيدنا َممد ص اهلل عليه مع آيه مصببه
حق سيدنا َممد ص اهلل عليه مع آيه مصببه
مسلع ,قا تعاىل يف ِّ
مسلع﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾ [ايفتح8 :ت.]9
ٍ
تْقيص يف حقهع,
مباملقابل حَشر ايقرآن ايعظيع مل ْ ِّر امتهان ْم
ماعتْبه ر َّدا عل اإلسالم مايعياذ باهلل تعاىل ,قا تعاىل﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [األحزاب.]57 :
نبي مل األنبياء ,مالاصة سيدنا َممد ص
مإن خت ُّيل شدَ َّية ِّ
ْر ٍّ
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اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ,مجعل صورا يه ,سواء كانُ متبركة,
نوع مل ْنواع اإليَشاء يَّدَهع ايكريع ,ألن َّ
رسام يتد َّيل
ْم ثابتةٌ ,
كل َّ
صورا مل الال فهمهُّ ,
مكل األفهام قارصا يف هَشا ازانب.
مقد ذهب َجهور ايفقهاء إىل حتريع تَوير ِّ
كل ذر رم مل حيث
متطور األمر إىل
ازملة ,متَوير األنبياء ْمىل بايتبريع الَّي حة ايفتْة هبع,
ُّ
عبادا صورهع ممتاثيلهع كَم يفعل ذيك ايَْارى ,مقد مرد يف الديث
حان فِ ِ
عل ايَْارى( :إِ َّن ْم حي ِئ حك إِ حذا ك ح
ت حبْحوا حع ح
ايَايِح حف حَم ح
ايرجل َّ
يهع َّ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
خلل ِق ِعْدح اهلل حيو حم
حار ا ح
حق ِْبه حمس ِجدا ,حم حص َّورما فيه تل حك ُّ
ايَ حو حر ,حفأم حيئ حك ح
اي ِق حيا حم ِة) رماه ايبدارر عل ايسيدا عائَّة رِض اهلل عْها.
مرمى ايبدارر حعل اب ِل حعب ٍ ِ
ِض اهلل حعْه حَم ( :حْ َّن ايَّْبِ َّي ص اهلل
َّ
اس حر ح
عليه مع آيه مصببه مسلع حَّملا ر حْى ايَور ِيف ايبي ِ
ُ ح حيدالل ححتَّى حْ حم حر
ح
ُّ ح ح
ح
ِ
ِ
ِ
ايسالم بِ حأي ِدهيِ حَم األحزالم ,حف حقا ح :
يع حمإِس حَمع حيل حع حلي ِه حَم َّ
ِ حهبا حفمب حيُ ,حم حر حْى إِب حراه ح
حقا حت حلهع اهلل ,حماهلل إِن استحق حس حَم بِاألحز حال ِم حق ُّط) .يعْي ما استقسموا باألزالم.
وبناء عىل ذلك:
نبي مل األنبياء عليهع ايسالم ,مالاصة سيدنا
فيبرم تَوير ِّ
ْر ٍّ
َممد ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ,ملا يف ذيك مل مفاسد كبريا,
مالاصة اإليَشاء يَّدَهع ايكريع ,مإيَشاء يلمسلمني ,ممل هو ايَشر
نبي مل األنبياء؟ الاصة صاحب املقام املبمود,
يرتقي ييتد َّيل صورا ِّ
ْر ٍّ
مَيب ع ْميياء األمور مْع ذيك مْعا باتَّا .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :34ما حكم املباريات اليت جتري من مالكمة ومصارعة حرة؟
اجلواب :يقو اهلل تعاىل﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [ايبقرا.]195 :
ميقو ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾

[ايْساء:

.]29

ميقو ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [األحزاب .]58 :ميقو ص اهلل عليه مع آيه
ِ
رض حار) رماه اإلمام ِْحد عل ابل عباس
رض حر حمال ح
مصببه مسلع( :ال ح ح
رِض اهلل عْهَم.
وبناء عىل ذلك:
الرا ايتي يستبيح فيها ٌّ
كل مل
فال جتوز املالكمة ماملَارعة َّ
املتَارعني ماملتالكمني إيَشا حء اآلالر ماإلرضار به ,مهَشا ييس مل ايرياضة
حيرض عليها اإلسالم ,مكيف ال حترم املالكمة ماملَارعة
ايْافعة ايتي ِّ
بني ايْاس مقد هنى ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع عل
ايتبريش بني ايبهائع ,فضال عل ايتبريش بني ايْاس؟
ْالرج ْبو دامد مايرتمَشر حعل جم ح ِ
اه ٍد ( :حْ َّن ايَّْبِ َّي ص اهلل عليه مع
آيه مصببه مسلع حهنحى حعل ايتَّب ِر ِ
ني اي حب حه ِائ ِع).
يش حب ح
كَم َّبني يْا سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع
َّ
بأن ايتبريش بني ايْاس مل عمل ايَّيطان ,كَم ْالرج ذيك اإلمام مسلع
يف صبيبه حعل حجابِ ٍر رِض اهلل عْه حقا ح  :حس ِمعُ ايَّْبِ َّي ص اهلل عليه مع
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ان حقد حْ ِي حس حْن حيعبدح ه امل حَ ُّل ح
ايَّي حط ح
آيه مصببه مسلع حيقو ( :إِ َّن َّ
ون ِيف
حج ِز حير ِا اي حع حر ِ
ب ,حم حيكِل ِيف ايتَّب ِر ِ
يش حبيْحهع).
ماملالكمة ماملَارعة فيها ايتبريش بني املالكمني ماملتَارعني.
هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :35هل جيوز حتويل اخلنثى ,ىل ذكر أو أنثى؟
اجلواب :قد اتفق ايفقهاء ع ْنه ال َيوز حتويل ذكر كملُ ْعضاء
ذكوريته إىل ْنثى ,مكَشيك ايعكس ,ألن هَشا نوع مل ْنواع تغيري اللق اهلل
تعاىل ,ممل تزيني ايَّيطان ,كَم قا تعاىل خمْبا عل ايَّيطان بقويه:
﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [ايْساء .]119 :فهو كبريا مل ايكبائر,
يستبق فاعلها ايعقوبة عليها مل قبل ايقاِض املسلع.
مجريمة كْبى,
ُّ
ْما إذا اجتمع يف ايَّدص عالمات ايْساء مايرجا  ,فيْظر فيه إىل
ايغايب مل حايه.
وبناء عىل ذلك:
فإذا كانُ صفات ايَشكورا يف اخلْثى غايبة ع صفات األنوثة,
معويج حتى صار ذكرا ,فال حرج يف ذيك إن شاء اهلل تعاىل ,مكَشيك إذا
كانُ صفات األنوثة غايبة ع صفات ايَشكورا ,معوزُ حتى صارت
ْنثى ,فال حرج.
ألن هَشا ايعالج بقَد ايَّفاء مل حاية اخلْوثة ,مال يعدُّ تغيريا
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خللق اهلل تعاىل ,بل هو مرض مل األمراض َيوز معازته بايطرق
ايرشعية .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :36هل جيوز للمسلم أن يعزي نصراني ًا بوفاة قريب له؟
اجلواب :قد ْالرج اإلمام ايبدارر يف صبيبه حعل حْن ٍ ِ
ِض اهلل
حس حر ح
حان غالم هي ِ
حعْه حقا ح ( :ك ح
ود ٌّر حِيدم ايَّْبِ َّي ص اهلل عليه مع آيه مصببه
ٌ ح
مسلع حف حم ِر حض ,حف حأتحاه ايَّْبِ ُّي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع حيعوده,
حف حق حعدح ِعْدح حرْ ِس ِه ,حف حقا ح حيه :حْسلِع ,حفْح حظ حر إِ حىل حْبِ ِيه حمه حو ِعْدح ه ,حف حقا ح حيه :حْطِع
حْبا اي حق ِ
اس ِع ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ,حف حأس حل حع ,حف حد حر حج ايَّْبِ ُّي
ح
لمد هلل ا َّي َِشر حْن حق حَشه
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع حمه حو حيقو  :ا ح
ِمل ايْ ِ
َّار ).
حس رِض اهلل عْه ( :حْ َّن هي ِ
مْالرج اإلمام ِْحد حعل حْن ٍ
ود ًّيا حد حعا ايَّْبِ َّي
ح
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع إِ حىل الب ِز حش ِع ٍري حمإِ حها حي ٍة حسْ ِ حد ٍة
حف حأ حجا حبه).
مذكر ايفقهاء ْنه ال حرج مل تعزية ْهل ايكتاب ,معيادا مرضاهع,
ممواساهتع عْد املَائب بْية دعوهتع إىل اإلسالم متأييف قلوهبع.
وبناء عىل ذلك:
فال حرج مل تعزية ايَْصاِّن بقريبه ,ميكل ال يدعو مليته باملغفرا
مايرِحة ,ميو كان صاحب اللق حسل مسريا طيبة ,مذيك يقويه تعاىل:
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﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [ايتوبة.]113 :
ميَش ِّكرهع باهلل تعاىل ,محيثهع ع ايَْب ,ميدعو َمع باَمداية مْن
يرش اهلل صدمرهع يإلسالم.
مجتدر املالحظة بأنه ال َيوز يلمسلع حضور جْازته يف ايكْيسة
يوجود املْكرات فيها ,ميو

يفعل املسلع فعلهع ,مذيك يقويه تعاىل:

﴿ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [ايْساء.]140 :
فإن حرض مجب عليه ْن يْكر عليهع مْكراهتع ,فإن يقدر حرم عليه
الضور .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :37لقد وقعتُ يف مشكلة حيث خنت ابن عمي بإقامة عالقة
مع زوجته من تبادل رسائل وكلمات وبعض املخالفات
الشرعية وأنا تبت ,ىل اهلل تعاىل وعالقيت مع ابن عمي جيدة
ولكن أشعر رارة اخليانة فهل جيب علي أن أخرب ابن عمي
بذلك حتى يساحمين؟
اجلواب :أوالً :يقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حْ ُّ حهيا
مد اهلل ,مل حْصاب ِمل ه َِش ِه اي حقاذمر ِ
آن حيكع حْن تحْتحهوا حعل حد ِ
ايَّْاس حقد ح
ات
ح
ح ح ح
ح
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
حاب اهلل) رماه
حشيئا حفل حيست ِحرت بِس ِرت اهلل ,حفإِنَّه حمل يبد حيْحا حصف حبتحه نقع حع حليه كت ح
اإلمام مايك عل زيد بل ْسلع .ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه
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اه ِريل ,مإِ َّن ِمل املج ِ
مسلع( :ك ُّل ْمتِي معاَف إِال املج ِ
ايرجل
ح ح
ح ح
ح
ح
اه حرا حْن حيع حم حل َّ
َّ
رته اهلل حع حلي ِه ,حف حيقو ح  :حيا فالن حع ِملُ
بِاي َّلي ِل حع حمال ,ث َّع يَبِ حح حم حقد حس ح ح
ِ
ِ
اي حب ِ
رت اهلل حعْه)
ار حح حة ك ححَشا حمك ححَشا ,حم حقد حب ح
ات حيسرته حر ُّبه ,حميَبِح حيكَّف س ح
رماه ايبدارر عل ِّْب هريرا رِض اهلل عْه.
ثاني ًا :يقو تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾
[ايتبريع.]8 :

ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلعِ :
(بادرما بِاألحعَم ِ
ح
طغيا ,حْم مرضا م ِ
من إالَّ حفقرا مْسيا ,حْم ِغْى م ِ
حسبعا ,حهل تحْتحظِر ح
فسدا ,حْم
حح
رش حغ ِائ ٍ
فايسا حعة
ايس ح
اع حة َّ
ب يْ حت حظر ,حْم َّ
حه حرما مفْدا ,حْم حموتا جمهزا ,حْم ايدَّ َّجا ح حف ح ُّ
ْدهى حم حْ حم ُّر) رماه ايرتمَشر عل ِّْب هريرا رِض اهلل عْه .ممل حمط
ح
ايتوبة اإلقالع عل ايَشنب ,مايْدم ع ما فعل ,ماززم ع ْن ال يعود.
وبناء عىل ذلك:
فيجب عليك ْن تتوب إىل اهلل تعاىل توبة صادقة برشمطها املَشكورا,
مَيب عليك ْن تسرت ع نفسك ,مْن ال تتبدَّ ث بمعَيتك ألحد,
ماقطع زيارتك البل عمك يف بيته حتى تتم َّكل مل صدق ايتوبة ,ماحَشر
مل الديث معها ميو ع اَماتف ,حتى ال تقع يف املعَية مرا ثانية,
مْنَبك ْن ترسع بايزماج إن كُْ قادرا عليه ,مإال فأكثر مل ايَوم,
مع غ ِّ ايبَص .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :38هل جيوز النظر ,ىل عورة الطفلة الصغرية؟

اجلواب :يقو اهلل تعاىل﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾
حب
[ايْور .]30 :ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :إِ َّن اهلل حكت ح
حع ح اب ِل آ حد حم حح َّظه ِمل ايزنى ,حْد حر حَ حذي ِ حك ال حَمحا حي حة ,حفزنى اي حع ِ
ني ايَّْ حظر ,حمزنى
اي ِّلس ِ
ان ا حملْطِق ,حمايَّْفس حمتحَّْى حمتحَّت ِحهي ,حماي حفرج ي حَدِّ ق حذي ِ حك ك َّله حميك ِّحَشبه)
ح
رماه ايبدارر عل ِّْب هريرا رِض اهلل عْه.
ماتفق ايفقهاء ع ْن ايْظر إىل ايَغريا بَّهوا حرام ,مهَم كان
عمرها ,ممهَم كان ايعضو املْظور إييه مْها.
ماتفقوا كَشيك ع ْنه َيوز يلرجل ْن يْظر إىل ايَغريا بغري شهوا
سوى ايفرج ما تَل إىل حدِّ ايَّهوا.
وبناء عىل ذلك:
فيجوز ايْظر إىل ايَغريا مهي يف س ِّل ايرضاع ما عدا ايفرجْ ,ما
غري ايرضيعة فيجوز ايْظر إييها كَشيك إال إذا بلغُ حدَّ ايَّهوا .هَشا,
ماهلل تعاىل ْعلع.

السؤال :39هل جيوز للمرأة املسلمة اليت تطلب العلم الشرعي أن
تنظر ,ىل مشاخيها أثناء ,لقاء ا اضرة عليها؟
اجلواب :يقو

اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ﴾ [ايْور .]31 :ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ال
حِيل حو َّن حرج ٌل بِام حر حْ ٍا إِال حم حم حع حها ذم حَم حر ٍم) رماه ايبدارر ممسلع ,ميف رماية:
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(ال حِيل حو َّن حرج ٌل بِام حر حْ ٍا إِال ك ح
حان حثاي ِ حثه حَم َّ
ايَّي حطان) رماه اإلمام ِْحد مايرتمَشر
مقا  :حديث حسل صبيح.
وبناء عىل ذلك:
فإذا كانُ املرْا ختلو مع شيدها يتع ُّلع ايعلع فهَشا ال َيوز حعا,
مال َيوز يرجل مسلع ْن ِيلو بامرْا ميو يتعليع ايقرآن ايكريع ,هَشا
فضال عل ايْظر.
ْما إذا كانُ مع نساء ْالرياتَّ ,
نظر املرْا إىل ايرجل األجْبي ت
فإن ح
سواء كان شيدا ْم ال ت بَّهوا حرا ٌم ,مكَشيك حيرم عليها إذا علمُ ْم
غلب ع ظِّْها مقوع ايَّهواْ ,م شكَُّ يف ذيك.
ْما نظر املرْا إىل ايرجل األجْبي ت سواء كان شيدا ْم ال ت بغري
شهوا يقيْا ت يغري عورته ت فجائز حعا ,لديث ايسيدا عائَّة رِض اهلل
(ر حْيُ ايَّْبِ َّي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع حيسرت ِِّن
عْها قايُ :ح

ِِ
ون ِيف ا حملس ِج ِد ,ححتَّى حْك ح
ل حب حَّ ِة حيل حعب ح
ون حْنحا ا َّيتِي حْس حأم,
بِ ِر حدائه حم حْنحا حْنظر إِ حىل ا ح
حفاقدرما حقدر از ِ ِ ِ ِ
يَ ِة حع ح ايله ِو) رماه ايبدارر.
ل ِر ح
ايس ِّل ا ح
ار حية الحدي حثة ِّ
ح ح
هَشا مل حيث ايفتوى ,ميكل مل باب ايتقوى عليها ْن تغ َّ بَصها,
ميو إىل مَّاِيها ,ميو مع ْمل ايفتْة مايَّهوا ,متكتفي بايسَمع مْهع.
هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.

السؤال :40تعطَّرت امرأةٌ يف بيتها وهي غري ناوية اخلروج من بيتها
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ثم خرجت من بيتها ألمر طارئ وبعد أن سارت يف الشارع
تذكَّرت أنَّها متعطِّرة فماذا تفعل؟
وسى رِض اهلل عْه
اجلواب :قد ْالرج ْبو دامد مايرتمَشر حعل حْ ِِّب م ح
حعل ايَّْبِ ِّي حص َّ اهلل حع حلي ِه مع آيه مصببه حم حس َّل حع حقا ح ( :ك ُّل حع ٍ
ني حزانِ حي ٌة,
املجلِ ِ
حم حاملر حْا إِ حذا استحع حط حرت حف حم َّرت بِ ح
س حف ِه حي ك ححَشا حمك ححَشا ,حيعِْي حزانِ حية).
مْالرج ايْسائي مابل الزيمة عل ِّْب موسى األشعرر رِض اهلل
عْه ,عل ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع قا ُّ ْ( :يَم امرْا
فمرت ع قوم ييجدما رحيها فهي زانيةُّ ,
مكل عني زانية).
استعطرت َّ
مجاء يف صبيح مسلع حعل حْ ِِّب ه حري حر حا رِض اهلل عْه حقا ح  :حقا ح حرسو
اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حْ ُّي حَم ام حر حْ ٍا حْ حصا حبُ حبدورا حفال
ايع حَّاء ِ
تحَّهد معْحا ِ
اآلال حراح).
ح حح
ح
مرمى ِْحد حعل حْ ِِّب ه حري حر حا رِض اهلل عْه حعل ايَّْبِ ِّي حص َّ اهلل حع حلي ِه
مع آيه مصببه حمس َّلع ْنه حقا ح ( :ال حمتْحعوا إِماء اهلل مس ِ
اجدح اهلل,
ح ح
ح ح
ح ح
مييدرجل ت ِحف ٍ
الت).
ح
ح ح
ستبب يلرجل ْن يتط َّيب داالل بيته مالارجه,
منص ايفقهاء ع ْنه ي
ُّ
َّ
بَم يظهر رحيه مِيفى يونه ,ميس ُّل يلمرْا يف غري بيتها ْن تتط َّيب بَم يظهر
يونه مِيفى رحيه ,يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :طِيب

ايرجا ِ ما حظهر ِرحيه م حال ِفي حيونه ,مطِيب ايِّْس ِ
اء حما حظ حه حر حيونه حم حال ِف حي ِرحيه)
ح
ح
ح ح
ِّ ح ح ح ح
رماه ايرتمَشر عل ِّْب هريرا رِض اهلل عْه .ميف بيتها تتط َّيب بَم تَّاء مما
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الفي ْم ظهر .محيرم عليها ْن تتط َّيب عْد الرمجها بَم يظهر رحيه.
وبناء عىل ذلك:
فيبرم ع املرْا ْن تتط َّيب مخترج مل بيتها ,فإن الرجُ مهي
ناسية مجب عليها ْن ترجع إىل بيتها مباحا ,يتزيل ْثر ايطيب ثع خترج,
معليها بايتوبة ماالستغفار .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :41ما هو احلكم الشرعي يف صبغ شعر املرأة ؤ بامليش ؤؤ؟
اجلواب :اتفق ايفقهاء ع

ْن تغيري ايَّيب بالْاء ْم نبوه

املتزمجة بَشيك,
مختتص املرْا
مستبب يلرجل,
مستبب يلمرْا كَم هو
ِّ
ُّ
ٌّ
ٌّ
َّ
ألن االالتضاب زيْة ,مايزيْة مطلوبة مل ايزمجة يزمجها.
ميرى ايفقهاء ْن ما الضب ْم صبغ بمتْ ِّجس يطهر بغسله ثالثا,
مإذا كان االالتضاب بعني ايْجاسة فال يطهر إال بزما عيْه مطعمه
مرحيه ,مالرمج املاء صافيا ,ميعفى عل بقاء ايلون.
وبناء عىل ذلك:
فإن صبغ شعر املرْا (بامليش) جائز حعا بايرشمط ايتايية:
1ت ْن ال تكون املادا مَْوعة مل َشء نجس.
2ت ْن ال متْع مل مصو املاء إىل ايَّعر ,ببيث تبقي طبقة عازية
ع ايَّعر.
3ت ْن يكون ذيك برضا ايزمج .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :42هل جيوز بيع وشراء ألعاب األطفال ,ذا كانت على شكل خنزير؟
اجلواب :قد مرد يف الديث ايَبيح عل ايسيدا عائَّة رِض اهلل
عْها( :كُْ حْيعب بِايبْ ِ
حات ِعْدح ايَّْبِ ِّي ص اهلل عليه مع آيه مصببه
ح
ح
حان ِِل صو ِ
احب حيل حعب حل حم ِعي ,حفك ح
مسلع ,حمك ح
حان حرسو اهلل ص اهلل عليه
ح ح
ِ
ِ
رسهب َّل إِ ح َِّل حف حيل حعب حل حم ِعي)
مع آيه مصببه مسلع إ حذا حد حال حل حي حت حق َّمع حل مْه ,حفي ح ِّ
رماه ايبدارر.
يقو الافظ ابل حجر رِحه اهلل تعاىل( :ماستد َّ هبَشا الديث ع
ص
جواز اختاذ صور ايبْات ماي ُّلعب ,مل ْجل يعب ايبْات هب َّل ,مال َّ
ذيك مل عموم ايْهي عل ِّاختاذ ايَور ,مبه جزم عياض ,منقله عل
ازمهور ,مْهنع ْجازما بيع ايلعب يلبْات يتدريبه َّل مل صغره َّل ع ْمر
بيوهت َّل مْمالده َّل) .هذا أوالً.

ثاني ًا :جاء يف الديث ايَبيح( :ما َّي َِشر نحف ِيس بِي ِد ِه حيي ِ
وش حك َّل حْن
ح
ح
يْ ِز ح فِيكع ابل مريع حكحَم مق ِسطا حفيك ِرس ايَلِيب ميقت حل ِ
اخلْ ِز حير حم حي حض حع
ح ح َّ ح ح ح
ح ح ح ح
ح
ِ
ازز حي حة حم حي ِفي ح حاملا ححتَّى حال حيق حب حله حْ ححدٌ ) رماه ايبدارر ممسلع.
َمر ٍم ْكلهْ ,م بيعه
جمرد حيوان نجسْ ,م َّ
قا ايعلَمء :اخلْزير ييس َّ
ْم حاؤه ْم يعابه مما شاكل ذيك مل األحكام ايرشعية ,إنَم هو جزء مل
هوية ْهل ايكتاب .يقو ابل بطا رِحه اهلل( :مإنَم قَد إىل كرس
ايَليب مقتل اخلْزير مل ْجل ْهنَم يف ديل ايَْارى املفرتيل املعتديل يف
حيعتهع إييه ,فأالْب ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ْن
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غريه َممد ص اهلل عليه
عيسى عليه ايسالم
سيغري ما نسبوه إييه ,كَم َّ
ِّ
مع آيه مصببه مسلع ,مْعلمهع ْهنع ع ايباطل يف ذيك ,فد َّ هَشا ْن
عيسى عليه ايسالم يأيت بتَبيح حيعة َممد ص اهلل عليه مع آيه
مصببه مسلع حاكَم بايعد بني ْهلها).
ميقو اإلمام ايْومر رِحه اهلل تعاىل( :فيه دييل ع تغيري املْكرات,
مآالت ايباطل؛ مقتل اخلْزير مل هَشا ايقبيل).
وبناء عىل ذلك:
فال َيوز بيع محاء ْيعاب األطفا ايتي هي ع شكل اخلْزير,
ِ
مايكَشب ع اهلل تعاىل ,مال َيوز يلمسلع
ألنه شعار مل شعارات ايكفر
ْن يرِّب ْمالده ع إيفته ْم االهتَمم به ,ألن هَشه األيعاب فيها مفسدا
يألطفا  ,مايطفل يف مرحلته األمىل مل ايرتبية تْطبع عْده ايَور ,مال
تزم مل ذهْه بسهوية ,محديث ايسيدا عائَّة رِض اهلل عْها ايسابق
ذكره دييل ع ذيك .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :43هل جيوز نتف الشيب من اللحية ,ذا كان قليالً؟
اجلواب :قد هنى ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع عل
نتف ايَّيب ,مقا  :إنه نور املسلع .رماه اإلمام ِْحد مايرتمَشر.
منص ايفقهاء ع كراهة نتف ايَّيب.
جاء يف حاشية ابل عابديل( :ال بأس بِ حأال َِش حْطر ِ
اف اي ِّلب حي ِة إ حذا
ح ح
ح
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حطا حيُ ,مال بِْحت ِ
ب إال حع ح حمج ِه ايت حَّز ُّي ِل ,حمال بِاألحال َِش ِمل حح ِ
ايَّي ِ
ف َّ
اجبِ ِه
ح
ني).
حم حشع ِر حمج ِه ِه حما ح يَّبِه فِع حل امل حدَّْثِ ح
مجاء يف املجموع( :يكره نتف ايَّيب؛ لديث عمرم بل شعيب
عل ْبيه عل جده عل ايْبي ﷺ قا ( :ال تْتفوا ايَّيب ,فانه نور املسلع
يوم ايقيامة) حديث حسل رماه ْبو دامد مايرتمَشر مايْسائي مغريهع
بأسانيد حسْة ,قا ايرتمَشر :حديث حسل ,هكَشا قا ْصبابْا :يكره,
رص به ايغزاِل كَم سبق مايبغور مآالرمن ,ميو قيل :حيرم يلْهي
َّ
ايَصيح ايَبيح يبعد؛ مال فرق بني نتفه مل ايلبية مايرْس).
ني سئِ حل حعْه :ال حْع حلمه
(م حقا ح حماي ِ ٌك ِح ح
مجاء يف ايفواكه ايدماِّن :ح
ايَ حو ِ
مه ٌة حع ح
اب ,ك ححَم يك حره
إِل ,حْر حإزا حيته حمكر ح
َّ
حح حراما ,حمتحركه حْ حح ُّ
ب ح َّ
ِ
ِ
ايَّ ِ
ار ِ
حخت ِفيف اي ِّلب حي ِة حم َّ
يس
وسى ححتسيْا حمتحز ِييْا ,حمإِن حق حَدح بِ حَشي حك ايتَّلبِ ح
ب بِامل ح
ع ح ايِّْس ِ
اء ك ح
حان حْ حشدَّ ِيف ايَّْه ِي).
ح
ح
وبناء عىل ذلك:
فيكره نتف ايَّيب ,ألنه نور املسلع .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
**

**

**

كتاب اآلداب

كتاب اآلداب

341

السؤال :1أنا موظف لدى شركة من الشركات وأثناء العمل أستمع
,ىل بعض الدروس الدينية فهل يف ذلك من حرج شرعي ,ذا
كان األمر بدون است ذان من مدير الشركة؟
اجلواب :إذا كان استَمعك يلدرمس ايديْية يؤثر ع عملك,
ميأالَش جزءا مل ايزمل ع حساب عملك فهَشا ال َيوز حعا إال بإذن
مايك ايرشكة.
مْما إذا كان استَمعك يلدرمس ال يؤثر ع إتقان عملك ,مال يؤثر
ع إنتاجك ,مال يضيع يك مقتا ع حساب ايعمل ,فال حرج يف ذيك,
مال حيتاج إىل استئَشان مل مايك ايرشكة.
وبناء عىل ذلك:
فأنا ْنَبك بعدم االستَمع يلدرمس ْثْاء عملك؛ ألن ذيك
يَّوش عليك ,فال تتقل بَشيك االستَمع مال ايعمل ,ميكل إذا مجد
عْدَ ايفراغ ْثْاء ايعمل ,فاستمع يلدرس بأذن صاغية ماعية ,ألن اهلل
تعاىل ما جعل يرجل مل قلبني يف جوفه ,ميقو ص اهلل عليه مع آيه
مصببه مسلع( :إن اهلل عز مجل حيب إذا عمل ْحدكع عمال ْن يتقْه)
رماه ايطْباِّن مايبيهقي ,ممل إتقان ايعمل حَص ايعقل مايفكر يف ايعمل
ايَشر تقوم به .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال, :2نسان يرى يف املنام كثرياً أنه يرتكب الفاحشة مع النساء
فهل عليه ,ثم يف ذلك؟
اجلواب :اإلنسان املك َّلف مسؤم عل ْعَميه ك ِّلها يوم ايقيامة ,مال
يرفع عْه ايقلع إال يف حاالت مل َجلتها ايْوم ,فايْائع غري مك َّلف حعا,
مال يالم ع قو مال فعل حا نومه ,كَم ْنه ال يْسب إييه َشء حا نومه.
وبناء عىل ذلك:
فال إثع ع املبتلع ,ميو رْى ْنه يرتكب ايفواحش ,ميكل ْنا ْنَح
هَشا األخ ايكريع بغ

ايبَص محفظ ايفرج مايلسان ,مْن ال يتبدَّ ث

ببديث يتع َّلق بايْساء مع ْصدقائه ,ألن ايغايب األعع ع اإلنسان ايْائع
ْنه يرى يف نومه ما حتدِّ ثه به نفسه ْكثر ايْهار .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :3هل صحيح بأن املرأة ناقصة عقل ودين؟
اجلواب :قد جاء يف الديث ايَبيح ايَشر رماه اإلمام ايبدارر
حعل حْ ِِّب س ِع ٍ
يد اخلد ِر ِّر رِض اهلل عْه ْن ايْبي ص اهلل عليه مع آيه
ح
يل حْذه ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ب
ب يل ِّ
مصببه مسلع قا  ( :حما حر حْيُ مل نحاق حَات حعق ٍل حمد ٍ ح ح
ال ِ
از ِم ِمل إِحدح اك َّل! قل حل :حم حما نق حَان ِديِْْحا حم حعقلِْحا حيا حرسو ح اهلل؟
ايرج ِل ح
َّ
ف حشهاد ِا ايرج ِل؟ قلل :ب ح  ,حقا ح  :حف حَشي ِ ِ
حقا ح  :حْ حييس حشهادا املحر حْ ِا ِمث حل نَِ ِ
ك
ح ح
ح ح ح
ح ح َّ
ِمل نقَ ِ
اضُ ح ت حَ ِّل حم ح تحَع؟ قل حل :حب ح  ,حقا ح :
ان حعقلِ حها؛ حْ حيي حس إِ حذا حح ح
ح
حف حَشي ِ ِك ِمل نقَ ِ
ان ِديْ ِ حها).
ح
أوالًَ :يب عليْا ْن نعلع َّ
بأن هَشا الديث ايرشيف ال يْتقص مل
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قدر املرْا شيئا ,محاشا ْن يَدر هَشا عل سيد اخللق محبيب الق ايَشر
ايتعجب مل قوا
ع َّلع ايبرشية ك َّلها األدب مع اآلالريل ,بل فيه إشارا إىل
ُّ
سلطان املرْا ع ايرجل ,حيث عْدها املقدرا ع سلب عقله ,مايَشهاب
لب ايرجل ايَّديد مل ْصباب ايعزيمة مالزم.
ب ِّ
ثاني ًا :ر ُّبْا عز مجل جعل عاطفة املرْا ْقوى مل عاطفة ايرجل ,ألن
ايوظيفة ماملهمة ايتي اللقُ مل ْجلها تقتيض هَشا ,كَم ْنه تبارَ متعاىل
جعل ايرجل ْقوى تفكريا مل املرْا ,ألن ايوظيفة ماملهمة ايتي اللق مل
ْجلها تقتيض هَشا.
مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي ِْحد الجي ايكردر
حفظه اهلل تعاىل ع ازواب ما يِل:
[وقد ثبت طب ّي ًا أن دماغ املرأة أصغر حج ًام ووزن ًا من دماغ الرجل].
ثالث ًا :مل ايواقع ايعمِل املعاش نرى ْن سعادا ٍّ
كل مل ايرجل ماملرْا
ال تكون إال إذا كانُ عاطفة املرْا ْكْب مل عقلها ,يت ِ
بسل تربية ْمالدها,

معقل ايرجل ْكْب مل عاطفته ,يي ِ
بسل تأمني ايْفقة َمع ,مهَشا هو
ايتكامل بني ايرجل ماملرْا.
رابع ًا :ايكَم يف املرْا ْن تكون عاطفتها ْقوى مل عقلها ,مكَم

ايرجل ْن يكون عقله ْقوى مل عاطفته ,فال املرْا ْفضل مل ايرجل ,مال
ايرجل ْفضل مل املرْا ,بل ٌّ
يكمل ايطرف اآلالر ,مهَشه هي
كل مْهَم ِّ
املساماا ايدقيقة بني ايرجل ماملرْا.
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عز مجل ك َّلف املرْا يف بع
خامس ًا :ر ُّبْا َّ

األحيان برتَ بع

ايطاعات مثل ايَالا مايَيام مايطواف ,مهَشا ما يقا عْه ايْقص يف
ايديل ,مالقيقة ْن املرْ حا عْدما ترتَ ايَال حا مايَيام مايطواف متالما
ايقرآن مما شاكل ذيك ْيام حيضها منفاسها ,فإنَم هي طائعة هلل عز
مجل ,ألهنا ما تركُ هَشه ايعبادات إال بأمر اهلل تعاىل ,مال يقا عْها:
عاصية هلل عز مجل بَشيك.
وبناء عىل ذلك:
فَبيح ما جاء يف ايسؤا  ,ألن هَشا ما ْكَّده سيدنا رسو اهلل ص
اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ,مييس يف ذيك انتقاا يلمرْا ,ألن
كَمَما بغلبة عاطفتها ع عقلها ,كَم ْن كَم ايرجل بغلبة عقله ع
ألن َّ
عاطفتهَّ ,
كل ماحد مْهَم يه مظيفة ,ممظيفته تقتيض هَشا.
نقص يف ظاهر األمر ,ميكل يف القيقة هو
ْما بايْسبة يلديل :فهو ٌ
طاعة هلل عز مجل ,ألن اهلل هو اآلمر َما برتَ بع

ايعبادات يف بع

األحوا  .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :4ع بعض الناس حديثاً عن سيدنا رسول اهلل صلى اهلل
سكِينًا
عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول فيه( :اللهمَّ َأحْ ِينِي مِ ْ
كنيِ َي ْومَ الْقِيَامَةِ)
شرْنِي فِي زُ ْمرَةِ ا ْلمَسَا ِ
سكِينًا وَاحْ ُ
َوأَمِ ْتنِي مِ ْ
رواه الرتمذي وابن ماجه فقال بعض السامعني :رسول اهلل صلى
اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم مسكني فما حكم هذه الكلمة
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اليت صدرت من هذا الرجل؟
اجلواب :كلمة مسكني تطلق ع ايرجل املتواضع اَمني ايلني سهل
ايتجْب مال االستعالء ,متطلق كَشيك
ايطبع ,ايَشر ال يعرف ايكْب مال
ُّ
ع ايفقري قليل املا  ,كَم جاء يف الديث ايرشيف ( :حيا حع ِائ حَّة ال تحر ِّدر
يهع حفإِ َّن اهلل ي حقرب ِ
ني حم حق ِّربِ ِ
ك
ني حم حيو بِ َِّ ِّق حمت حر ٍا ,حيا حع ِائ حَّة حْ ِح ِّبي حامل حساكِ ح
املِسكِ ح
ِّ
حيو حم اي ِق حيا حم ِة) رماه ايرتمَشر.
فإن كان قَد ايرجل يف قويه :رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه
مصببه مسلع مسكنيْ ,نه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع كان
هيْا ييْا متواضعا ,فال حرج يف ذيك حعا ,ميكل هَشا ييس مل األدب يف
َشء ,ألن اهلل تبارَ متعاىل عْدما مد ايْبي ص اهلل عليه مع آيه
مصببه مسلع ما مدحه بَفة املسكْة ,بل قا ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾
[ايقلع ,]4 :مقا

﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ [آ

عمران.]159 :

مإن كان يقَد بَشيك قلة املا مايفقر ,فال حرج يف ذيك حعا,
ميكل هَشا ييس مل األدب كَشيك يف حق سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه
مع آيه مصببه مسلع ,مع ايعلع بأن فقر سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه
مع آيه مصببه مسلع كان باالالتيار ,كَم جاء يف الديث ايرشيف :حعل
حْ ِِّب ْ حما حم حة رِض اهلل عْه ,حعل ايَّْبِ ِّي حص َّ اهلل حع حلي ِه حم حس َّل حع حقا ح  ( :حع حر حض حع ح َِّل
حر ِِّّب حع َّز حم حج َّل ي ِ حيج حع حل ِِل حبط حبا حء حم َّك حة حذ حهبا ,حفقلُ :ال حيا حر ِّب ,حم حيكِل حْش حبع
ِ
ِ
حرضعُ إِ حيي حك حم حذكحرت حك,
حيوما حم حْجوع حيوما ,حْم نحب حو حذي حك ,حفإ حذا جعُ ت ح َّ

ايفتامى ايرشعية

346

حمإِ حذا حشبِعُ حِحِدت حك حم حشكحرت حك) رماه اإلمام ِْحد مايرتمَشر .مقا ص
اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ايله َّع اج حعل ِرز حق آ ِ َم ح َّم ٍد قوتا) ,ميف
رماية ( :حك حفافا) رماه مسلع.
مْما إذا كان يقَد بَشيك االنتقاا ماالستهزاء ت مايعياذ باهلل
تعاىل ت فإن ذيك كفر مر َّدا عل ديل اهلل عز مجل ,ألن انتقاا قدره
ايرشيف ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع كف ٌر حم ِر َّداٌ.
وبناء عىل ذلك:
فال بدَّ مل ايسؤا يَاحب هَشه ايكلمة ما هو قَده مل ذيك ,فإن
كان قَده االنتقاا ماالستهزاء فقد كفر مارتدَّ عل ديل اهلل تعاىل ,معليه
ْن َيدِّ د إسالمه ,ميتوب إىل اهلل تعاىل توبة صادقة مل هَشا االستهزاء
مايعياذ باهلل تعاىل.
مْما إذا كان قَده مل تلك ايكلمة ايتواضع ْم ايفقر ,فال يكفر
بَشيك ,ميكْه ْساء األدب يف حق سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه
مصببه مسلع ,معليه بايتوبة ماالستغفار ,مكثرا ايَالا مايسالم ع
سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ,معدم ايعودا إىل
مثل ذيك .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :5هل صحيح بأنَّ األنبياء عليهم الصالة والسالم ال حياسبون
يوم القيامة؟
اجلواب :أوالً :مرد يف الديث ايرشيف ايَشر رماه اإلمام مسلع
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عل ِّْب هريرا رِض اهلل عْهْ ,ن ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه
مسلع قا  :ح
(فأر حفع حرْ ِيس حف حأقو  :حيا حر ِّب ْ َّمتِي ْ َّمتِي ,حفي حقا  :حيا َم ح َّمد حْد ِالل
ِ
ِ
ِ
اب األحي حم ِل ِمل حْب حو ِ
اب حع حلي ِه ِمل اي حب ِ
زْ َِّة,
ازَّْ حة مل ْ َّمت حك حمل ال ح حس ح
اب ا ح
ح
َّاس فِ حيَم ِس حوى حذي ِ حك ِمل األحب حو ِ
حكحاء ايْ ِ
اب ,حما َّي َِشر نحفس َم ح َّم ٍد بِ حي ِد ِه
حمهع ح
ني املَِصا حع ِ
ني ِمل حم حَ ِ
ني
ني حم َّك حة حم حه حج ٍر ,حْم ك ححَم حب ح
ازْ َِّة حيك ححَم حب ح
إِ َّن حما حب ح
اري ِع ح
ح
َصى).
حم َّك حة حمب ح
ثاني ًا :يف قويه تعاىل﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ﴾ [الجر92 :ت .]93رمى ايرتمَشر حعل حْن ِ
حس ب ِل حماي ِ ٍك رِض اهلل عْه,
حعل ايَّْبِ ِّي ﷺ ِيف حقوي ِ ِه﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ .حقا ح :
( حعل حقو ِ ال إِ حي حه إِال اهلل).
ثالث ًا :يف قويه تعاىل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ِ
ِ
ني
(م حي حيل حق ح َّ
ﮎ﴾ [األعراف .]6 :رمى ايبدارر عل حعد ِّر ب ِل ححات ٍع حقا ح  :ح
ان ي حرت ِجع حيه ,حف حل حيقو حي َّل حيه :حْ ح
َج ٌ
اهلل حْ ححدكع حيو حم حيل حقاه حم حيي حس حبيْحه حم حبيْحه تحر ح
حْب حعث إِ حيي حك حرسوال حفي حب ِّل حغ حك؟ حف حيقو  :حب ح ) .هَشا يف ايَشيل ْرسل إييهع اهلل

تعاىل رسال.
ْما يف حق املرسلني عليهع ايَالا مايسالم ,فقد جاء يف الطبة ايْبي
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع يوم حجة ايوداع ( :حْنتع تس حأي ح
ون
ون؟ حقايوا :نحَّ حهد حْن حَّك حقد حب َّلغ حُ حم حْ َّدي حُ حمن ححَب حُ ,حف حقا ح
حعِّْي حف حَم حْنتع حق ِائل ح
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ِ
ِِ
ايس حَم ِء حم حيْكت حها إِ حىل ايَّْ ِ
اس :ايله َّع اش حهد ,ايله َّع
ايس َّبا حبة حير حفع حها إِ حىل َّ
بِإِص حبعه َّ
الث مر ٍ
ات) رماه اإلمام مسلع عل جابر بل عبد اهلل رِض اهلل عْه.
اش حهد ,حث ح ح َّ
وبناء عىل ذلك:
فاألنبياء ماملرسلون عليهع ايَالا مايسالم ال حياسبون يوم ايقيامة,
مال يسأيون يف قبورهع ,مما دام بع

ْممهع يداللون ازْ حة بغري حساب,

فهع ْمىل مل ْتباعهع يف دالو ازْة بغري حساب.
مما مرد مل عموم ايسؤا  ,هو ْن األنبياء ماملرسلني يسأيون عل
ْقوامهع هل بلغوهع رساية اهلل تعاىل ْم ال؟ مهو سؤا إلقامة الجة ع
مل الايفهع مل ْقوامهع,كَم قا تعاىل﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [املائدا .]116 :هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :6رجل مبتلى بفعل الكبائر فقال له بعضهم, :ن ,صرارب على
الكبائر خيرجك عن دائرة اإلميان فهل صحيح بأن الكبائر
تنقض اإلميان؟
اجلواب :أوالً :ايعبد ال ِيرج عل دائرا اإليَمن إال بايكفر ايَصيح,
ْم بتبليل الرامْ ,م بتبريع الال ْ ,م برف

ايديل ماإليَمن بايعلَمنية,

مما شاكل ذيك.
ثاني ًا :املعاِص مايكبائر ايتي يقع فيها ايعبد بدمن استبال ال يكون
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ْرص عليها ,ميو كانُ ايكبائر خترج ايعبد عل
هبا كافرا ,بل عاصيا ,ميو َّ
ٍ
دائرا اإليَمن يكان ُّ
عاا مرتدا ,مكان االرتداد عل ديل اهلل ماملعَية
كل
ماحدا ,ميف هَشه الاية َيب ْن يعاقب مرتكب ايكبريا كعقاب املرتدْ ,ال
مهو ايقتل ,مهَشا يقل به ْحد مل ايفقهاء.
ثالث ًا :مقد ثبُ يف ايقرآن ايكريع عكس ذيك متاما ,فايقتل كبريا مل
ايكبائر ,ماهلل تعاىل ما نفى اإليَمن عل ايقاتل ,قا تعاىل﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ إىل ْن قا ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾ [الجرات9 :ت.]10
مسيدنا حاطب بل ِّْب بلتعة رِض اهلل عْه عْدما ارتكب الطيئة
َيهز
إبالغ ْهل مكة بأن ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ِّ
جيَّا يفتح مكة ,فلع يعتْب عمله ناقال يه مل اإليَمن إىل ايكفر ,مع عظع
هَشا ايفعل ,بل قا اهلل تعاىل يف حقه﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃ﴾ [املمتبْة.]1 :
مقَة شارب اخلمر ت محب اخلمر كبريا مل ايكبائر ت معرمفة,
ِ
يت ايَّْبِ ُّي ﷺ بِ حرج ٍل
ِض اهلل حعْه قا  ِ ْ( :ح
فقد رمى ايبدارر حعل حْ ِِّب ه حري حر حا حر ح
ايض ِ
ايض ِ
ح حب ,حقا ح ِ :
حقد ح ِ
ارب
ارب بِ حي ِد ِه ,حم َّ
ارضبوه ,حقا ح حْبو ه حري حر حا :حف ِمَّْا َّ
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ِ
بِْحعلِ ِه ,حم َّ ِ
ف حقا ح حبع
َص ح
ايضارب بِ حثوبِه ,حف حل ََّم ان ح ح
ايَّي حط ح
تحقويوا حهك ححَشا ,ال ت ِعيْوا حع حلي ِه َّ
ان) رماه ايبدارر ,ميف رماية يإلمام
ِح حك اهلل).
ِْحد مايبيهقي ( :حم حيكِل قويوا حر ِ ح
مرمى ايبدارر عل سيدنا عمر بل اخلطاب رِض اهلل عْه ( ,حْ َّن
ِحارا ,حمك ح
حان اسمه حعبدح اهلل ,حمك ح
حرجال حع ح حعه ِد ايَّْبِ ِّي ﷺ ك ح
حان
حان ي حل َّقب ِ ح
ِ
ايرش ِ
يض ِبك حرسو ح اهلل ﷺ ,حمك ح
يت بِ ِه حيوما
اب ,حفأ ِ ح
حان ايَّْبِ ُّي ﷺ حقد حج حلدح ه يف َّ ح
حف حأ حم حر بِ ِه حفجلِدح  ,حف حقا ح حرج ٌل ِمل اي حقو ِم :ايله َّع اي حعْه حما حْك حث حر حما يؤتحى بِ ِه ,حف حقا ح
ِ
ِ
ب اهلل حم حرسو حيه).
ايَّْبِ ُّي ﷺ :ال تحل حعْوه ,حف حواهلل حما حعلمُ إِنَّه حي ُّ
وبناء عىل ذلك:

اي حقو ِم :حْال حز ح
اَ اهلل ,حقا ح  :ال

فهَشا املبت بارتكاب ايكبائر بدمن استبال َما ييس بكافر ,مال
ٍ
عاا هلل عز مجل ,مَيب ْن نكون
مرتد عل ديل اهلل عز مجل ,بل هو
عونا يه ع نفسه مشيطانه ,مْن ال نكون عونا يلَّيطان عليه ,بأن نَدر
عليه الكع بأنه مرتدٌّ عل ديل اهلل عز مجل ,ألن اهلل تعاىل فتح باب ايتوبة
ْمام ْصباب ايكبائر بقويه﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾
[ايفرقان68 :ت.]71
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نسأ اهلل تعاىل يْا ميه اَمداية ,مْن حي ِّبب إييْا مإييه اإليَمن ,ميزيْه
يكره إييْا مإييه ايكفر مايفسوق مايعَيان ,مْن َيعلْا
يف قلوبْا ,مْن ِّ
َجيعا مل عباده ايراشديل .آمني .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :7أنا طالب علم أعلِّم القرآن الكريم واحلديث الشريف وأحيانًا
يكون مع الطالب بنات وشعرت بأن قليب مييل ,ىل بعض البنات
وبدأ الشيطان يوسوس لي يف ,قامة صداقة معها فماذا تنصحين؟
اجلواب :أوالً :رمى اإلمام ايبدارر ممسلع عل ْسامة بل زيد
رِض اهلل عْهَم ,عل ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ْنه قا :
(ما تحركُ بع ِدر فِتْحة حْرض ع ح ايرجا ِ ِمل ايِّْس ِ
اء).
ح َّ ح
ِّ ح
ح
ح
ح ح
ثاني ًا :رمى ابل ماجه حعل حثو حب ح
ان رِض اهلل عْه حعل ايَّْبِ ِّي ﷺ حْنَّه حقا ح :
ايقيام ِة بِبسْ ٍ
ِ
(ألحع حل حم َّل حْق حواما ِمل ْ َّمتِي حيأت ح
حات حْم حثا ِ ِج حبا ِ ِ حهتا حم حة
ون حيو حم ح ح ح ح
بِيضا ,حف حيج حعل حها اهلل حع َّز حم حج َّل حه حباء حمْثورا ,حقا ح حثو حبان :حيا حرسو ح اهلل ِصفهع
حيْحا ,حج ِّل ِهع حيْحا ,حْن ال نحك ح
ون ِمْهع حمنحبل ال نحع حلع ,حقا ح  :حْ حما إِ َّهنع إِال حوانكع,
من ِمل اي َّلي ِل ك ححَم تحأالَش ح
حم ِمل ِجلدح تِكع ,حم حيأالَش ح
من ,حم حيكَِّْهع حْق حوا ٌم إِ حذا حال حلوا
بِ حم حب ِ
وها).
ار ِم اهلل انت ححهك ح

ثالث ًا :رمى ايبدارر ممسلع ْن ايْبي ص اهلل عليه مع
ِ
اإلنس ِ
ايَّي حط ح
مصببه مسلع قا ( :إِ َّن َّ
ان حجم حرى ايدَّ ِم).
ان حَي ِرر مل ِ ح
وبناء عىل ذلك:

آيه

فال عَمة ألحد إال يألنبياء عليهع ايَالا مايسالم ,يقو ايْبي
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ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ك ُّل اب ِل آ حد حم حال َّطا ٌء ,حم حالري
ني ايت ََّّواب ح
ون) رماه اإلمام ِْحد مايرتمَشر مابل ماجه .ميقو ص
اخلح َّط ِائ ح
ِ
ِِ
ِ
ِ
ب
اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حما َّيَشر نحفيس بِ حيده حيو ح تَشنبوا حي حَش حه ح
ون ,حف حيستحغ ِفر ح
زا حء بِ حقو ٍم يَشنِب ح
من اهلل ,حف حيغ ِفر حَمع) رماه مسلع.
اهلل بِكع ,حم ح ح
مَيب ع اإلنسان ْن يكون حَشرا مل ْن تكون الامتته ال قدر اهلل
تعاىل ع معَية ,يَشيك ْنَبك بعدم تدريس ايبْات ,ميو يتعليع
ايقرآن ايعظيع مالديث ايرشيف ,مالاصة يف زمل كثر فيه املع ِّلَمت يف
تعرض نفسك يلفتْة ,مَيب عليك يزاما ْن تغ َّ مل
هَشا املجا  ,مال ِّ
بَصَ ,مالاصة عل ايفتاا ايتي ما قلبك إييهاِ ,
ماتق اهلل ,مال تكل سببا
يلطعل يف ديل اهلل تعاىل .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :8امرأة ابتالها اهلل عز وجل بزوج سيئ األخالق وهي تدعو
اهلل عز وجل على نفسها باملوت حتى تسرتيح من هذا الرجل
فهل جيوز هلا هذا الدعاء؟
اجلواب :أوالً :عليْا ْن نعلع بأن اهلل تعاىل اللقْا يف هَشه الياا ايدنيا
يالالتبار ماالبتالء ,قا تعاىل﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ﴾ [امللك ,]2 :مقا تعاىل﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [ايفرقان ,]20 :ميقو اهلل تعاىل مرشدا يلعبد املبت
بمثل هَشا﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [األعراف,]199 :
ميقو ﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
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ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ [ايبقرا .]216 :ميقو تعاىل﴿ :ﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [فَلُ.]34 :
ثاني ًا :ربْا عز مجل طلب مْا ايدعاء بقويه﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ﴾ [غافرَّ ,]60 :
محَشر مل ايدعاء بايرش فقا ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [اإل

اء ,]11 :مملا كان اإلنسان َمجوبا عل

ايغيب ,مكان عجوالْ ,رشده ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع
ْن ال يدعو ع نفسه باملوت ,فقا ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع:
َّني حْ ححدكع حاملو حت ,إِ َّما َم ِسْا حف حل حع َّله حْن حيز حدا حد حالريا ,حمإِ َّما م ِسيئا حف حل حع َّله
( حم حال حيت ححمْ ح َّ
ِ
ب) رماه ايبدارر.
حْن حيستحعت ح
فايعبد ماحد مل اثْني ,إن كان َمسْا فطو ايعمر يْفعه بزيادا
اإلحسان ,مإن كان مسيئا فلعله َيد فرصة ميتوب إىل اهلل تعاىل ,ميستغفر
اهلل ,ميعيد القوق ألصباهبا إذا كانُ إساءته يآلالريل.
ميقو ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع يف حديث آالر:
حان ال بدَّ متحمِّْيا يِلمو ِ
ِ
ِ
رض ن ححز ح بِ ِه ,حفإِن ك ح
ت
(ال حيت ححمْ ح َّ
ح
ح
َّني حْ ححدٌ مْكع املحو حت ي ٍّ
ِ
ال حياا حالريا ِِل ,حمت ححو َّفِْي إِ حذا كحانحُ اي حو حفاا حالريا
حفل حيقل :ايله َّع حْح ِيْي حما كحانحُ ح
ِِل) رماه ايبدارر ممسلع .فليرتَ ايعبد االتياره الالتيار اهلل تعاىل به ,ألنه
جاء يف الديث ( :حالري ايْ ِ
َّاس حمل طا ح عمره حم ححس حل عمله) رماه ايرتمَشر.
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وبناء عىل ذلك:
فأنا ْنَح هَشه املرْا بايَْب ع

زمجها مايدعاء يه ميْفسها

بايَْب ,فإن الافُ ْال تقيع حدمد اهلل تعاىل معه فلتفتدر نفسها بطلب
اخللع مل زمجها ,ألن اهلل تعاىل يقو ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [ايْساء ]128 :ثع يقو :
﴿ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [ايْساء .]130 :ميقو سببانه
متعاىل ْيضا﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾
[ايبقرا.]229 :
مإن كانُ داعية باملوت مال بدَّ  ,فلتدع كَم ع َّلمها سيدنا رسو اهلل
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ايله َّع حْح ِيِْي حما كحانحُ الح حياا حالريا
ِِل ,حمت ححو َّفِْي إِ حذا كحانحُ اي حو حفاا حالريا ِِل).
ميتعلع هَشه املرْا ْن ايسعادا يف ايرضا بايقضاء مايقدر ,مْن ايَّقاء
مايغع مالزن يف ايسدط ع قدر اهلل تعاىل ,فطوبى يعبد تأ َّدب مع اهلل
تعاىل ,مرِض بايقضاء مايقدر ميو كان مرا .جاء يف بع

اآلثار :إن اهلل

جعل بقسطه ايفر مايرم يف ايرضا ماييقني ,مجعل ايغع مالزن يف
ايسدط مايَّك.
ْسأ اهلل تعاىل ْن َيعلْا مل ايَّاكريل عْد ايرالاء ,ممل ايَابريل
بمر ايقضاء؛ كَم ْسأ اهلل تعاىل ْن يو ِّفق َجيع
عْد ايبالء ,ممل ايراضني ِّ
ايرجا لسل األالالق مع نسائهع ,مْن ال يكونوا سببا يف نفور املرْا مل
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تكل املرْا سببا يف املَّاكل ,مييَشكر

ايرجا قو اهلل تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [املجادية .]1 :هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :9هل جيوز لي الدعاء على من ظلمين أن يذيقه اهلل تعاىل من
الذل واهلوان ما ال يعلمه ,ال اهلل تعاىل؟ وهل ,ذا دعوت بهذا
الدعاء تقول لي املالئكة( :ولك مثل ذلك)؟
اجلواب :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [ايَّورى ,]40 :مَيوز يلمظلوم
ْن يدعو اهلل تعاىل ع مل ظلمه ,ميكل مل شأن ايكرام ايعفو مايَفح,
مايدعاء ملل ظلع باَمداية مايسداد ,ألن اهلل تعاىل يقو ﴿ :ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [آ

عمران ,]134 :فمل

اإلحسان ايدعاء يه ,ألن بَالحه قطع دابر ايرش عل اآلالريل إذا كان
ايرجل ظاملا.
مبْاء ع ذيك:
فيجوز يك ايدعاء ع مل ظلمك ,مايدعاء يه ْمىل ,مإن كُْ مال
بدَّ داعيا فقل كَم ع َّلمْا سيدنا السل ايبَصر رِض اهلل عْه يف هَشا
املوضوع :ايلهع ْعْي عليه ,ماستدرج حقي مْه .اهت.
ْما قويك :فهل تقو ِل املالئكة( :ميك مثل ذيك) فهَشا ايدعاء يف
ايدعاء يه ال عليه .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :10رجل أكرمه اهلل تعاىل بزوجة صاحلة حسناء تعجبه
جداً ووقعت يف املرض العضال ويظن الرجل أن وقوعها يف
املرض العضال بسبب عينه فما هو العالج يف هذه احلالة؟
اجلواب :أوالً :يقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :اي حعني
حح ٌّق ,حم حيو ك ح
حان حَش ٌء حسا حب حق اي حقدح حر حس حب حقته اي حعني ,حمإِ حذا استغ ِسلتع حفاغ ِسلوا)
رماه مسلع.
ثاني ًا :يقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :إِ حذا حر حْى حْ ححدكع
ِِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ني حح ٌّق) رماه
ْبكه ,حفإِ َّن اي حع ح
مل حْاليه حْم مل نحفسه حْم مل حمايه حما يعجبه حفلي ح ِّ
ْبك ِحة) .ميقو اهلل
اإلمام ِْحد ,ميف رماية ابل ماجه مغريه ( :حفل حيدع حيه بِاي ح ح
تبارَ متعاىل﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾
[ايكهف ,]39 :فبع

ايعلَمء قا  :إذا رْى ْحد ع نفسه ْم ْهله ْم مايه

شيئا ْعجبه قا ( :ما شاء اهلل ال قوا إال باهلل) .ميف الديث ايَشر يرمى
عل ْنس بل مايك رِض اهلل عْهْ ,ن ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه
مسلع قا ( :مل رْى شيئا فأعجبه فقا  :ما شاء اهلل ال قوا إال باهلل,
يرضه) رماه ابل ايسْي.
وبناء عىل ذلك:
فقد يَيب ايرجل زمجته بعيْه إذا ْعجبته ,كَم جاء يف الديث :حْ َّن
حرسو ح اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع حال حر حج حم حسارما حم حعه نحب حو
ب اخل َّز ِار ِمل ازب حف ِة اغتحس حل سهل بل حْحي ٍ
ِ
ف,
حم َّك حة ,ححتَّى إِ حذا كحانوا بَِّع ِ ح
ح ح
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ازس ِع حم ِ
حان حرجال حْب حي ح حح حس حل ِ
حمك ح
ازل ِد ,حفْح حظ حر إِ حيي ِه حع ِامر بل حربِي حع حة حْالو حبِْي
حع ِد ِّر ب ِل كحع ٍ
ب حمه حو حيغت ِحسل ,حف حقا ح  :حما حر حْيُ كحاي حيو ِم حمال ِجلدح خم ح َّب حأ ٍا ,حفلبِ حط
يت حرسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ,حف ِق حيل حيه :حيا
حسه ٌل ,حفأ ِ ح
ِ
(هل
حرسو ح اهلل حهل حي حك ِيف حسه ٍل ,حماهلل حما حير حفع حرْ حسه حم حما يفيق؟ حقا ح  :ح
حتت َِّهم ح
ون فِ ِيه ِمل حْ حح ٍد؟) حقايوا :حن حظ حر إِ حيي ِه حع ِامر بل حربِي حع حة ,حفدح حعا حرسو اهلل
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع حع ِامرا حف حت حغ َّي حظ حع حلي ِه ,حم حقا ح  ( :حعال حم
حيقتل حْ ححدكع حْ حالاه؟ حهال إِ حذا حر حْي حُ حما يع ِجب حك حب َّرك حُ؟) ث َّع حقا ح حيه( :اغت ِحسل
اف ِرج حلي ِه مد ِ
اال حل حة إِ حز ِار ِه
حيه) ,حف حغ حس حل حمج حهه حم حيدح ي ِه حم ِمر حف حقي ِه حمرك حبتحي ِه حم حْط حر ح
ح ح
ب حذي ِ حك حاملاء حع حلي ِه حيَ ُّبه حرج ٌل حع ح حرْ ِس ِه حم حظه ِر ِه ِمل حالل ِف ِه,
ِيف حقدح ٍ  ,ث َّع ص َّ
يك ِفئ اي حقدح ح حم حرا حءه ,حف حف حع حل بِ ِه حذي ِ حك ,حف حرا ح حسه ٌل حم حع ايْ ِ
َّاس حيي حس بِ ِه حبأ ٌس.
رماه اإلمام ِْحد مايطْباِّن مايْسائي.
فإذا شعر ايرجل بأنه ْصاب زمجته بعيْه فليغسل مجهه ميديه
ممرفقيه مركبتيه مْطراف رجليه مدااللة إزاره ,ثع يَب ذيك املاء ع
زمجته ,ميدعو بايدعاءْ( :عوذ بكلَمت اهلل ايتامة ,مل ِّ
كل شيطان مهامة,
ممل كل عني المة) رماه ايبدارر.
مربَم ْن يكون املرض ايَشر ْصاب تلك ايزمجة ييس بسبب عيْه,
بل ابتالء مل اهلل تعاىل ,فال حرج مل ْالَش ايدماء يدائها ,إضافة إىل ايدعاء
مصب املاء عليها كَم ْسلفْا .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
ِّ
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السؤال :11هل صحيح بأن ,بليس كان من املالئكة الكرام ثم طُرد
من رمحة اهلل تعاىل وجعله اهلل تعاىل من اجلن؟
اجلواب :أوالً :يقو اهلل تعاىل﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ [ايكهف ,]50 :فأثبُ اهلل تعاىل
بْص ايقرآن ايكريع ْن إبليس كان مل ازل قبل صدمر األمر يلمالئكة.
ِّ
ثاني ًا :يقو اهلل تعاىل﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [ايرِحل14 :ت .]15ميف الديث
ِ
ار ٍج ِمل ن ٍ
ان ِمل حم ِ
ايرشيف( :اللِ حقُ حاملالئِكحة ِمل ن ٍ
از ُّ
حار ,حماللِ حق
ور ,حمالل حق ح
ف حيكع) رماه مسلع .فَفة إبليس اخللقية مل نار ,ألنه مل
آ حدم ِممَّا م ِص ح
ازل ,ماملالئكة اللقُ مل نور.
حق املالئكة﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ثالث ًا :يقو اهلل تعاىل يف ِّ

ﯮ ﯯ ﯰ﴾ [ايتبريع ,]6 :مإبليس يو كان مل املالئكة ملا عىص.
وبناء عىل ذلك:
خللقية مل نار,
بْص ايقرآن ايعظيع ,مصفته ا ح
فإبليس مل عا از ِّل ِّ
ماملالئكة مل نور ,مصفة املالئكة اخللقية ْهنع ال يعَون ,مهو قد عىص,
ميقو سيدنا السل ايبَصر رِض اهلل عْه :ما كان إبليس مل املالئكة
طرفة عني ,مإنه ألصل ازل ,كَم ْن آدم عليه ايسالم ْصل ايبرش .هَشا,
ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :12هل جيوز لإلنسان املسلم أن يضع جهاز تسجيل ملراقبة
املكاملات اهلاتفية اليت ترد ,ىل بيته ألنه يشكُّ بزوجته أن تكون
هلا عالقة مع بعض الرجال األجانب؟
اجلواب :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [الجرات ,]12 :ميقو ص اهلل عليه مع آيه
مصببه مسلع( :إِياكع ماي َّظل ,حفإِ َّن اي َّظل حْك حَشب ال ِد ِ
يث) رماه ايبدارر
َّ
َّ
ح
َّ
ح
ممسلع.
وبناء عىل ذلك:
فال َيوز يلرجل ْن يضع جهاز تسجيل يكي يتجسس ع زمجته,
ألنه ربَم إذا مضع ذيك ْن يسمع ما يكرههْ ,م ْن يسمع ما يكره
اآلالرمن سَمعه؛ ألن املرْا قد تتبدث مع ْهلها ْم صديقاهتا ْم مع
بع َمارمها ,فيسمع ما يكره اآلالرمن سَمعه ,مهَشا ما َّ
حَشر مْه سيدنا
(م حمل است ححم حع إِ حىل
رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع :ح
ون ت حْم ي ِفر ح ِ
ح ِد ِ
يث حقو ٍم حمهع حيه ك ِ
حاره ح
ب ِيف ْذنِ ِه اآلنك حيو حم
من مْه ت ص َّ
ح
ح ُّ
اي ِق حيا حم ِة) رماه ايبدارر ,ماآلنك :هو ايرصاا املَشاب.

مإن كان ايغايب ع ظْه مجود عالقة مع رجل ْجْبي عل طريق
اَماتف ,فعليه ْن يلغي جهاز اَماتف مل بيته ,معليه ْن يراقب بيته جيدا,
مْن يقدم ايَْح يزمجته ,مْن يَشكِّرها باهلل تعاىل.
مييبَشر ايرجل االهتامات غري املبْية ع يقني ,يقويه تعاىل﴿ :ﭟ
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ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮ ﭯ﴾ [الجرات .]6 :هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :13ربُّنا عز وجل عادل وال شكَّ يف ذلك ولكن أريد أن أعلم
هل يؤخذ الربيء بسبب معصية غريه؟
اجلواب :أوالً :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾
َّ
جل معال﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ [األنعام,]164 :
[املدثر ,]38 :ميقو
ميقو ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [ايطور .]21 :هَشه اآليات تتبدَّ ث عل
مَري ايعباد يوم ايقيامة.
ثاني ًا :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ﴾ [املائدا78 :ت ,]79ميقو ص اهلل عليه مع آيه
املعر ِ
(ما َّي َِشر نحف ِيس بِ حي ِد ِه حيتحأمر َّن بِ ح
مف حم حيتحْ حهو َّن حعل املْك ِحر
مصببه مسلع :ح
حْم حيي ِ
وش حك َّل اهلل حْن حيب حع حث حع حليكع ِع حقابا ِمْه ث َّع تحدعونحه حف حال يست ححجاب حيكع)
رماه ايرتمَشر مقا  :حديث حسل ,هَشا يف عا ايدنيا ,ميف حديث آالر
يقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حيغزم حجي ٌش ايكحع حب حة ,حفإِ حذا
ض ِيسف بِ حأم َِمع م ِ
ِ
آال ِر ِهع ,حقا حيُ :قلُ :حيا حرسو ح
ح
َّ
كحانوا بِ حبيدح ا حء مل األحر ِ ح
ف ِيسف بِ حأم َِمع م ِ
آال ِر ِهع حمفِ ِ
يهع حْس حواقهع حم حمل حيي حس ِمْهع؟ حقا ح :
ح
َّ
اهلل كحي ح ح
ِيسف بِ حأم َِمع م ِ
آال ِر ِهع ,ث َّع يب حعث ح
ون حع ح نِ َّي ِاهتِع) رماه ايبدارر.
َّ ح
ح
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وبناء عىل ذلك:
فايْبرء ال يؤالَش بسبب معَية غريه يف اآلالرا.
مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي ِْحد الجي ايكردر
حفظه اهلل تعاىل ع ازواب ما يِل:
[إال إذا كان متسبب ًا فيها ،كام إذا أمهل الوالد ولده فعىص ،فإنه
مسؤول عن هذه املعصية ،للحديث الرشيف( :فأبواه هيودانه أو ينِّصانه
أو يمجسانه) [متفق عليه]].
ْما يف ايدنيا فقد يؤالَش ايَايح بايطايح إذا كان ايَايح ال يأمر
باملعرمف مال يْهى عل املْكر ,كَم جاء يف الديث ايرشيفْ( :محى اهلل
إىل ملك مل املالئكة ْن اقلب مديْة كَشا مكَشا ع ْهلها ,قا  :إن فيه
عبدَ فالنا يعَك طرفة عني ,قا  :اقلبها عليه معليهعَّ ,
فإن مجهه
يتم َّعر ِل ساعة قط) رماه ايطْباِّن يف األمسط.
مْما إذا كان ايعبد ايَايح ايْبرء يأمر باملعرمف ميْهى عل املْكر,
ممع ذيك شاعُ املعاِص ماملْكرات ماملدايفات ايرشعية ت مايعياذ باهلل
تعاىل ت مجاء عقاب عا ٌّم مل اهلل تعاىل ,فإنه يَّمل ازميع يف ايدنيا ,ميوم
ايقيامة يبعث ٌّ
كل ع ن َّيته.
يعع اهلل تعاىل بايعقاب ازميع إذا
مالقيقة ت ماهلل تعاىل ْعلع ت ال ُّ
كان فيهع املَلبون ,مذيك يقويه تعاىل﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾ [هود.]117 :
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يَشيك قا ايعلَمءَ :يب ع ايعبد ْن يكون صالا مَلبا ,مْن ال
يقتَص ع صال نفسه فقط ,ألن اهلل تعاىل ْمجب ع األمة األمر
باملعرمف مايْهي عل املْكر ,مذيك بقويه تعاىل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾

[آ

عمران .]104 :مبقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حمل حر حْى
ِمْكع مْكحرا حفلي حغ ِّريه بِ حي ِد ِه ,حفإِن ح حيستحطِع حفبِلِ حسانِ ِه ,حفإِن ح حيستحطِع حفبِ حقلبِ ِه,
حم حذي ِ حك حْض حعف ِ
اإل حيَم ِن) رماه مسلع.
ايلهع اجعلْا مل اآلمريل باملعرمف مايْاهني عل املْكر ,مارزقْا
االستقامة .آمني .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال, :14ذا ماتت فتاة وهي عازبة فهل يكون هلا زوج يف اآلخرة؟
اجلواب :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [فَلُ31 :ت ,]32ميقو
تبارَ متعاىل﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾ [ايزالرف,]71 :
مجاء يف الديث ايَبيح يقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع:
ِ ِ ِ
ازْ َِّة حْن حيقو ح حيه :حمت ح َّل ,حف حيت ححمَّْى حم حيت ححمَّْى ,حف حيقو
(إِ َّن حْدنحى حمق حعد حْ ححدكع مل ح
حيه :حهل حمتحَّْي حُ؟ حف حيقو  :حن حعع ,حف حيقو حيه :حفإِ َّن حي حك حما حمتحَّْي حُ حم ِمث حله حم حعه) رماه
مسلع .ممل املعلوم بأن مما تَّتهيه األنفس عامة ايزماج.
وبناء عىل ذلك:
فإذا ماتُ املرْا مكانُ يف حياهتا ايدنيا متزمجة ,مكانُ هي
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مزمجها مل ْهل ازْة ,فتكون يزمجها ,كَم قا تعاىل خمْبا عل دعاء
املالئكة يلمؤمْني﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [غافر,]8 :
مكَم قا تعاىل﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾ [ايرعد22 :ت.]24
يقر عيْها بايزماج يوم
ْما إذا كانُ ايفتاا عازبة ,فإن اهلل تعاىل ُّ
ايقيامة بعبد صايح إن كانُ مل ْهل ازْة .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :15أهداني صديقي سبحة مكتوب على كل حبة من حباتها
لفظ اجلاللة فهل جيوز استعماهلا لضبط عدد التسبيحات؟
اجلواب :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ﴾ [الج.]32 :
وبناء عىل ذلك:
فإن استعَم ايسببة املكتوب ع حباهتا يفظ ازالية ييس مل
تعظيع يفظ ازالية ,يَشيك احتفظ هبَشه ايسببة يف مكان طاهر دمن
استعَم  .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :16هل جيوز للرجل أن يلزم زوجته
دخله ضيقًا وحمدوداً؟

نع احلمل ,ذا كان
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اجلواب :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [هود ,]6 :ميقو
تبارَ متعاىل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [اإل

اء,]31 :

ميقو تبارَ متعاىل﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ﴾ [األنعام.]151 :
ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :إِ َّن حْ ححدح كع َي حمع
ني حيوما ,ث َّع حيكون ِيف حذي ِ حك حع حل حقة ِمث حل حذي ِ حك ,ث َّع حيكون
حاللقه ِيف حبط ِل ْ ِّم ِه حْر حب ِع ح
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ايرم ح  ,حميؤ حمر بِ حأر حب ِع
ِيف حذي حك مض حغة مث حل حذي حك ,ث َّع ير حسل حامل حلك حف حيْف فيه ُّ
كحلَِم ٍ
ت ,بِكحت ِ
ب ِرز ِق ِه حم حْ حجلِ ِه حم حع حملِ ِه حم حش ِق ٌّي حْم حس ِعيدٌ ) رماه مسلع.
ح
وبناء عىل ذلك:
فال َيوز يلرجل ْن يلزم زمجته بمْع المل الَّية ايرزق ,ألن اهلل
تعاىل قدَّ م رزق األمالد ع رزق اآلباء ,ييع ِّلع اآلباء بأن رزق ْمالدهع
مرزقهع ع

اهلل تعاىل ,قا تعاىل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ﴾ ,فايرزاق هو اهلل تعاىل ,مبيده مقاييد ايسَممات ماألرض.
هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :17هل جيوز لإلنسان أن يلعن احلياة بسبب كرب أو شدَّة
نزلت به؟
اجلواب :قد جاء يف الديث ايقديس ايَشر رماه اإلمام ايبدارر
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ِ
ِض اهلل حعْه حقا ح  :حقا ح
حعل حْ ِِّب ه حري حر حا حر ح
ِ ِ
ب ايدَّ ه حر ,حم حْنحا
يؤذيْي ابل آ حد حم حيس ُّ
حمايْ حَّه حار) .مرمى اإلمام مسلع حعل حْ ِِّب ه حري حر حا رِض اهلل عْه حعل ايَّْبِ ِّي ﷺ
حقا ح ( :ال تحس ُّبوا ايدَّ ه حر ,حفإِ َّن اهلل ه حو ايدَّ هر).
حرسو اهلل ﷺ ( :حقا ح اهلل حع َّز حم حج َّل:
ايدَّ هر ,بِ حي ِدر األحمر ْ ,حق ِّلب اي َّلي حل

وبناء عىل ذلك:
فيبرم ع اإلنسان ْن يلعل الياا بسبب كرب ْم شدا ,مييَشكر
قويه تعاىل﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃ﴾

[ايبقرا:

155ت .]157معليه بايَْب ,ألنه َّ
كل َشء بقضاء مبقدر,

مقضاء اهلل تعاىل يف ايعبد املؤمل الري يه ,كَم جاء يف الديث ايَشر رماه
ِ ٍ ِ
اإلمام مسلع ,حعل ص حهي ِ
ِض اهلل حعْه حقا ح  :حقا ح حرسو اهلل
ب ب ِل سْحان حر ح
ﷺ ( :حعجبا ألم ِر املؤ ِم ِل ,إِ َّن حْمره ك َّله حيه حالري ,م حييس حذي ِ حك ِ
أل حح ٍد إِالَّ
ٌ ح ح
ح
ح
ِ
يلمؤ ِمل :إِن حْ حصا حبته ح َّ اء حشك ححر حفك ح
ْب
رضاء حص ح ح
حان حالريا حيه ,حمإن حْ حصا حبته ح َّ
حفك ح
حان الريا حيه).
مَيب ع ايعبد ْن يعلع بأن ايَّدا ايتي هو فيها ْم ايكرب ايَشر
هو فيه ,هْاَ ْعظع مْه بكثري ,مييَشكر كالم سيدنا عمر رِض اهلل عْه
عْدما يقو  :ما ابتليُ ببلية إال كان هلل عِل فيها ْربع نعع :إذ تكل يف
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ديْي ,مإذ ْحرم ايرضا ,مإذ تكل ْعظع ,مإذ رجوت ايثواب عليها.
هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :18هل يطَّلع املوتى على أعمال أقاربهم؟
اجلواب :جاء يف تفسري ايقرآن ايعظيع البل كثري رِحه اهلل تعاىل عْد
قويه تعاىل﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ [ايتوبة.]105 :
عرض ع األموات مل األقرباء مايعَّائر
قا  :مرد ْن ْعَم األحياء ت ح
يف ايْبزخ.
ثع ْمرد حديث ِّْب دامد عل جابر بل عبد اهلل قا  :قا رسو اهلل
ﷺ( :إن ْعَميكع تعرض ع ْقربائكع معَّائركع يف قبورهع ,فإن كان الريا
استبرشما به ,مإن كان غري ذيك قايوا :ايلهعَْ ,ممهع ْن يعملوا بطاعتك).
عمل سمع ْنسا
مقا اإلمام ِْحدْ :الْبنا عبد ايرزاق ,عل سفيانَّ ,
يقو  :قا ايْبي ﷺ( :إن ْعَميكع تعرض ع ْقاربكع معَّائركع مل
األموات ,فإن كان الريا استبرشما به ,مإن كان غري ذيك قايوا :ايلهع ال
متتهع حتى هتدهيع كَم هديتْا) .اهت.
وبناء عىل ذلك:
فأعَم األحياء تعرض ع املوتى مهع يف قبورهع ,ميستبرشمن
باألعَم ايَالة ,مإن كانُ غري ذيك دعوا اهلل تعاىل َمع باَمداية .هَشا,
ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :19هل صحيح بأنَّ معصية واحد من أفراد األسرة تؤثر على
وجتر هلم الشقاء؟
ُّ
األسرة مجيعاً
اجلواب :أوالً :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ [ايتبريع .]6 :ميقو اهلل تعاىل﴿ :ﭩ ﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [املائدا .]78 :ميقو ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ [األنفا

.]25 :

ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ك ُّلكع حرا ٍع حمك ُّلكع
ِ ِِ
ايرجل حرا ٍع ِيف حما ِ حْبِ ِيه حم حمسؤم ٌ حعل
حمسؤم ٌ حعل حرع َّيته) معدَّ مْهع :ح
(م َّ
حر ِع َّيتِ ِه ,حمك ُّلكع حرا ٍع حم حمسؤم ٌ حعل حر ِع َّيتِ ِه) رماه ايبدارر عل عبد اهلل بل
عمر رِض اهلل عْهَم.
ثاني ًا :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ [األنعام.]164 :
وبناء عىل ذلك:
فيجب ع

ايوايديل األمر باملعرمف مايْهي عل املْكر ألفراد

ْ هتع ,مْن يأالَشما ع ْيدهيع ,فإن عجزما ع ذيك فاإلثع ع
ايعاِص مييس ع ْفراد األ ا ما داموا يْكرمن املْكر.
ْما إذا

يْكرما املْكر مرضوا بفعل املعَية ْمامهع ,فإهنع

يعمهع ايعَشاب َجيعا بسبب
يتبملون ايوزر بسكوهتع هَشا ,مقد ُّ
َّ
سكوهتع .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :20لقد عت من بعض الناس يقول :قضت علينا هذه األيام
قضاء سوء وشؤم فهل يعدُّ هذا اللفظ كفراً ألن الذي يقضي
باألمور هو اهلل تعاىل؟
اجلواب :إن تكفري ايْاس جريمة كْبى ,إذا صدر مل غري ايعلَمء
املتمكِّْني ,مفيه الطورا شديدا ,مذيك يقويه ص اهلل عليه مع آيه
ُها) رماه مسلع,
ايرجل حْ حالاه حف حقد حبا حء ِ حهبا حْ ححد ح
مصببه مسلع( :إِ حذا حك َّف حر َّ
ِ
ِ ِ
ُها ,إِن
ميف رماية ملسلع ( :حْ ُّي حَم ام ِر ٍئ حقا ح ألحاليه :حيا كحافر ,حف حقد حبا حء ِ حهبا حْ ححد ح
ك ح
حان ك ححَم حقا ح  ,حمإِال حر حج حعُ حع حلي ِه).
يَشيك فايَشر حيكع يف مثل هَشه ايقضايا اخلطريا هع ْهل ايعلع,
ايَشيل يعلمون مل كتاب اهلل تعاىل ,ممل هدر سيدنا رسو اهلل ص اهلل
عليه مع آيه مصببه مسلع ما ال يعلمه اإلنسان ايعادر .هذا أوالً.
ثاني ًاْ :حيانا يسْد ايفعل يلفاعل ,ميسميه ايعلَمء :إسْادا حقيقيا,
مْحيانا يسْد ايفعل يغري ايفاعل ,ميكل املقَود هو ايفاعل القيقي,
مهَشا يسميه ايعلَمء :إسْادا جمازيا.
ماألمثلة ع ذيك كثريا يف ايقرآن ايعظيع ,مْها:
1ت قو اهلل تعاىل﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [ايسجدا ,]11 :مهَشا
إسْاد جمازر ,مالقيقة هي ما قايه ر ُّبْا عز مجل﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ﴾ [ايزمر.]42 :
2ت قو اهلل تعاىل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ [ايَّورى,]52 :
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مهَشا إسْاد جمازر ,مالقيقة هي ما قايه ر ُّبْا عز مجل﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [ايقَص.]56 :
3ت قو اهلل تعاىل عل فرعون﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ﴾ [غافر ,]36 :مهَشا إسْاد جمازر َمامان ,مالقيقة ْن ايَشر
يبْي هع ايعَم .
4ت قو اهلل تعاىل﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾
[املزمل ,]17 :فقد نسب اهلل تعاىل إشابة ايويدان إىل يوم ايقيامة ,مع ْن
املَّيب القيقي هو اهلل تعاىل.
وبناء عىل ذلك:
فال حرج مل قو  :قضُ عليْا هَشه األيام قضاء سوء مشؤم ,مهَشا
يعدُّ مل اإلسْاد املجازر ال القيقي.
مكَشيك جتدر اإلشارا هْا إىل ْن ْيام ايَّؤم مايسوء ايتي متر ع
اإلنسان ْم األمة هي يف القيقة مل شؤم املعاِص ماملدايفات ,قا تعاىل:
﴿ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾
[ايَّورى .]30 :هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :21هل حبُّ أصحاب النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه
وسلم فرض على األمة وخاصة اخللفاء األربعة رضي اهلل عنهم؟
اجلواب :يقو ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع:
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(األحن حَار ال حيِ ُّبهع إِال مؤ ِم ٌل ,حمال يب ِغضهع إِال مْحافِ ٌق ,حف حمل حْ حح َّبهع حْ حح َّبه

اهلل ,حم حمل حْب حغ حضهع حْب حغ حضه اهلل) رماه ايبدارر ممسلع.
ِ
ال َّب حة حم حب حر حْ ايْ حَّس حم حة إِنَّه
ميقو سيدنا عِل رِض اهلل عْه :حما َّيَشر حف حل حق ح
حي حعهد ايَّْبِ ِّي األ ِّم ِّي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع إِ ح َِّل حْن ال حيِ َّبِْي
إِال مؤ ِم ٌل ,حمال يب ِغ حضِْي إِال مْحافِ ٌق .رماه مسلع.
حب ِّْب بكر معمر رِض
مسئل السل ايبَصر رِحه اهلل تعاىل :هل ُّ
اهلل عْهَم سْة؟ قا  :ال ,فريضة.
حيب ايَبابة فليس بثقة.
ميقو الافظ ابل حجر رِحه اهلل :مل
َّ
وبناء عىل ذلك:
فبب ايَبابة رِض اهلل عْهع مل ايديل ,مالاصة اخللفاء األربعة,
ُّ
يقو ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :اهلل اهلل ِيف حْص حب ِاِّب,
اهلل اهلل ِيف حْصب ِاِّب ,ال حتت ِ
َّدَشمهع حغ حرضا حبع ِدر ,حف حمل حْ حح َّبهع حفبِب ِّبي
ح
حْ حح َّبهع ,حم حمل حْب حغ حضهع حفبِبغ ِيض حْب حغ حضهع ,حم حمل آ حذاهع حف حقد آ حذ ِاِّن ,حم حمل آ حذ ِاِّن
حف حقد آ حذى اهلل ,ممل آ حذى اهلل ي ِ
وشك حْن حيأال حَشه) رماه اإلمام ِْحد مايرتمَشر
ح ح
مقا  :حديث حسل.
حيب ايَبابة ايكرام رِض اهلل عْهع,
ممل سعادا املؤمل ْن َّ
مالاصة األئمة اخللفاء األربعة ,ألن املرء حيرش مع مل ْحبْ ,ما املبغ
َمع فهو يف القيقة مبغ

يلْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع

(م حمل
مايعياذ باهلل تعاىل ,يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع :ح
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حْب حغ حضهع حفبِبغ ِيض حْب حغ حضهع ,حم حمل آ حذاهع حف حقد آ حذ ِاِّن ,حم حمل آ حذ ِاِّن حف حقد آ حذى اهلل,
ممل آ حذى اهلل ي ِ
وشك حْن حيأال حَشه).
ح ح
ايلهع إنا نَّهدَ منَّهد ِحلة عرشك ,بأنْا نببك ,منبب حبيبك
املَطفى سيدنا َممدا ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ,منبب
ْصبابه ايكرام َْجعني ,مالاصة اخللفاء األربعة رِض اهلل عْهع,
منرجوَ يا ربْا ْن حترشنا معهع حتُ يواء سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه
ٍ
راض عْا ,يا رب ْنُ ايقائل:
مع آيه مصببه مسلع ,مْنُ
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [ايتوبة .]100 :ايلهع اجعلْا ممل اتبعوهع بإحسان.
آمني .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :22ما هي احلكمة من ابتالء اهلل تعاىل لسيدنا أيوب عليه
الصالة والسالم؟
اجلواب :أوالًَ :يب عليْا ْن ال نْسى قو اهلل تعاىل﴿ :ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [امللك ,]2 :مقويه تعاىل﴿ :ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ [ايبقرا155 :ت,]157
مقويه تعاىل﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾ [األنبياء.]35 :
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ثاني ًا :يقو سيدنا َممد ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع
عْدما سئل ( :حْ ُّر ايْ ِ
َّاس حْ حشدُّ حبالء؟ حقا ح  :األحنبِ حياء ,ث َّع األحم حثل حفاألحم حثل,
ايرجل حع ح حح حس ِ
حان ِديْه صلبا اشتحدَّ حبالؤه ,حمإِن ك ح
ب ِديْ ِ ِه ,حفإِن ك ح
حان ِيف
حفيب حت ح َّ
ِديْ ِ ِه ِر َّق ٌة ابت ِِل حع ح حس ِ ِ ِ ِ
ْب اي حبالء بِاي حعب ِد ححتَّى حيرتكحه حيم ِيش
ب ديْه ,حف حَم حي ح
ح ح
ح
حع ح األحر ِ
ض حما حع حلي ِه حالطِي حئ ٌة) رماه اإلمام ِْحد مايرتمَشر مقا  :حديث
حسل صبيح.
ثالث ًا :قد يكون االبتالء تكفريا يلسيئات ,مذيك مل الال قويه
تعاىل﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾
[ايَّورى ,]30 :مقد يكون رفعا يلدرجات ,مذيك مل الال قويه ص اهلل
عليه مع آيه مصببه مسلع( :إِ حذا حس حب حقُ يِل حعب ِد ِمل اهلل حمْ ِز حي ٌة ح حيبلغ حها
ِِ
ِِ
ِِ
ِِ
ْبه ,ححتَّى يبلِ حغه
بِ حع حمله ,ابتحاله اهلل ِيف حج حسده حْم ِيف حمايه حْم ِيف حم حيده ,ث َّع حص َّ ح
حاملْ ِز حي حة ا َّيتِي حس حب حقُ حيه ِمْه) رماه اإلمام ِْحد.
رابع ًا :يقد ْالْب ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع يف ْم
يوم مل ايْبوا بأنه سيبت  ,كَم قا يه مرقة بل نوفل ( :حيا حييتحِْي فِ حيها حج حَشعا,
حييتحِْي حْكون حح ًّيا إِذ ِي ِرج حك حقوم حك ,حف حقا ح حرسو اهلل ﷺ :حْ حمخم ِر ِج َّي هع؟
ت رج ٌل حق ُّط بِ ِمث ِل ما ِجئ حُ بِ ِه إِال ع ِ
ِ
ود حر ,حمإِن يد ِركِْي
ح
حقا ح  :حن حعع ,ح حيأ ح
حيوم حك حْنَص حَ نحَصا م حؤ َّزرا) رماه ايبدارر.
وبناء عىل ذلك:
حق األنبياء عليهع ايَالا مايسالم ت هو رفع
فاالبتالء ت مالاصة يف ِّ
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يف درجاهتع عْد اهلل عز مجل ,مييتس هبع مل بعدهع إذا ْصاهبع اهلل
تعاىل باالبتالءات ,مييزداد سدط اهلل تعاىل ع

ايكافريل مايظاملني,

فيسبقهع بسبب بغيهع ,ميأالَشهع ْالَش عزيز مقتدر.
مباالبتالء يظهر إيَمن ايعبد بربه عز مجل ايفعا ملا يريد ,فال يزيده
ايبالء إال رضا ميقيْا بأن االبتالء يَاله ,كَم جاء يف الديث ايرشيف:
( حع حجبا ألحم ِر املؤ ِم ِل ,إِ َّن حْم حره ك َّله حال ٌري ,حم حيي حس حذ ح
اَ ألح حح ٍد إِال يِلمؤ ِم ِل ,إِن
ِ
ْب حفك ح
حْ حصا حبته ح َّ اء حشك ححر حفك ح
حان حالريا حيه)
رضاء حص ح ح
حان حالريا حيه ,حمإن حْ حصا حبته ح َّ
رماه مسلع.
مْالريا ما كان ابتالء اهلل تعاىل يسيدنا ْيوب عليه ايسالم بسبب
املطهرا ما يد ع ذيكْ ,الرج ابل حبان
ذنب ارتكبه ,مقد مرد يف ايسْة َّ
مغريه عل ْنس بل مايك رِض اهلل عْهْ ,ن رسو اهلل ص اهلل عليه مع
آيه مصببه مسلع قا ( :إن ْيوب نبي اهلل عليه ايَالا مايسالم يبث يف
بالئه ثَمن عرشا سْة ,فرفضه ايقريب مايبعيد إال رجلني مل إالوانه كانا
ْالص إالوانه ,كانا يغدمان إييه ميرمحان ,فقا ْحدُها يَاحبه:
مل
ِّ
تعلع ماهلل يقد ْذنب ْيوب ذنبا ما ْذنبه ْحد مل ايعاملني ,قا يه صاحبه:
مما ذاَ؟ قا  :مَْش ثَمن عرشا سْة يرِحه اهلل ,فيكَّف ما به ,فلَم را
إييه يَْب ايرجل حتى ذكر ذيك يه ,فقا ْيوب :ال ْدرر ما تقو  ,غري
ْن اهلل يعلع ِّْن كُْ ْمر ع ايرجلني يتْازعان فيَشكران اهلل ,فأرجع إىل
بيتي فأكفر عْهَم كراهية ْن يَشكر اهلل إال يف حق ,قا  :مكان ِيرج إىل
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حاجته ,فإذا قىض حاجته ْمسكُ امرْته بيده ,فلَم كان ذات يومْ ,بطأ
عليها ,فأمحى اهلل إىل ْيوب يف مكانه﴿ :ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ﴾
[ا ]42 :فاستبطأته فبلغته ,فأقبل عليها قد ْذهب اهلل ما به مل ايبالء فهو
ْحسل ما كان ,فلَم رْته قايُْ :ر بارَ اهلل فيك ,هل رْيُ نبي اهلل هَشا
املبت ؟ ماهلل ع ذيك ما رْيُ ْحدا كان ْشبه به مْك إذ كان صبيبا,
قا  :فإِّن ْنا هو ,مكان يه ْندرانْ :ندر ايقمح ,مْندر ايَّعري ,فبعث اهلل
سبابتني ,فلَم كانُ إحداُها ع ْندر ايقمحْ ,فرغُ فيه ايَشهب حتى
فاضُ ,مْفرغُ األالرى ع ْندر ايَّعري ايورق حتى فاضُ) .هَشا,
ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :23هل جيوز احلكم على ,نسان أنه من أهل اجلنة أو من أهل
النار من خالل فعله؟
اجلواب :ايَّهادا مالكع بازْة ْم ايْار تْقسع إىل قسمني:
األول :شهادا عامة تتعلق بايوصف ,كأن نقو  :املرشكون يف نار
جهْع الايدمن فيها ,مْهل اإليَمن يف جْة عرضها ايسَممات ماألرض
الايدمن فيها.

ِ
حج م
متقو  :مل صام رمضان إيَمنا ماحتسابا غف حر يه ,ممل َّ
يرفث م يفسق الرج مل ذنوبه كيوم ميدته ْمه.
الثاين :ايَّهادا اخلاصة املتعلقة بَّدص معني ال تكون إال هلل عز
مجلْ ,م يسيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع.
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فمل شهد َمع اهلل تعاىل ْم رسويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه
مسلع بازْة بأعياهنع ,فهع مل ْهل ازْة؛ كايعرشا املبرشيل بازْة.
ممل شهد َمع اهلل تعاىل ْم رسويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه
مسلع بايْار بأعياهنع ,فهع مل ْهل ايْار؛ كأِّب َمب مامرْته مغريُها.
وبناء عىل ذلك:
معني بأنه مل ْهل ازْة ْم مل ْهل ايْار,
فال َيوز الكع ع إنسان َّ
إال إذا ثبُ هَشا يف ايقرآن ايكريع ْم ايسْة املطهرا ,ميكل نقو  :مل مات
ع ايرشَ فهو مل ْهل ايْار ,ممل مات ع اإليَمن فهو مل ْهل ازْة
بَّكل عام .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :24هل صحيح بأن سيدنا عمر رضي اهلل عنه وأد ابنته أيام
اجلاهلية وهي حية؟
اجلواب :قد ْالرج ايطْباِّن يف املعجع ايكبري عل ايُّْع حَم حن بل حب َِّ ٍري
رِض اهلل عْه ,حقا  :حس ِمعُ ع حم حر بل اخلح َّط ِ
اب رِض اهلل عْه حيقو ت حمسئِ حل
حعل حقوي ِ ِه﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [ايتكوير ]8 :ت حقا ح  :جاء حقيس بل حع ِ
اص ٍع إِ حىل
ح ح
رسو ِ اهلل ﷺ ,حقا ح  :إِ ِِّّن م حْدت حثَم ِِّن بْا ٍ
ت ِِل ِيف از ِ
اهلِ َّي ِة ,حقا ح  :حْعتِق حعل
ح
ح
ح ح ح ح
احدح ٍا ِمْها ر حقبة ,قلُ :إِ ِِّّن ص ِ
ك ِّل م ِ
احب إِبِ ٍل ,حقا ح ْ :ه ِد إِن ِشئ حُ حعل ك ِّل
ح
ح ح ح
ح
م ِ
احدح ٍا ِمْه َّل حبدح نحة).
ح
حق مل مْد ابْته يف ازاهلية,
فسيدنا عمر رِض اهلل عْه نقل هَشا يف ِّ
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َّ
مْن عليه كفارا ,م يثبُ عل سيدنا عمر رِض اهلل عْه ْن ك َّفر عل ذيك.
هذا أوالً.
ثاني ًا :إذا كان ايوْد مْترشا يف بْي عدر قبيلة سيدنا عمر رِض اهلل
عْه ,فكيف ميدت حفَة رِض اهلل عْها قبل ايبعثة بدمس سْوات ,م
يئدها ْبوها سيدنا عمر رِض اهلل عْه.
وبناء عىل ذلك:
فَم ثبُ باألدية ايَبيبة بأن سيدنا عمر رِض اهلل عْه مْد إحدى
بْاته يف ْيام ازاهلية ,محتى ال يكثر ازد يف هَشا املوضوع ,يو فرضْا
صبة هَشا ايْبأ فهَشا ال ِيدش يف شدَية سيدنا عمر رِض اهلل عْه بعد
ب ما قبله ,كَم جاء
إسالمه ,حيث َّ
ْعز اهلل تعاىل به اإلسالم ,ألن اإلسالم َي ُّ
يف الديث ايرشيف( :إِ َّن ِ
ب حما ك ح
حان حقب حله) رماه اإلمام ِْحد.
اإلس حال حم حَي ُّ
فإذا كان باإلسالم يغفر اهلل تعاىل يلعبد ِحكحه ,معبادته يألمثان
مقتله يألبرياء ,مزناه ,كَم قا تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [ايفرقان68 :ت.]71
يرض سيدنا عمر رِض اهلل عْه إذا مْد إحدى بْاته ْيام ازاهلية؟ هلل
فَمذا َّ
در السد ما ْعديه ,بدْ بَاحبه فقتله .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
ُّ
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السؤال :25ملاذا أمر اهلل تبارب وتعاىل ,بليسَ بالسجود آلدم عليه
السالم مع املالئكة مع أنه ليس من املالئكة؟
اجلواب :يقو

اهلل تعاىل خماطبا املالئكة ايكرام﴿ :ﯬ ﯭ

ﯮﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷﯸﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ [الجر29 :ت .]31مإبليس
كان مَّموال هبَشا األمر ألنه كان معهع ممتَّ ِّبها هبع ,مإن يكل مْهع,
ألن اهلل تعاىل يقو ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ﴾ [ايكهف .]50 :فهو مل ازل ايَشيل اللقوا مل نار ,قا تعاىل:
﴿ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ [ايرِحلْ .]15 :ما املالئكة فدلِقُ مل
نور ,كَم جاء يف الديث ايرشيف ايَشر رماه اإلمام مسلع حعل حع ِائ حَّ حة
رِض اهلل عْها حقا حيُ :حقا ح رسو اهلل ﷺ( :اللِ حقُ حامل ِ
الئكحة ِمل ن ٍ
ور,
ح
ِ
ار ٍج ِمل ن ٍ
ان ِمل حم ِ
از ُّ
ف حيكع).
حار ,حماللِ حق آ حدم ِممَّا م ِص ح
حمالل حق ح
ممما يؤكد بأنه كان مَّموال باألمر ,هو سؤا اهلل تعاىل يه ,قا
تعاىل﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾
فبْص ايقرآن هو مأمور بايسجود آلدم عليه ايسالم.
[األعراف11 :تِّ .]12
وبناء عىل ذلك:
فاهلل تعاىل ْمر إبليس بايسجود آلدم عليه ايسالم مع املالئكة ميو
يكل مْهع ,بل يكونه معهع ,مْما ملاذا ْمر بايسجود آلدم فهَشا ْمر غيبي
ال يعلمه إال اهلل تعاىل ,ماهلل تعاىل ال يسأ عَم يفعل مهع يسأيون ,مما دام
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ْنه خملوق هلل تعاىل فال يسعه إال امتثا األمر ,عرف ايعلة ْم يعرفها,
مبع

ايعلَمء يستأنس هبَشا األمر بأن اإلنسان ايطائع هلل تعاىل هو ْفضل

بَّكل عام مل املالئكة مْفضل مل ازل ,مذيك يقويه تعاىل﴿ :ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ﴾ [اإل

اء .]70 :هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.

السؤال :26أليس من الواجب على اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر
أن يكون شديداً وقوياً أثناء تغيري املنكر؟
اجلواب :يقو اهلل تعاىل﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [ايْبل.]125 :
ميقو اهلل تعاىل يسيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه
مسلع﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ﴾ [آ

عمران.]159 :

ميقو تعاىل يسيدنا موسى عليه ايسالم﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [طه.]44 :

ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حمل حر حْى ِمْكع
مْكحرا حفلي حغ ِّريه بِ حي ِد ِه ,حفإِن ح حيستحطِع حفبِلِ حسانِ ِه ,حفإِن ح حيستحطِع حفبِ حقلبِ ِه ,حم حذي ِ حك
حْض حعف ِ
اإل حيَم ِن) رماه مسلع عل ِّْب سعيد اخلدرر رِض اهلل عْه.
وبناء عىل ذلك:
قا ايفقهاء يْبغي ع مل يتَدَّ ى يألمر باملعرمف مايْهي عل
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املْكر ْن يأالَش نفسه بَم حي حمد عليه قوال مفعال ,ممما ال شك فيه َّ
بأن حسل
ٍ
َشء إال شانه ,مصاحب
اخللق ما م ِجدح يف َشء إال زانه ,مما ف ِقدح مل
اخللق السل َممود بايقو مايفعل.
فع اآلمر باملعرمف مايْاهي عل املْكر ْن يكون رفيقا باملأمور,
حه كايظا املتس ِّلط ,مازاهل باألحكام ,ميد َّ
مالاصة مع مل ِياف َّ
ع ذيك الديث ايَشر ْالرجه اإلمام ايبدارر عل ِّْب هريرا رِض اهلل
عْه ,قا  ( :حْ َّن حْع حرابِ ًّيا حبا ح ِيف حاملس ِج ِد ,حف حث حار إِ حيي ِه ايَّْاس ي حي حقعوا بِ ِه ,حف حقا ح حَمع
اء ,حْم سجال ِمل م ٍ
رسو اهلل ﷺ :دعوه ,م حْه ِريقوا ع ح بوي ِ ِه حذنوبا ِمل م ٍ
اء,
ح ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
رسي حل حم ح تب حعثوا م حع ِّ ِ
حفإِن حََّم ب ِعثتع م حي ِّ ِ
رسي حل).
املَص املعاند ايَشر ال يرتدع
مال حرج مل ايَّدَّ ا مايقسوا ع
ِّ
بايرفق ,إذا كان اآلمر يأمل بأن ال يْقلب األمر إىل مْكر ْشدَّ مْكْب .هَشا,
ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :27ما هو احلكم الشرعي يف ,ظهار شاب صغري نابغ على
شاشة التلفاز قد حفظ القرآن العظيم وعمره عشر سنوات
ليكون قدوة لآلخرين؟
بْص ايقرآن ايعظيع ,قا تعاىل:
اجلواب :أوالً :اإلصابة بايعني ثابتة ِّ
﴿ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ [ايقلع .]51 :ميقو تعاىل﴿ :ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [ايفلق .]5 :مجاء يف الديث ايَشر رماه ايبدارر حعل حْ ِِّب
ِ
ِض اهلل حعْه حقا ح  :حقا ح حرسو اهلل ﷺ( :اي حعني حح ٌّق) .ميف رماية ْبو
ه حري حر حا حر ح
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نعيع يف اللية عل ِّْب ذر ايغفارر رِض اهلل عْه ْن ايْبي ص اهلل عليه مع
ح
ح
ايقدر).
ازمل
ْب ,متد ِالل
آيه مصببه مسلع قا ( :ايعني تد ِالل
ح
ايرجل ايق ح
مقد ثبُ يف الديث ايَبيح ايَشر رماه اإلمام مسلع عل حع ِائ حَّ حة
حان حرسو اهلل ﷺ حيأمر ِِّن حْن حْس حرت ِق حي ِمل اي حع ِ
رِض اهلل عْها حقا حيُ( :ك ح
ني).
حب ايظهور يقَع ايظهور ,مطغيان ايعلع ْشدُّ مل طغيان املا ,
ثاني ًاُّ :

مبايَْب ماييقني تْا اإلمامة يف ايديل ,هكَشا قا ايعلَمء رِحهع اهلل تعاىل.
حب ايسلطة مايتَدُّ ر.
مقايوا :آالر األشياء نزمعا مل قلوب ايَالني ُّ
محب ازاه مايَّهرا يف ِسد ايدِّ يل ,يقويه ص اهلل عليه مع آيه
ُّ
ان ج ِائع ِ
ِ ِ
ان ْر ِسال ِيف حغْح ٍع حْف حسدح حَمحا ِمل ِحر ِ
ا حاملر ِء
مصببه مسلع ( :حما ذئ حب ح ح
ايرش ِ
ِ
ف يِ ِديْ ِ ِه) رماه اإلمام ِْحد عل كعب بل مايك رِض اهلل عْه.
حع ح حاملا حم َّ ح
وبناء عىل ذلك:
فَْْح بعدم إظهار هَشا ايَّاب ت حفظه اهلل تعاىل مل ِّ
كل سوء ت ع
شاشة ايتلفاز ,ألن السد بالء ال ِيفى ْثره ,مايعني حق كَم جاء يف
حب ايظهور ألنه مفسدا يف
الديث ايرشيف ,مَيب ْن ير َّبى ع عدم ِّ
ايديل ,ممل استعجل اييشء قبل ْمانه عوقب ببرمانه ,هَشه نَيبة قبل
الكع ايرشعي يف هَشه املسأية.
ْما إظهاره ع شاشة ايتلفاز ,إلظهار إبداعه متوفيق اهلل تعاىل يه,
فليس فيه حرج حعي .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :28هل حيقُّ للوالد الذي درَّس ابنته أن يأخذ من راتبها شي اً
بعد زواجها؟
اجلواب :يقو اهلل تعاىل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [ايْساء .]29 :ميقو ص اهلل عليه مع آيه
ان ال ي حب ِاِل حاملرء بَِم حْ حال حَش ِمل حاملا ِ
ني حع ح ايْ ِ
َّاس حز حم ٌ
مصببه مسلع ( :حي حيأتِ ح َّ
ح
بِ حبال ٍ حْم بِ حب حرا ٍم) رماه اإلمام ِْحد عل ِّْب هريرا رِض اهلل عْه.
ميقو ابل عباس رِض اهلل عْه (ال يقبل اهلل صالا امرئ يف جوفه
حرام) .ميقو ابل رجب رِحه اهلل تعاىلْ( :كل الرام محبه ميبسه
ِّ
مايتغَشر به موجب يعدم إجابة ايدعاء).
وبناء عىل ذلك:
فَم املرْا إن كانُ زمجة ْم بْتا ْم ْالتا هو َما حَصا ,مال َيوز
ألحد مل ْصوَما ْم فرمعها ْم زمجها ْم ْحد مل ْقارهبا ْن يأالَش شيئا
مْه إال عل طيب نفس ,فإذا ْالَش ْبوها مل هَشا ايراتب شيئا مل غري طيب
نفس ْالَشه حراما.
مال َيب ع املرْا ْن تعطي ْباها شيئا مل ماَما إن يكل َمتاجا
إييه ,ميكل إذا كان مايدها اشرتط عليها بأنه سيسرت ُّد ما دفع َما ْثْاء
دراستها فله هَشا ,ألنه يكون قرضا.
مع ِّ
كل حا املرْا ايسعيدا هي ايتي تعطي يوايدها شيئا مل راتبها
بني الني ماآلالر برضاها ,مالاصة إذا كانُ ميسورا الا مغْ َّية ,ألهنا
بَشيك تربح رضا ْبيها.
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مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي ِْحد الجي ايكردر
حفظه اهلل تعاىل ع ازواب ما يِل:

[ويستثنى من ذلك ما إذا كان أبوها فقّي ًا ،وهي غنية ،وال ِ
منفق عليه

غّيها ،فعليها أن تنفق عليه بقدر حاهلا وجوب ًا] .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :29كيف يتصرف األهل مع ابنتهم اليت سلكت طريق
االحنراف وارتكبت الفاحشة؟ هل جيوز قتلها؟ أم جيب التربُّؤُ
منها وطردُها من البيت؟
اجلواب :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ [آ

ميقو

عمران,]104 :

تبارَ متعاىل﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ﴾ [املائدا ,]2 :ميقو تبارَ متعاىل﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾
[األنعام.]164 :
ميقو سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع:
( حمل حر حْى ِمْكع مْكحرا حفلي حغ ِّريه بِ حي ِد ِه ,حفإِن ح حيستحطِع حفبِلِ حسانِ ِه ,حفإِن ح حيستحطِع
حفبِ حقلبِ ِه حم حذي ِ حك حْض حعف ِ
اإل حيَم ِن) رماه مسلع .ميقو ( :ال تحكونوا حعونا
لَّي حط ِ
ي ِ َّ
ان حع ح حْ ِاليكع) رماه اإلمام ِْحد.
وبناء عىل ذلك:
أوالًَ :يب ع ْهل هَشه ايفتاا األمر باملعرمف مايْهي عل املْكر
البْتهع ,مْن هييئوا َما ايَببة ايَالة مل ايْساء ,مْن يسرتما عليها,
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مْن يعاملوها بالكمة ماملوعظة السْة ,مربَم ْن تكون مل الكمة
ايَّدَّ ا عليها مإغالظ ايقو َما إذا تْتفع بايلني.
ثاني ًا :ال َيوز قتل هَشه املرْا؛ ألن إقامة الدِّ مل مسؤميية ايقاِض
املسلع ,مال َيوز ألحد ْن يقيع الدَّ ع ْحد ميو كان قريبا يه ,فإذا
كانُ ايفتاا عزباء فبدُّ ها ازلد ,مْما إذا كانُ ث ِّيبا فبدُّ ها ايرجع ,ميك َّل
إقامة الدِّ جتب ع الاكع برشمطها.
ْبؤما مْها؛ ألن املعَية ال خترجها عل
ثالث ًا :ال َيوز ألهلها ْن يت َّ
دائرا اإليَمن ,حتى ميو ارتدَّ اإلنسان عل ديْه ت مايعياذ باهلل تعاىل ت فال
ْبْ مل ابْه
ْبؤما مْه ,فسيدنا نو عليه ايسالم ما ت َّ
َيوز ألهله ْن يت َّ
ايكافر ,فكيف يتْبْ ْهلها مْها بسبب هَشه ايكبريا؟
رابع ًا :كَشيك ال َيوز طردها مل ايبيَُّ ,
ألن طر حدها مل ايبيُ قد
يدفعها إىل املْكرات مارتكاب ايفواحش ْكثر ,ميكل عليهع ْن ي ِ
لزموها
بلزمم ايبيُ ,ميمْعوها مل اخلرمج إذا

تظهر َمع عالمات ايتوبة

ايَادقة ,مإذا اقتىض األمر إىل سجْها يف ايبيُ فليفعلوا ,ميكل بدمن
تعَشيب َما.
مع ِّ
ايَْح مايتوجيه ,مع ايدعاء َما باَمداية
كل حا ييكثرما َما
ح
ْبؤ مْها مطردها مل ايبيُ ,منسأ اهلل
مايَال  ,محيرم عليهع قتلها مايت ُّ
تعاىل ْن يلهمهع ايَْب .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :30رجل عنده أغنام كثرية وخياف عليها من عني احلاسد
فهل جتوز رقيتها؟
اجلواب :يقو اهلل تعاىل حكاية عل ايرجلني املتبامريل يف سورا
ايكهف﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [ايكهف.]39 :
ميقو ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :إِ حذا حر حْى
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ني
ْبكه ,حفإِ َّن اي حع ح
حْ ححدكع مل حْاليه حْم مل نحفسه حْم مل حمايه حما يعجبه حفلي ح ِّ
ح
ح
مازمل
ْب,
حح ٌّق) رماه اإلمام ِْحد .ميف رماية( :ايعني تد ِالل
ايرجل ايق ح
ايقدر) رماه ْبو نعيع يف حلية األميياء.
ح
ميقو سبيع بل نوفل :بيَْم نبل عْد عبد اهلل إذ جاءت مييدا
ْعرابية إىل سيدها ,منبل نعرض مَبفا ,فقايُ :ما حيبسك مقد حي حف حع
ٌ
فالن مهرَ بعيْه ,فرتكه يدمر يف ايدار كأنه يف فلك ,قع فابتغ راقيا ,فقا
عبد اهلل :ال تبتغ راقيا ,مانفث يف مْدره ْربعا ,ميف األيرس ثالثا ,مقل :ال
ايرض إال
بأسْ ,ذهب ايبأسَّ ,
رب ايْاس ,اشف ْنُ ايَّايف ,ال يكَّف َّ
ْنُ ,قا  :فَشهب ثع رجع إييْا ,قا فعلُ ما ْمرتْي ,فَم جئُ حتى
راث مبا مْكل .رماه ابل ِّْب شيبة.
مجاء يف مسْد اإلمام ِْحد :حقا ح حذ َّيا ٌ  :حف حل حقد حر حْيُ ححْ حظ حل حة يؤتحى
ان ايو ِار ِم مجهه ,حْم ايب ِه ِ
اإلنس ِ
ايرضع ,حف حيتفل حع ح حيدح ي ِه
ايو ِار حم ِة َّ
يمة ح
ح
ح
ح ح
بِ ِ ح
حف حرسو ِ اهلل
حم حيقو  :بِس ِع اهلل ,حم حي حضع حيدح ه حع ح حرْ ِس ِه حم حيقو حع ح حمو ِض ِع ك ِّ
ﷺ ,حف حيم حسبه حع حلي ِه ,حم حقا ح حذ َّيا ٌ  :حف حيَش حهب اي حو حرم.
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وبناء عىل ذلك:
فال حرج مل رقية ايغْع بايرقية ايرشعية املستمدَّ ا مل ْدعية ايقرآن
املطهرا .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
ايكريع ْم ايسْة َّ
السؤال :31رجل قال :أعاهد اهلل تعاىل على فعل كذا من األمور
املباحة ومل يفعله فماذا يرتتب عليه؟
اجلواب :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ [ايْبل ,]91 :ميقو تبارَ متعاىل:
﴿ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [اإل

اء.]34 :

مقد مرد ْن ايسيدا عائَّة رِض اهلل عْها نَشرت ْن ال تك ِّلع ابل
ايزبري ,فَّ ِفع يه عْدها ,فك َّلمته ,مْعتقُ يف نَشرها ْربعني رقبة ,مكانُ
تَشكر نَشرها بعد ذيك فتبكي حتى َّ
تبل دموعها مخارها .رماه ايبدارر.
وبناء عىل ذلك:
فمل قا ْ :عاهد اهلل ع فعل كَشا ,م يفعله ,مجب عليه كفارا
يمني ,مكفارا اييمني إطعام عرشا مساكني ْم كسوهتع ْم حترير رقبة ,فمل
َيد شيئا مل ذيك مجب عليه ْن يَوم ثالثة ْيام.
ميقو اإلمام ِْحد رِحه اهلل تعاىل :ايعهد شديدا يف عرشا مواضع
مل كتاب اهلل عز مجل ﴿ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ .هَشا,
ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :32كثري من الشباب تعلَّق بقراءة األبراج والبعض يعيش يف
هم وضيق شديد بسبب قراءة برجه فما هو احلكم الشرعي يف
ٍّ
قراءة األبراج؟
اجلواب :قد جاء يف الديث ايرشيف ايَشر رماه اإلمام ِْحد عل
اب ِل ع َّب ِ
اس رِض اهلل عْهَم حقا ح  :حقا حرسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه
ِ
ِ ِ
ايسب ِر حزا حد
مصببه مسلع( :مل اق حت حب حس علَم م حل ايُّْجو ِم ,اقت ح
حبس شع حبة م حل ِّ
ما حزاد) .ميف حديث آالر رماه اإلمام مسلع حعل م حع ِ
ام حي حة ب ِل الح حك ِع اي ُّس حل ِم ِّي
رِض اهلل عْه حقا ح  :قلُ( :يا رسو ح اهلل ْمورا كَّْا نحَْحعها ِيف از ِ
اهلِ َّي ِة كَّْا
ح
ح
ح ح
ان ,حقا ح  :حفال تحأتوا ايك َّه ح
نحأ ِيت ايك َّه ح
ان) .ميف حديث آالر رماه اإلمام

ِ
ِ
(س حأ ح حرسو ح اهلل ص اهلل عليه
ِض اهلل حعْ حها حقا حيُ :ح
ايبدارر عل حعائ حَّ حة حر ح
مع آيه مصببه مسلع نحاس حعل ايكه ِ
ان حف حقا ح  :حيي حس بِ حيش ٍء ,حف حقايوا :حيا
َّ
ٌ
حيدِّ ثونحا حْح حيانا بِ حيش ٍء حف حيكون حح ًّقا ,حف حقا ح حرسو اهلل ص اهلل
حرسو ح اهلل إِ َّهنع ح
ِ ِ
ِ
ل ِّق حِي حطف حها ِمل ِ
ازْ ِِّّي,
عليه مع آيه مصببه مسلع :تل حك ايكحل حمة مل ا ح
حف حيق ُّر حها ِيف ْذ ِن حمي ِ ِّي ِه ,حف حيدلِط ح
ون حم حع حها ِما حئ حة كحَش حب ٍة).
مقد زجر سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع
عل إتيان ايكهان بقويه ( :حمل ْتحى حع َّرافا ,حف ح
سأ حيه عل حَش ٍء ,حفَدَّ حقه ,ح تقبل
ني يوما) رماه مسلع عل صف َّي حة حعل حبع ِ ْز ِ
ايْبي ص
حيه صال ٌا ْر حب ِع ح
ماج ِّ
اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع.
(مايك ُّل حمَشمو ٌم ححعا,
مجاء يف حاشية ابل عابديل رِحه اهلل تعاىل :ح
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حَمكو ٌم حع حلي ِهع حم حع ح م حَدِّ ِق ِهع بِايكف ِر).
وبناء عىل ذلك:
املْجمني مايك َّهان
فقراءا األبراج ال جتوز حعا ,ألهنا مل ْعَم
ِّ
ماي حع َّرافني ,متَديقهع فيه الطورا ع إيَمن ايعبد مايعياذ باهلل تعاىل,
مع اإلنسان املؤمل ْن يقو صباحا ممساء( :ايله َّع ال حال حري إِال حالري حَ,
حمال حط حري إِال حطري حَ ,حمال إِ حي حه حغري حَ) كَم جاء يف الديث ايَشر رماه اإلمام
ِْحد عل عبد اهلل بل عمرم رِض اهلل عْهَم .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :33رجل مقيم يف دولة غربية وطُلب منه مينيٌ أمام القاضي
فهل جيوز للمسلم أن يضع يده على التوراة أو اإلجنيل أثناء القسم؟
اجلواب :أوالً :ال َيوز اللف إال باهلل تعاىل ,مذيك يقويه ص اهلل
عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حمل ك ح
حان ححايِفا حفل حيبلِف بِاهلل حْم ي ِ حيَمُ)
رماه ايبدارر عل عبد اهلل بل مسعود رِض اهلل عْه.
ثاني ًا :ال يَّرتط يلبايف ْن يضع يده ع ايقرآن مال غريه ْثْاء
ايقسع ,ميك َّل ما يفعله ايقضاا ْم املفتون مل طلب مضع اييد ع ايقرآن
ايعظيع ,إنَم هو مل باب تغليظ اييمني ,مييته َّيب الايف مل ايكَشب.
ثالث ًا :ال َيوز يلمسلع ْن يضع يده ع ايتوراا ْم اإلنجيل ْثْاء
َمرفة ,مييسُ هي األصل ايَشر ْنزيه اهلل تعاىل
ايقسع باهلل تعاىل ,ألهنا َّ
ح
َّ
ايقرآن ايعظيع حن حس ح
مألن
ع سيدنا موسى مسيدنا عيسى عليهَم ايسالم,
َجيع ايكتب ايسَممية.
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فال َيوز يلمسلع ْن يضع يده ع ايتوراا ْم اإلنجيل ْثْاء ايقسع,
معليه ْن يطلب مل ايقاِض ْن يسمح يه بأن يضع يده ع ايقرآن ايعظيع,
مْرص ايقاِض غري املسلع ع ايرجل املسلع ْن يضع يده ع
فإن ْبى
َّ
مايْبي
كره,
ُّ
ايتوراا ْم اإلنجيل ,فال حرج مل مضع يده عْد ذيك ,ألنَّه م ح
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع يقو ( :إِ َّن اهلل ح حجت حام حز حعل ْ َّمتِي اخلح حط حأ
حمايِّْس حي ح
ان حم حما استك ِرهوا حع حلي ِه) رماه ابل ماجه.
مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي ِْحد الجي ايكردر
حفظه اهلل تعاىل ع ازواب ما يِل:
[أرى أن عليه أن يعتذر يف هذه احلال عن اليمني أص ً
ال ويتحمل
نتائجها ،إال أن تمون النتيجة قتله فيجوز].
مجتدر اإلشارا هْا إىل ْن ايواجب ع املسلع ْن حيلف باهلل تعاىل ,مال
َيوز يه اللف بغري ذيك مل األيَمن ايتي فيها ِحَ .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
عت أن يف القرآن العظيم آيات يقال عنها( :آيات
السؤال:34
احلرب) فهل ورد يف ذلك حديث عن سيدنا رسول اهلل صلى اهلل
عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وما هي تلك اآليات؟
ايدر املْثور يف ايتفسري باملأثور حديثا
اجلواب :قد ذكر ايسيوطي يف ِّ
ضعيفا ,عل َممد بل سرييل ْنه بات يف مكان يطلع فيه قطاع ايطرق,
قا  :فتَشكَّرت ما رمر عل ابل عمر رِض اهلل عْهَم ,عل رسو اهلل ص
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اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع قا ( :مل قرْ يف ييلة ثالثا مثالثني آية
طار ,معويف يف نفسه ,مْهله,
ضار ,مال يص ٌّ
يرضه يف تلك ايليلة سبع ٌّ
ممايه حتى يَبح) .
فلَم ْمسيْا ْنع حتى رْيتهع قد جاؤما ْكثر مل ثالثني مرا خمرتطني
سيوفهع فَم يَلون إ َِّل ,فلَم ْصببُ رحلُ ,فلقيْي شي مْهع فقا  :يا
هَشا إنيس ْم جْي؟ قلُ :بل إنيس! قا  :فَم بايك! يقد ْتيْاَ ْكثر مل
سبعني مرا ُّ
كل ذيك حيا بيْْا مبيْك بسور مل حديد ,فَشكرت يه الديث,
مايثالث مثالثني آية ...فَشكرت هَشا الديث يَّعيب بل حرب فقا ِل:
كْا نسميها آيات الرب ,ميقا  :إن فيها شفاء مل كل داء .هذا أوالً.
ثاني ًا :ذكر ايسيوطي رِحه اهلل تعاىل اآليات ايثالث مايثالثني ,مهي:

َ َ ۡ َ ُ َ
ٓ
1ت ْربع آيات مل ْم سورا ايبقرا﴿ :ال ٓم  ١ذَٰل ِك ٱلكِتَٰ
ب َل َر ۡي َ َۛ
ب
َ َۡ
َّ َ ۡ
َ ُ ُ َ َّ َ َ
فِيهِ ُهدى ل ِۡل ُم َّتق َ
ٱلصل َٰوة َوم َِّما
ب ويقِيمون
ِين يُؤم ُِنون بِٱلغ ۡي
ني  ٢ٱَّل
ِ
ِۛ
ِ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
َ
ٓ
ٓ
ۡ
َ
ُ َ
َ َ ۡ
َ َ
َ
نزل مِن ق ۡبل ِك
نزل إ ِ َۡلك َو َما أ
ِين يُؤ ِم ُنون ب ِ َما أ
َر َزق َنَٰ ُه ۡم يُنفِقون  ٣وٱَّل
ِ
ِ
َ
ُ َ َ ُ
ُ ْ َ َٰٓ َ َ َ َٰ ُ
ُ
لَع هدى مِن َّرب ِ ِه ۡمۖۡ َوأ ْو َٰٓلئِك ه ُم
َوبِٱٓأۡلخ َِرة ِ ه ۡم يُوق ُِنون  ٤أولئِك
ۡ ۡ
َ
ٱل ُمفل ُِحون [ ﴾٥ايبقرا1 :ت.]5
2ت مآية ايكريس ,مآيتان بعدها﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
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ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ
ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗﰘ ﰙ ﰚﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫ ﭬ﴾ [ايبقرا255 :ت.]257
3ت مايثالث آيات مل آالر سورا ايبقرا﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ﴾ [ايبقرا284 :ت.]286
4ت مثالث آيات مل سورا األعراف﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [األعراف 54 :ت.]56
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اء﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮ ﮯﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ ِ
[اإل

اء110 :ت.]111

ْم سورا ايَافات إىل قويه﴿ :ﭑ
6ت مإحدى عرشا آية مل َّ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ
ﭟ ﭠﭡﭢ ﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫ
ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾
[ايَافات1 :ت.]11
7ت مثالث آيات مل سورا ايرِحل﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾
[ايرِحل33 :ت.]35
8ت مْربع آيات مل آالر سورا الرش﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
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ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [الرش21 :ت ]24إىل آالر ايسورا.
9ت مآيتان مل سورا ازل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [ازل3 :ت.]4
وبناء عىل ذلك:
صح يف الديث عل آيات الرب َشء ,ميكل جاءت يف حديث
فَم َّ
ضعيف ,مقراءا هَشه اآليات ايكريمة ال َّ
شك ْن فيها نفعا محفظا ,مذيك
يقويه تعاىل﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ﴾ [اإل

اء.]45 :

ح
الفظ مل ح شياطني اإلنس مازل,
مإنا نرجو اهلل تعاىل ملل قرْها
ح األحار مكيد ايفجار .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
ممل ِّ
السؤال :35هل احليوانات حتاسَب يوم القيامة؟
اجلواب :ايثابُ يف ايقرآن ايعظيع ْن عا اإلنس معا از ِّل ُها
املك َّلفان ,قا تعاىل﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾ [ايَشاريات.]56 :
مالساب يوم ايقيامة يعا اإلنس مازل ,قا تعاىل﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ﴾ [ايرِحل ,]31 :مقا تعاىل﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [ايبقرا.]284 :
حق اليوانات﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
مقا تعاىل يف ِّ
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ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [ايْبل5 :ت ,]8مقا ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ [يس71 :ت.]73
وبناء عىل ذلك:
كرم بايعقل ,مكَشيك
فايتكليف مْاطه ايعقل ,ماإلنسان هو امل َّ
باسب ,مغريه فال ,ميكل مل
ازانْ ,ما اليوانات فال ,فاملك َّلف هو امل ح
ميقتص يلَّاا
عد اهلل تعاىل بني خملوقاته يوم ايقيامةْ ,ن حييي اليوانات
َّ
ازلباء مل ايَّاا ايقرناء ,كَم جاء يف الديث ايرشيف ( :حيت حؤ ُّد َّن الق ح
وق
اا اي حقرن ِ
اا ازلب ِ
ايَّ ِ
لَّ ِ
إِ حىل حْهلِها يوم ِ
اء ِمل َّ
ايق حيا حم ِة ,ححتَّى ي حقا حد ي ِ َّ
حاء) رماه
ح ح
ح ح ح
مسلع ,ثع بعد ذيك َيعلها ترابا ,ميتمَّْى ايكافر ْن يَري ترابا كَم صارت
األنعام ,قا تعاىل﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [ايْبأ.]40 :
ممل فكَّر يف مسأية ايقَاا يوم ايقيامة محساب اليوانات ,ال
َّ
شك ْنه يفكِّر يف حسابه هو ,مِيَّى ايقَاا يوم ايقيامة ,محيام ْن
تكون ذمته بريئة ْمام ايْاس﴿ .ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾ [آ

عمران .]194 :هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :36ملاذا ال تُقبل توبة العبد ,ذا حضرته سكرات املوت؟
اجلواب :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ [ايْساء.]18 :
ميقو ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :إِ َّن اهلل حيق حبل تحو حب حة
اي حعب ِد حما ح ي حغر ِغر) رماه اإلمام ِْحد مايرتمَشر مقا  :حديث حسل.
وبناء عىل ذلك:
فقد ذهب َجهور ايفقهاء إىل ْن ايعبد إذا مقع يف سياق املوت,
ميئس مل ايعودا إىل الياا ,معايل ملك املوت ,متاب إىل اهلل تعاىل ,فإن
توبته ال تقبلَّ ,
ألن مل حمط ايتوبة ايعز حم ع ْن ال يعود ,مهو يئس مل
ايعودا إىل الياا ,مالاصة إذا انطبق عليه قويه تعاىل﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [ق.]22 :
ميقد رضب اهلل تعاىل يْا مثال يف ايقرآن ايعظيع ملثل هَشه الاية,
مهو فرعون عْدما ْدركه ايغرق ,قا تعاىل﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [يونس90 :ت.]91
مر ُّبْا عز مجل َّبني يف ايقرآن ايعظيع بأن ايتوبة تقبل مل ايعبد إذا
تاب بعد ايَشنب مباحا ,قا تعاىل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
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ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎ﴾ [ايْساء.]17 :
نسأ اهلل تعاىل ْن يرزقْا توبة صادقة ال نْق

عهدها ْبدا .آمني.

هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :37هل جيب شرعاً على الطالب القيام للمدرِّس ,ذا دخل الصف؟
اجلواب :قد ْالرج اإلمام ْبو دامد عل عائَّة رِض اهلل عْها ْهنا
قايُ ( :حما حر حْيُ حْ ححدا ك ح
حان حْش حب حه حسمتا حم حهديا حم حدالًّ بِ حرسو ِ اهلل ص اهلل
عليه مع آيه مصببه مسلع ِمل حفاطِ حم حة ك َّحر حم اهلل حمج حه حها ,كحانحُ إِ حذا حد حال حلُ
حع حلي ِه حقا حم إِ حيي حها ,حف حأ حال حَش بِ حي ِد حها ,حم حق َّب حل حها ,حم حْج حل حس حها ِيف حجملِ ِس ِه؛ حمك ح
حان إِ حذا حد حال حل
حع حلي حها حقا حمُ إِ حيي ِه ,حف حأ حال حَشت بِ حي ِد ِه ,حف حق َّب حلته ,حم حْج حل حسته ِيف حجملِ ِس حها).
مْالرج ْبو دامد ( حْ َّن حرسو ح اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه
ِ
مسلع ك ح ِ
اير حضا حع ِة ,حف حو حض حع حيه حبع ح حثوبِ ِه حف حق حعدح
حان حجايسا حف حأق حب حل حْبوه مل َّ
ِ
ِ
اير حضا حع ِة حف حو حض حع حَمحا ِش َّق حثوبِ ِه ِمل حجانِبِ ِه ح
اآلال ِر
حع حليه ,ث َّع حْق حب حلُ ْ ُّمه مل َّ
ِ
ِ
اير حضا حع ِة حف حقا حم حيه حرسو اهلل ص اهلل
حف حج حل حسُ حع حليه ,ث َّع حْق حب حل حْالوه مل َّ
ني حيدح ي ِه).
عليه مع آيه مصببه مسلع حف حأج حل حسه حب ح
معل ِّْب هريرا رِض اهلل عْه قا ( :ك ح
حان ايَّْبِ ُّي ص اهلل عليه مع
آيه مصببه مسلع حَيلِس حم حعْحا ِيف حاملجلِ ِ
حيدِّ ثْحا ,حفإِ حذا حقا حم قمْحا ِق حياما ححتَّى
س ح
نحراه حقد د حال حل بع ح بي ِ
وت حْز حم ِ
اج ِه) رماه ْبو دامد.
ح
ح
ح
معل ِّْب سعيد اخلدرر رِض اهلل عْه قا  ( :حَّملا ن ححز حيُ حبْو ق حري حظ حة حع ح
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حك ِع سع ٍد ت هو ابل مع ٍ
اذ ت حب حع حث حرسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه
ح
ح
ح
ِح ٍ
مسلع حمك ح
ار ,حف حل ََّم حدنحا حقا ح حرسو اهلل ص اهلل
حان حق ِريبا ِمْه ,حف حجا حء حع ح ِ ح
عليه مع آيه مصببه مسلع :قوموا إِ حىل حس ِّي ِدكع) رماه ايبدارر ممسلع.
وبناء عىل ذلك:
فقد ذكر ايفقهاء بأن قيام ايرجل يوايديهْ ,م يرجل صايحْ ,م
يلمع ِّلع عْد قدممه جائز حعا ,بل قد يكون مستببا إذا قَد ايقائع
احرتام متعظيع ايقادم عليه.
مقد مرد عل اإلمام ايْومر رِحه اهلل تعاىل ْنه قا يف مقدِّ مة رسايته
املسَما :ايرتاليص بايقيام يَشمر ايفضل ماملزية مل ْهل اإلسالم:
ْما بعد :فإن اهلل تعاىل ْمر بايلطف باملسلمني ,مإكرا ِم ْهل ايعلع
مايورع مايديل ,فقا تعاىل﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [الجر ,]88 :قا :
رتموا بإالنة ايقو َمع ,مايقيام ,ال ع
ممل ايلطف هبع ماإلكرام ْن حي ح
طريق ايرياء ماإلعظام ,بل ع ما ذكرناه مل ايتكريع ماالحرتام.
استمر ما ال حيىص مل علَمء اإلسالم مْهل ايَال
قا  :مع هَشا
َّ
مايورع مغريهع مل األمثا األعالم .اهت.
مرحع اهلل شوقي عْدما قا :
قتتع يلمع ِّلتتع م ِّفتته ايتبجتتيال
هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.

كاد املع ِّلتع ْن يكتون رستوال
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السؤال :38لقد عت حديثاً عن سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى
آله وصحبه وسلم يقول فيه( :السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ ال َعذَابِ يَمْنَعُ
أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ ِ,لَى أَهْلِهِ)
رواه البخاري ومسلم فما هي درجة صحة هذا احلديث؟ وكيف
مينع السفرُ الطعامَ والشرابَ والنوم واملسافر يأكل ويشرب وينام؟
اجلواب :قد جاء يف صبيح ايبدارر ممسلع عل ِّْب هريرا رِض
ايس حفر
اهلل عْه ,عل ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ْنه قا َّ ( :
ِقط حع ٌة ِمل اي حع حَش ِ
حا حبه حمنحو حمه ,حفإِ حذا حق حىض حهن حمتحه
اب ,حيمْحع حْ ححدح كع حط حعا حمه حم ح ح
حفلي حع ِّجل إِ حىل حْهلِ ِه).
وبناء عىل ذلك:
املسافر مل ايْوم مايطعام
فالديث صبيح ,مْما بايْسبة ملْع ايسفر
ح
مايرشاب فهو مْع كَم ال مْع ْصل ,ألنه جاء يف حديث آالر رماه
ايطْباِّن عل سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ْنه
ِِ
حابه) ,ميف حديث آالر:
قا ( :ال حهيْحأ حْ ححدكع بِْحومه حمال حط حعامه حمال ح ح
(ايسفر قطعة مل ايعَشاب ,مإنه ييس يه دماء إال عة ايسري ,فإذا سافرتع
فأ عوا ايسري) رماه ابل عدر.
ميف الديث ايرشيف إشارا إىل استبباب تعجيل ايرجوع إىل
األهل بعد قضاء ايَّغل ,مال يتأالر بَم ييس يه بمهع ,مسئل إمام الرمني
حيث جلس موضع ْبيه :كان ايسفر قطعة مل ايعَشاب؟ فأجاب ع
ايفور :ألن فيه فراق األحباب .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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السؤال :39ملاذا لُقِّب سيدنا عثمان رضي اهلل عنه بذي النورين؟
اجلواب :سيدنا عثَمن رِض اهلل عْه مل الريا ْصباب ايْبي ص
اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ,مهو ثاِّن ْمري مل ْمراء املؤمْني,
املبرشيل بازْة.
مايثايث مل اخللفاء ايراشديل َّ
تزمج بْتي سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه
مي ِّقب بَشر ايْوريل ألنه َّ
مع آيه مصببه مسلع ,األمىل هي ايسيدا رقية رِض اهلل عْها ,مايثانية
تزمج
بعد مفاا األمىل هي ايسيدا ْم كلثوم رِض اهلل عْها ,مال يعلع ْنه َّ
ْحد ابْتي نبي سواه.
مقيل يسيدنا عِل رِض اهلل عْه :حدِّ ثْا عل عثَمن رِض اهلل عْه,
قا  :ذاَ امرؤ يدعى يف املأل األع ذا ايْوريل .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :40هل جيوز للمرأة أن تدخل اخلالء وهي حاملة طوقاً من
ذهب كتب عليه شيء من القرآن الكريم؟
اجلواب :قد ثبُ بأن سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه
مصببه مسلع كان إذا دالل اخلالء نزع الامته ,مكان نقَّه ثالثة ْسطر,
َممد سطر ,مرسو سطر ,ماهلل سطر ,ماسع اهلل فوق ازميع.
ٍ
ْحد اخلال حء ممعه
مقد ذكر ايفقهاء بأنه يكره كراهة حتريع دالو
ايقرآن ايكريعْ ,م الاتع عليه اسع اهلل تعاىلْ ,م اسع ايْبي ص اهلل عليه
مع آيه مصببه مسلع.
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جاء يف ايفتامى اَمْدية :يكره ْن يدالل اخلالء ممعه الاتع عليه اسع
اهلل تعاىلْ ,م َشء مل ايقرآن ايكريع.
كمه مَبف
مجاء يف جممع األهنر :مال يدالل بيُ اخلالء ميف ِّ
إال اضطر.
مجاء يف ايرمض :ميكره عْد قضاء الاجة ِحل مكتوب قرآن,
ماسع اهلل تعاىل ,ماسع ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع,
ماسع ِّ
كل مع َّظع ,حتى ِحل ما كتب يف ذيك يف درهع منبوه ,فإن نيس
ضع ك َّفه عليهْ ,م مضعه يف عَممته ْم غريها.
َّ
وبناء عىل ذلك:
فال َيوز يلمرْا ْن تدالل اخلالء مهي حاملة طوقا مل ذهب ْم
غريه كتب عليه َشء مل ايقرآن ايكريع ,إال إذا اضطرت يَشيك ببيث
ختاف عليه مل ايرسقة ,مال جتد ْميْا عليه ,فتجعله حتُ ثوهبا .هَشا ,ماهلل
تعاىل ْعلع.
السؤال :41هل الواجب على املرأة طاعة زوجها أم طاعة أبويها يف
األمور املباحة؟
اجلواب :يقو اهلل تبارَ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ [ايْساء .]34 :مهَشه اآلية
تد ُّ ع ْن يلزمج حقا مؤكدا ع زمجته ,فهي مأمورا بطاعته يف غري
معَية هلل عز مجل ,مهَشا ما ْكَّده سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع
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آيه مصببه مسلع بقويه( :إِ حذا حص َّلُ حاملر حْا حمخ حس حها ,حم حصا حمُ حشه حر حها,
ِ
ِ
ِ
ازَّْ حة ِمل حْ ِّر حْب حو ِ
اب
حم ححف حظُ حفر حج حها ,حم حْ حطا حعُ حزم حج حها ,ق حيل حَمحا :ادالِل ح
ازْ َِّة ِشئ ِ
ُ) رماه اإلمام ِْحد عل عبد ايرِحل بل عوف رِض اهلل عْه.
ح
مرمى ابل ماجه حعل حعب ِد اهلل ب ِل حْ ِِّب حْم حَف رِض اهلل عْه حقا ح  ( :حَّملا حق ِد حم
ايَّا ِم حس حجدح يِلَّْبِ ِّي ﷺ ,حقا ح  :حما حه حَشا حيا م حعاذ؟ حقا ح  :حْتحيُ َّ
م حعا ٌذ ِمل َّ
ام
ايَّ ح
من ألحس ِ
اق حفتِ ِهع حم حب حط ِ
ار حقتِ ِهع ,حف حو ِددت ِيف نحف ِيس حْن نحف حع حل
حف حوا حفقتهع حيسجد ح ح
حذي ِ حك بِ حك ,حف حقا ح حرسو اهلل ﷺ :حفال تحف حعلوا ,حفإِ ِِّّن حيو كُْ ِآمرا حْ ححدا حْن
حيسجدح ي ِ حغ ِري اهلل ,ألح حمرت حاملر حْ حا حْن تحسجدح ي ِ حزم ِج حها ,حما َّي َِشر نحفس َم ح َّم ٍد بِ حي ِد ِه,
ال ت حؤ ِّدر حاملر حْا حح َّق حر ِّ حهبا ححتَّى ت حؤ ِّد حر حح َّق حزم ِج حها ,حم حيو حس حأ حَمحا نحف حس حها حم ِه حي
حع ح حقت ٍ
حب ح حمتْحعه).
مرمى اإلمام ِْحد حع ِل ال حَ ِ
ني ب ِل َِم حَ ٍل رِض اهلل عْه ( حْ َّن حع َّمة حيه
ِ
حْتحُ ايَّْبِي ﷺ ِيف ح ٍ
اجتِ حها ,حف حقا ح حَمحا ايَّْبِ ُّي ﷺ :حْ حذات
اجة حف حف حر حغُ مل حح ح
ح ح
َّ
ف حْن ِ
حزم ٍج حْن ِ
ُ حيه؟ حقا حيُ :حما آيوه إِال حما حع حجزت
ُ؟ حقا حيُ :حن حعع ,حقا ح  :كحي ح
حعْه ,حقا ح  :حفانظ ِرر حْيل حْن ِ
ُ ِمْه ,حفإِن حََّم ه حو حجَّْت ِك حمنحار َِ).
ح
وبناء عىل ذلك:
فاملرْا املسلمة مأمورا بطاعة زمجها يف غري معَية هلل تعاىل ,كَم ْهنا
عز مجل ,فإذا تعارض ْمر ايزمج
مأمورا بطاعة مايدهيا يف غري معَية هلل َّ
مع ْمر ْحد ايوايديل يف ْمر مل األمور املباحة ,قدِّ م ْمر ايزمج ع ْمر
ايوايديل.

كتاب اآلداب

401

زمج مْم
يقو اإلمام ِْحد بل حْبل رِض اهلل عْه يف امرْا َما ٌ
مريضة :طاعة زمجها ْمجب عليها مل ْمها إال ْن يأذن َما .اهت.
ٍ
ميف اإلنَاف :ال يلزمها طاعة ْبوهيا يف ِ
زيارا
فراق زمجها ,مال
ِ
ْحق.
منبوها ,بل طاعة زمجها ُّ
ميكل نَْح ايزمج ْن يكون عونا يزمجته ع بِ ِّر مايدهيا يف غري
ٍ
يترضر مل ذيك ,مبَشيك تْا املرْا رضا
معَية هلل عز مجل ,إذا كان ال َّ
ْبوهيا ,مفيه رضا اهلل تعاىل ,متْا رضا زمجها مفيه دالو ازْة ,يقويه
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حْ ُّي حَم ام حر حْ ٍا حماتحُ حم حزمج حها حعْ حها
حر ٍ
ازَّْ حة) رماه ايرتمَشر عل ْم سلمة رِض اهلل تعاىل عْها.
اض حد حال حلُ ح
هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.

السؤال :42هل الرق موجود يف عصرنا؟ وهل جيوز االسرتقاق وخاصة
بالنسبة للنساء حبيث تصبح املرأة ملك ميني ميكن الدخول بها؟
اير ُّق ,مال يستطيع ْحد
اجلواب :األصل يف اإلنسان الر َّية ال ِّ
الر
حرم اسرتقاق األحرار ميو رِض ُّ
إبطاَما إال ببكع ايرشع ,ماإلسالم َّ
بَشيك ,مذيك يقويه ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حثال حث ٌة حْنحا
ِ ِ
اع ح ًّرا حف حأك ححل حث حمْحه,
حالَمهع حيو حم ايق حيا حمة :حرج ٌل حْع حطى ِِّب ث َّع حغدح حر ,حم حرج ٌل حب ح
مرج ٌل استحأجر حْ ِجريا حفاستحو حَف ِمْه م ح يع ِ
ط حْج حره) رماه ايبدارر عل ِّْب
ح
حح
حح
هريرا رِض اهلل عْه.

ميف رماية ثانية ألِّب دامد :حعل حعب ِد اهلل ب ِل حعم ٍرم رِض اهلل عْهَم ,حْ َّن
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حرسو ح اهلل ﷺ ك ح
حان حيقو ( :ثال حث ٌة ال حيق حبل اهلل ِمْهع حصالا :حمل حت حقدَّ حم حقوما
حمهع حيه ك ِ
حاره ح
ايَال حا ِد حبارا ,حمايدِّ حبار حْن حيأتِ حي حها حبعدح حْن
ون ,حم حرج ٌل حْتحى َّ
تحفوتحه ,حم حرج ٌل اع حت حبدح َم ح َّر حره).
منص ايفقهاء ع َّ
ْن مل اشرتى حرا مجعله رقيقا ْم باعه ,ححرم
َّ
عليه ما فعل ,مدالل يف ايَشيل قا اهلل تعاىل فيهع ( :حثال حث ٌة حْنحا حالَمهع حيو حم
ِ
ايق حيا حم ِة).
ايسبي مل األعداء ايكفار ,فأجازه ايفقهاء
ْما اسرتقاق األ ى َّ
برشمط ,مقد ا َّ
سرتق ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع نسا حء
بْي قريظة مذرارهيع.
وبنا ء عىل ذلك:
فاير ُّق ْم ملك اييمني ْم االسرتقاق ال مجود يه اآلن ,مالاصة يف
ِّ
الرمبَّ ,
ألن األ ى صار َمع نظام عاملي بني َجيع دم ايعا .
مال َيوز يإلنسان ْن يَّرتر حرا مَيعله رقيقا ,سواء كان ذكرا ْم
ْنثى ,ممل فعل ذيك فقد ْتى بكبريا مل ايكبائر ,مال َيوز ملل فعل ذيك
ْن يدالل ع األنثى ,ألن حا حءها ال َيعلها حْ حمة ت ملك يمني ت  .هَشا ,ماهلل
تعاىل ْعلع.
السؤال :43هل صحيح أنَّ حديث( :خري األ اء ما حُمِّدَ وعُبِّدَ) موضوع؟
اجلواب :قد جاء يف الديث ايَبيح حعل اب ِل ع حم حر رِض اهلل عْهَم
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ب
حقا ح  :حقا ح حرسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حْ حح ُّ
ِ
ِح ِل).
اير ح
األحس حَمء إِ حىل اهلل حت حع حاىل حعبد اهلل حم حعبد َّ
ميقو اإلمام املْامر :معبد اهلل ْفضل مطلقا حتى مل عبد ايرِحل,
مْفضلها بعدها َممد ثع ِْحد ثع إبراهيع ,ميلبق بعبد اهلل معبد ايرِحل
ما كان مثلهَم ,كعبد ايرحيع معبد امللك.
ممرد مرفوعا عل ِّْب ْمامة رِض اهلل عْه ْنه قا ( :مل ميد يه
مويود ذكر ,فسَمه َممدا ,حبا ِل متْبكا باسمي ,كان هو ممويوده يف
ازْة) ْالرجه ايرافعي.
وبناء عىل ذلك:
فبديث( :الري األسَمء ما ِحِّدح مع ِّبدح ) ,هو حديث موضوع ال ْصل
يه مل حيث يفظهْ ,ما معْاه فَبيح .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :44حصل شجار بيين وبني رجل آخر وأسأت ,ليه ,ساءة بليغة
علي ,ثم يف انتحاره؟
وبعد أيام بلغين أنه قد انتحر فهل َّ
اجلواب :يقو اهلل تعاىل﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [فَلُ.]34 :
ميقو تعاىل﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [ايبقرا .]83 :ميقو ص اهلل عليه
ل حسْح حة حمتب حها,
ايس ِّي حئ حة ا ح
مع آيه مصببه مسلع( :ات َِّق اهلل ححيث حَم كْ حُ ,حم حْتبِع َّ
ِ
َّاس بِدل ٍق حح حس ٍل) رماه اإلمام ِْحد عل ِّْب ذر رِض اهلل عْه.
حم حالايق ايْ ح
ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ك ُّل املسلِ ِع حع ح
ٍ ِ
ِ
ِ
ايرش حْن ححي ِق حر حْ حالاه
املسل ِع حح حرا ٌم :حمايه حمعرضه حم حدمه ,ححسب ام ِرئ مل َّ ِّ
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املسلِ حع) رماه ْبو دامد عل ِّْب هريرا رِض اهلل عْه .هذا أوالً.
ثاني ًا :ايقاعدا ايفقهية تقو ( :إذا اجتمع املتس ِّبب ماملباح فال ضَمن
ع املتس ِّبب).
ثالث ًا :االنتبار كبريا مل ايكبائر ,مل استب َّلها فقد كفر مكان مل
اخلايديل يف نار جهْع ,مإال فأمره إىل اهلل تعاىل ,إن شاء عفا عْه ,مإن
شاء َّ
عَشبه.
وبناء عىل ذلك:
فَم صدر مْك جتاه ايرجل اآلالر الطأ كبريَ ,يب ْن تبادر إىل ايتوبة
مْه ,هَشا إذا

يكل ظاملا يك ,مإال فكَم قا تعاىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ﴾ [ايَّورى.]40 :
مايالئق يف املؤمل ْن يتب َّ بأالالق سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه
مع آيه مصببه مسلع ,مالاصة يف ساعة ايغضب ,مذيك يقويه ص
اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حييس َّ ِ
ايَص حع ِة ,إِن حََّم َّ
ايَّ ِديد ا َّي َِشر
ح
ايَّديد بِ ُّ ح
حيملِك نحف حسه ِعْدح اي حغ حض ِ
ب) رماه ايبدارر عل ِّْب هريرا رِض اهلل عْه.
ْما انتباره هو فإثمه عليه ال عليك ,إال إذا كُْ ظاملا يه ,مْنُ
تعلع ضيق ْالالقه مقلة صْبه ,فأنُ آثع يف ذيك ,معليك بايتوبة
ماالستغفار يك ميه ,مكثرا ايَدقة .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :45هل يعدُّ من مات غرقاً يف املاء شهيداً؟
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اجلواب :قد جاء يف الديث ايَبيح ايَشر رماه ايبدارر حعل حْ ِِّب
ه حري حر حا رِض اهلل عْه ْن ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع قا :
ايَّهدح اء حمخس ٌة :ا حملطعون ,ما حملبطون ,ماي حغ ِريق ,مص ِ
احب اَمحد ِم ,حم َّ
ايَّ ِهيد
ح ح
ح
ح
( ُّ ح
ح

ِيف حسبِ ِ
يل اهلل).

مقسع ايفقهاء ُّ
ايَّهداء إىل قسمني :شهداء آالرا ,مشهداء يف سبيل
َّ
اهلل؛ مشهداء اآلالرا يْايون مْاز ايَّهداء يوم ايقيامة ,ميكل ختتلف
ْحكامهع يف ايدنيا عل ايَّهداء يف سبيل اهلل.
وبناء عىل ذلك:
فمل مات غرقا يف املاء فهو شهيد مل شهداء اآلالرا ,ميْا مْاز
غسل ميك َّفل
ايَّهداء يف اآلالرا إن شاء اهلل تعاىل ,غري ْنه يف الياا ايدنيا ي َّ
ميَ عليه ثع يدفل .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :46حنن نعلم حديث سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى
آله وصحبه وسلم( :لَوْ يَ ْعلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ األَوَّلِ
ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا ِ,ال أَنْ يَسْتَ ِهمُوا َعلَيْهِ السْتَ َهمُوا) رواه البخاري
ومسلم فهل جيوز لإلنسان ,ذا سبق لألذان أو الصف األول أن
يقدِّم غريه على نفسه؟
اجلواب :مل الال حديث سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه
مصببه مسلع ايَشر رماه اإلمام مسلع حعل نحافِ ٍع حعل اب ِل ع حم حر رِض اهلل
ِ
ايرجل
عْه حعل ايَّْبِ ِّي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع حقا ح ( :ال يقيع َّ
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ايرج حل ِمل حمق حع ِد ِه ث َّع حَيلِس فِ ِيه ,حم حيكِل حت حف َّسبوا حمت ححو َّسعوا) .ميقو ص
َّ

اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ال حي حزا حقو ٌم حيت ححأ َّالر ح
من ححتَّى ي حؤ ِّال حرهع
اهلل حع َّز حم حج َّل) رماه مسلع عل ِّْب سعيد اخلدرر رِض اهلل عْه.
ماالتلف ايفقهاء يف اإليثار يف ايقرب ,قا ايَّافعية :يكره يلمَِل
ترَ ايَف األم يغريه ,مال يعدُّ مل اإليثار املَّار إييه بقويه تعاىل:
﴿ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾ [الرشَّ .]9 :
ألن هَشا اإليثار
مستببْ ,ما يف ايقربات كاألذان مايَالا
متع ِّلق ببظوظ ايْفس مهو
ٌّ
يف ايَف األم فال.
وقال احلنفيةَ :يوز اإليثار بايقرب بال كراهة ملل هو ْكْب سْا ْم
ْكثر علَم ,جاء يف حاشية ابل عابديل :مإن سبق ْحد إىل ايَف األم ,
فدالل رجل ْكْب مْه سْاْ ,م ْهل علع ,يْبغي ْن َّ
يتأالر ميقدِّ مه تعظيَم يه.
وبناء عىل ذلك:
فال حرج يف تقديع األندى صوتا يف األذان ,مكَشيك تقديع األعلع
يلَف األم مالاصة إذا كان اللف اإلمام ,مذيك يقويه ص اهلل عليه
مع آيه مصببه مسلع( :ي ِ حيلِِْي ِمْكع ْميو األححال ِم حمايْ حُّهى ,ث َّع ا َّي َِشي حل
ِ
وهنع) رماه مسلع عل عبد اهلل بل مسعود رِض اهلل
وهنع ث َّع ,ا َّيَشي حل حيل ح
حيل ح
عْه .ميْبغي ع املؤثر ع نفسه ْن يقدِّ م غريه ع نفسه مل باب قويه
ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ( :حيي حس ِمَّْا حمل ح ي حو ِّقر كحبِ حرينحا
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حم حير ححع حص ِغ حرينحا) رماه اإلمام ِْحد عل عبد اهلل بل عباس رِض اهلل عْهَم,
ال مل باب ايزهد يف ايْداء ْم ايَف األم .
مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي ِْحد الجي ايكردر
حفظه اهلل تعاىل ع ازواب ما يِل:
[مع اإلشارة إىل ما ذهب إليه املحققون من أن أجر الصف األول يف
الصالة ملن دخل إىل املسجد أوالً ،ولو صىل يف الصفوف املتأخرة ،وليس
ملن صىل يف الصف األول وهو قد دخل متأخر ًا] .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :47هل ورد دعاء عن سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله
وصحبه وسلم حيفظ من احلريق؟
اجلواب :قد رمى ايْسائي عل ِّْب اييرس رِض اهلل عْه قا ( :كان
رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع يقو  :ايلهع إِّن ْعوذ
بك مل ايرت ِّدر ماَمدم مايغرق مالريق ,مْعوذ بك ْن يتد َّبطْي ايَّيطان
عْد املوت ,مْعوذ بك ْن ْموت يف سبيلك مدبِرا ,مْعوذ بك ْن ْموت
يديغا).
مْالرج ايطْباِّن مابل ايسْي عل طلق بل حبيب قا ( :جاء رجل
إىل ِّْب ايدرداء فقا  :يا ْبا ايدرداء احرتق بيتك ,قا  :ما احرتق بيتي ,ثع
جاء رجل آالر فقا  :يا ْبا ايدرداء احرتق بيتك ,قا  :ما احرتق ,ثع جاء
رجل آالر فقا  :يا ْبا ايدرداء انبعثُ ايْار ,فلَم انتهُ إىل بيتك طفئُ.
قا  :قد علمُ ْن اهلل عز مجل يكل ييفعل .قايوا :يا ْبا ايدرداء ما
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ندرر ْر كالمك ْعجب! قويك :ما احرتقْ ,م قويك :قد علمُ ْن اهلل
عز مجل يكل ييفعله ,قا  :ذاَ يكلَمت سمعته َّل مل رسو اهلل ص
اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ,مل قاَما ْم ايْهار تَبه مَيبة حتى
يميس ,ممل قاَما آالر ايْهار تَبه حتى يَبح :ايلهع ْنُ رِّب ال إيه إال
رب ايعرش ايكريع ,ما شاء اهلل كان ,مما
ْنُ ,عليك تو َّكلُ ,مْنُ ُّ
ْن اهلل ع ِّ
ايعِل ايعظيعْ ,علع َّ
كل
يَّأ يكل ,ال حو مال قوا إال باهلل
ِّ

مْن اهلل قد ْحاط ِّ
َشء قديرَّ ,
ح
بكل َشء علَم ,ايلهع إِّن ْعوذ بك مل ِّ
ح ِّ
ح ِّ
كل دا َّبة ْنُ ٌ
آالَش بْاصيتها ,إن رِّب
ح ,ممل ِّ
كل ذر ٍّ
نفيس ,ممل ِّ
ع رصاط مستقيع) مهو حديث ضعيف.
وبناء عىل ذلك:
فالفظ مل الريق يكون باالستعاذا باهلل تعاىل مْه ,مل الال دعاء
سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع يف الديث
ايسابق ,ميف ايدعاء ايثاِّن ايَشر مرد عل ِّْب ايدرداء رِض اهلل عْه.
مجاء يف حديث آالر رماه ابل عساكر عل عمرم بل شعيب عل ْبيه
عل جده رِض اهلل عْه قا  :قا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه
فكْبما ,فإن ايتكبري يطفئه) مهو
مصببه مسلع( :إذا رْيتع الريق ِّ
حديث ضعيف .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :48امرأة اغتصبت وهي ترفض الزواج وتتمنى املوت بسبب
اغتصابها فهل هذا جائز شرعاً؟
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اجلواب :يقو ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ال
َّني حْحدكع حاملو ح ِ
رض ن ححز ح بِ ِه ,حفإِن ك ح
حان ال بدَّ مت ححمِّْيا حفل حيقل :ايله َّع
حيت ححمْ ح َّ ح
ت ي ٍّ
ِ
ل حياا حالريا ِِل ,حمت ححو َّفِْي إِ حذا كحانحُ ا حيو حفاا حالريا ِِل) رماه
حْح ِيْي حما كحانحُ ا ح
ايبدارر ممسلع ,ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ال
ات حْ ححدكع
حيت ححمَّْى حْ ححدكع حاملو حت ,حمال حيدع بِ ِه ِمل حقب ِل حْن حيأتِ حيه ,إِنَّه إِ حذا حم ح
ان حق حط حع حع حمله ,حمإِنَّه ال حي ِزيد املؤ ِم حل عمره إِال حالريا) رماه مسلع .ميقو ص
اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :مل حْصاب ِمل ه َِش ِه اي حقاذمر ِ
ات حشيئا
ح
ح ح
ح
ح
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
حاب اهلل) رماه اإلمام
حفل حيست ِحرت بِس ِرت اهلل ,حفإِنَّه حمل يبد حيْحا حصف حبتحه نقع حع حليه كت ح
مايك ,ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ك ُّل ْ َّمتِي م حعاَف إِال
اه ِريل ,مإِ َّن ِمل املج ِ
املج ِ
ايرجل بِاي َّلي ِل حع حمال ,ث َّع يَبِ حح حم حقد
ح ح
ح ح
ح
اه حرا حْن حيع حم حل َّ
رته اهلل حع حلي ِه ,حف حيقو ح  :حيا فالن حع ِملُ اي حب ِ
ات حيسرته
ار حح حة ك ححَشا حمك ححَشا ,حم حقد حب ح
حس ح ح
ِ
ِ
رت اهلل حعْه) رماه ايبدارر عل ِّْب هريرا رِض اهلل
حر ُّبه ,حميَبِح حيكَّف س ح
عْه ,ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :إن يف املعاري
ملْدمحة عل ايكَشب) رماه ايبيهقي عل عمران بل حَني رِض اهلل عْه
مرفوعا مموقوفا .ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :إِ َّن اهلل
حم حض حع حعل ْ َّمتِي اخلح حط حأ حمايِّْس حي ح
ان حم حما استك ِرهوا حع حلي ِه) رماه ابل ماجه.
وبناء عىل ذلك:
1ت َيب ع هَشه املرْا ْن تعلع بأنه ال إثع عليها ما دامُ ْهنا
ْر سبب يف هَشا االغتَاب .ميكفيها ْن
اغتَبُ اغتَابا ,م يكل َما ُّ
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تتوب إىل اهلل تعاىل ,مْن تستغفر اهلل تعاىل مل هَشا ايَشنب ايَشر مقعُ فيها
رغَم عْها.
2ت ال َيوز َما متْي املوت َمَشه املَيبة ايتي مقعُ فيها ,ميتقل:
ِ
ِ
ايو حفاا حالريا ِِل).
ل حياا حالريا ِِل ,حمت ححو َّفْي إِ حذا كحانحُ ح
(ايله َّع حْح ِيْي حما كحانحُ ا ح
3ت عليها ْن ال ترف

ايزماج إذا تقدَّ م خلطبتها صاحب ديل

ماللق ,مال َيب عليها ْن تعلع ايزمج بَم حَل معها ,فإذا شعر ايزمج
متزق بسبب
تعرض يف األمر تعريضا ,بأن غَّاء ايبكارا َّ
بَشيك فعليها ْن ِّ
حادث ,ميتعلع بأنه مل توكَّل ع اهلل تعاىل كفاه ,قا تعاىل﴿ :ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ [ايطالق.]3 :
مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي ِْحد الجي ايكردر
حفظه اهلل تعاىل ع ازواب ما يِل:
[وأرى أن هلا يف هذه احلال أن ترقع بمارهتا للسرت عىل نفسها] .هَشا,
ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال, :49ذا كان اإلنسان يقرتف املعاصي فهل يؤثر ذلك على
زواجه ويؤخره؟
اجلواب :أوالً :يقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾ [ايَّورى .]30 :ميقو اهلل
تبارَ متعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
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ﭙ﴾ [ايسجدا .]21 :ميقو تعاىل﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [ايبقرا.]155 :
ثاني ًا :جاء يف الديث ايَبيح ايَشر رماه اإلمام مسلع عل عبد اهلل
ابل عمرم بل ايعاا رِض اهلل عْهَم قا  :سمعُ رسو هلل ص اهلل
ادير اخل ِ
ِ
الئ ِق حقب حل حْن
حب اهلل حم حق ح ح
عليه مع آيه مصببه مسلع يقو  ( :حكت ح
ف سْ ٍحة ,حقا ح  :معرشه ع ح حامل ِ
حِيل حق ايسَمم ِ
اء).
ح
ح ح
ات حماألحر حض بِ حدم ِس ح
َّ ح ح
ني حْي ح ح
ميقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :إِ َّن حْ َّم ح حما حال حل حق اهلل اي حق حل حع,
حف حقا ح حيه :اكتب ,حقا ح  :رب مما حذا حْكتب؟ حقا ح  :اكتب م حق ِ
اد حير ك ِّل حَش ٍء ححتَّى
ح
ح ِّ ح ح
ايسا حعة) ْالرجه اإلمام ِْحد مْبو دامد مايرتمَشر .ميقو ص اهلل
تحقو حم َّ
عليه مع آيه مصببه مسلع( :ال حير ُّد اي حق حضا حء إِال ايدُّ حعاء ,حمال حي ِزيد ِيف
ايْب) رماه اإلمام ِْحد مايرتمَشر.
ايعم ِر إِال ِ ُّ
وبناء عىل ذلك:
فإن ُّ
تأالر ايزماج قد يكون بسبب املعاِص ماملدايفات ايرشعية,
َّ
ألن ايزماج سكل ممودا مرِحة ,مهو مل الياا ايطيبة ,مربْا عز مجل
يقو ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ﴾ [ايْبل .]97 :فإذا

َيد الياا ايطيبة ايتي مل صورها ترسيع

ايزماج ,فعليه ْن يراجع نفسه ,ميكثر ايتوبة ماالستغفار مايعمل
ايَايح ,ميَشكر قو اهلل تعاىل﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [ايطالق2 :ت.]3
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مقد يكون ُّ
ملجرد االبتالء ,مهْا َيب ع املؤمل ماملؤمْة
تأالر ايزماج َّ

ْن يستبرضا عبادا ايَْب ,حتى َيعال مل هَشا االبتالء نعمة ,مييَشكر ُّ
كل
ماحد مْهَم قو سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع:
( حع حجبا ألحم ِر املؤ ِم ِل إِ َّن حْم حره ك َّله حال ٌري ,حم حيي حس حذ ح
اَ ألح حح ٍد إِال يِلمؤ ِم ِل ,إِن

ِ
ْب حفك ح
حْ حصا حبته ح َّ اء حشك ححر حفك ح
حان حالريا حيه)
رضاء حص ح ح
حان حالريا حيه ,حمإن حْ حصا حبته ح َّ
رماه مسلع عل صهيب رِض اهلل عْه .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
السؤال :50يقول اهلل تبارب وتعاىل عن الشيطان﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ وحنن نسمع من بعض الناس أنهم يرون
اجلنَّ فهل رؤية اجلنِّ ممكنة؟
اجلواب :قويه تعاىل﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ [األعراف ]27 :يعْي :ايَّيطان مصْفه
مجْسه ايَشر هو ماحد مْهع يرمن اإلنس ,ماإلنس ال يرمهنع ,مهَشا هو
األصل؛ ألن از َّل اللقوا مل مارج مل نار ,فهع مل غري عا اإلنس.
مقد جعل اهلل تعاىل يلج ِّل قدرا ع ايتَّكُّل ع صورا إنس
مهبائع ,مقد ثبُ ذيك باألحاديث ايرشيفة ,مْها:
رمى مسلع حعل حْ ِِّب حس ِع ٍيد اخلد ِر ِّر رِض اهلل عْه حقا ح  :حقا ح حرسو اهلل ﷺ:
(إِ َّن بِاملح ِديْ ِحة حن حفرا ِمل ِ
از ِّل حقد حْس حلموا ,حف حمل حر حْى حشيئا ِمل حه َِش ِه اي حع حو ِام ِر حفليؤ ِذنه
حثالثا ,حفإِن حبدح ا حيه حبعد حفل حيقتله ,حفإِنَّه حشي حط ٌ
ان) .ماملقَود بقويه ص اهلل عليه مع
آيه مصببه مسلع (ايعوامر) :اليات مايثعابني ايتي تكون يف ايبيوت.
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ِ
(م َّك حلِْي
ِض اهلل حعْه حقا ح  :ح
مجاء يف صبيح ايبدارر حعل حْ ِِّب ه حري حر حا حر ح
حاِّن ٍ
ظ حزك ِ
رسو اهلل ﷺ بِ ِبف ِ
ان ,حف حأت ِ
حاا حر حم حض ح
آت حف حج حع حل ححيثو ِمل اي َّط حعا ِم,
ح
حاج حم حع ح َِّل
حف حأ حالَشته حمقلُ :حماهلل ألحر حف حعْ حَّك إِ حىل حرسو ِ اهلل ﷺ ,حقا ح  :إِ ِِّّن َمت ٌ

ِ
اج ٌة حش ِديدح اٌ ,حقا ح  :حف حد َّليُ حعْه ,حف حأص حببُ حف حقا ح ايَّْبِ ُّي ﷺ ,حيا
ع حيا ٌ  ,حم ِِل حح ح
حْ حبا ه حري حر حا حما حف حع حل حْ ِسري حَ اي حب ِ
اجة
ار حح حة؟ حقا ح  :قلُ :حيا حرسو ح اهلل حشكحا حح ح

حش ِديدح ا حم ِع حياال حف حر ِِحته حف حد َّليُ حسبِي حله ,حقا ح  :حْ حما إِنَّه حقد ك ححَش حب حك حم حس حيعود,
حف حع حرفُ حْنَّه حس حيعود ي ِ حقو ِ حرسو ِ اهلل ﷺ إِنَّه حس حيعود ,حف حر حصدته حف حجا حء ححيثو ِمل
اي َّط حعا ِم ,حف حأ حالَشته حفقلُ :ألحر حف حعْ حَّك إِ حىل حرسو ِ اهلل ﷺ ,حقا ح  :حدعِْي حفإِ ِِّّن
حاج حم حع ح َِّل ِع حيا ٌ  ,ال حْعود ,حف حر ِِحته حف حد َّليُ حسبِي حله ,حف حأص حببُ حف حقا ح ِِل
َمت ٌ
حرسو اهلل ﷺ :حيا حْ حبا ه حري حر حا حما حف حع حل حْ ِسري حَ؟ قلُ :حيا حرسو ح اهلل حشكحا
اجة حش ِديدح ا حم ِع حياال حف حر ِِحته حف حد َّليُ حسبِي حله ,حقا ح  :حْ حما إِ َّنه حقد ك ححَش حب حك
حح ح

حم حس حيعود ,حف حر حصدته اي َّثاي ِ حث حة ,حف حجا حء ححيثو ِمل اي َّط حعا ِم ,حف حأ حالَشته حفقلُ:
الث مر ٍ
آالر حث ِ
ألحر حفعْ حَّك إِ حىل رسو ِ اهلل ,مه حَشا ِ
ات حْن حَّك تحزعع ال تحعود ,ث َّع
ح ح
ح
ح َّ
ح
تحعود ,حقا ح  :دعِْي ْ حع ِّلم حك كحلَِم ٍ
ت حيْ حفع حك اهلل ِ حهبا ,قلُ :حما ه حو؟ حقا ح  :إِ حذا
ح
ح
ِ
ِ ِ ِ
يس ﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾
حْ حمي حُ إ حىل ف حراش حك حفاق حرْ آ حي حة ايكر ِّ
[ايبقرا ]255 :ححتَّى حختتِ حع اآل حي حة ,حفإِن ح
َّك حيل حي حزا ح حع حلي حك ِمل اهلل ححافِ ٌظ ,حمال
حيق حر حبْ حَّك حشي حط ٌ
ان ححتَّى تَبِ حح ,حف حد َّليُ حسبِي حله ,حف حأص حببُ حف حقا ح ِِل حرسو اهلل

ارح حة؟ قلُ :يا رسو ح اهلل حز حعع حْنَّه يع ِّلمِْي كحلَِم ٍ
ِ
ت
ح
ﷺ :حما حف حع حل حْسري حَ اي حب ِ ح
ح
ح
ح ح
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حيْ حفعِْي اهلل ِ حهبا حف حد َّليُ حسبِي حله ,حقا ح  :حما ِه حي؟ قلُ :حقا ح ِِل :إِ حذا حْ حمي حُ إِ حىل
ِ
ِ ِ
يس ِمل حْ َّم َِمحا ححتَّى حختتِ حع اآل حي حة ﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ف حراش حك حفاق حرْ آ حي حة ايكر ِّ
ﮨ ﮩ﴾ حم حقا ح ِِل :حيل حي حزا ح حع حلي حك ِمل اهلل ححافِ ٌظ ,حمال حيق حر حب حك حشي حط ٌ
ان
ا حَش ٍء حع ح اخلح ِري ,حف حقا ح ايَّْبِ ُّي ﷺ :حْ حما إِنَّه حقد
ححتَّى تَبِ حح ,حمكحانوا حْح حر ح
صدح حق حك مهو كحَشمب ,تحع حلع مل ختحاطِب مَْش حث ِ
الث حي حيا ٍ حيا حْ حبا ه حري حراح؟ حقا ح :
ٌ
ح ح
ح
ح
ال ,حقا ح  :حذ ح
اَ حشي حط ٌ
ان).
وبناء عىل ذلك:
ازل ال يظهرمن ع حقيقتهع ْمام ْحد مل اخللق ,سوى األنبياء
1ت ُّ
عليهع ايَالا مايسالم.
2ت عْدهع املقدرا ع ايتَّكُّل بَورا إنس مهبائع ,مقد حرض
ايَّيطان يف دار ايْدما مع زعَمء قريش ع صورا شي نجدر.
فقويه تعاىل﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ هَشا مل حيث
ايرؤية القيقيةْ ,ما إذا تَّكَّلوا فإن اإلنس يرمهنع.
ح شياطني اإلنس مازل .هَشا ,ماهلل
نسأ اهلل تعاىل ْن حيفظْا مل ِّ
تعاىل ْعلع.
السؤال, :51ذا كان اإلنسان ال يستطيع أن يصل ,ىل حقِّه ,ال عن
طريق ا اكم اليت حتكم بالقوانني الوضعيَّة فهل جيوز له
اللجوء ,ليها؟
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اجلواب :يقو اهلل عز مجل﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮ﴾ [ايْساء ,]65 :ميقو اهلل تبارَ متعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾
[ايْساء.]60 :
مقد ذهب ايفقهاء إىل مجوب االحتكام يكتاب اهلل تعاىل ,ميسْة
سيدنا رسو اهلل ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ,مْنه حيرم ع
ايعبد االحتكام يغري كتاب اهلل تعاىل مسْة نب ِّيه ص اهلل عليه مع آيه
مصببه مسلع باالتياره.
وبناء عىل ذلك:
فال َيوز يلمسلع االحتكام يلقوانني ايوضع َّية ما يلجأ إىل ذيك,
مع املسلع ْن حيام مع الَمه ايرجوع إىل كتاب اهلل مسْة رسويه ص
اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ,فإن ْبى الَمه ذيك ,فع املؤمل
ايَْب ماحتساب األمر عْد اهلل تعاىل ,ميكل ال حرج عْد إرصار الَمه
ع عدم االحتكام يلرشع ْن يلجأ إىل ايقوانني ايوضع َّية إذا كان ع يقني
حتَل يه ح َّقه ,ألن ايرضمرات تبيح
بأن الق يه ,مْن هَشه ايقوانني ِّ
املبظورات ,فإن ذهب إييها مكرها فعليه ْن ال يأالَش سوى ح ِّقه ,مال
َيوز يه ْن يأالَش ايزيادا .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
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ية اليت تُلقى

السؤال :52ما حكم كتابة البسملة على األوراق الر
يف األرض يف غالب الظن؟
اجلواب :يقو ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع( :ك ُّل ْم ٍر ِذر
با ال يبدْ فيه بت :المد هلل حفه حو ْقطع) حديث حسل رماه ْبو دامد مغريه.
يستبب كتابة ايبسملة يف املكاتبات ,مال يأثع تاركها؛
مقا ايفقهاء:
ُّ
ألن ايْبي ص اهلل عليه مع آيه مصببه مسلع ترَ كتابة ايبسملة
بايَيغة املعرمفة يوم الديبية ,ماستبدَما بت (باسمك ايلهع).
وبناء عىل ذلك:
َّ
فإن تعظيع ايبسملة مل تعظيع شعائر اهلل تعاىل ,فإذا غلب ع ظ ِّل
ايكاتب يلبسملة ع األمراق ايرسمية ْهنا متتهل متلقى ع األرض,
فيستبب
فمل تعظيع شعائر اهلل عدم كتابتهاْ ,ما إذا يغلب ع ظْه هَشا
ُّ
كتابة ايبسملة ,ثع اإلثع ع مل رماها .هَشا ,ماهلل تعاىل ْعلع.
**

**

**
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