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 املقدمة

, عت   هللِ د  م  الح  لحتع  ْحع  تا  ح   مح تا مح ُ  ِمْ هح ت م 
لِ ا عح ا, مح لِّهح حاِمِدِه ك  ِميِع َمح تعاىل بِجح

 , لحتع  ْحع  تا  ح   مح تا مح ُ  ِمْ هح ت م 
لِ ا عح ا, مح لِّهح ِمِه ك  ِيِع نِعح ح ح  َجح تد  هللِ تعتاىل ايتَشر حح الحم 

نح  ل وبِْحا اإِليَمح بَّبح إىل ق  حح الِم, مح نحا يإِلس  مرح د   .ص 

 , ه  ب تدح ت عح ح نحَصح , مح ه  دح ع  قح مح دح , صح ه  يكح يح ِ ه  ال حح دح ح  هح إال اهلل  مح ْحن  ال إِيح د   هح ْحش  مح

ت َّ  تو   اهللِ صح س  ا  رح تدح حمَّ نحا َم  يِّدح ْحنَّ سح د   هح ْحش  , مح ه  دح ح  ابح مح زح مح األحح  زح هح , مح ه  ْ دح زَّ ج  ْحعح مح

تلَّعح  بِِه مسح تب  لحيِه معح ح آيِتِه مصح ِة اهلل  عح ابح تبح ََّ تل اي َح متعتاىل عح بحتارح ِِضح اهلل  تح رح , مح

يِل. ِم ايدِّ و  اٍن إىل يح سح ع بِإِح  ه  بِعح ل تح مح , مح  مايتَّابِِعنيح

ِِححته  اهلل  تعتاىل:  , مرح ْه  ِِضح اهلل  عح ن  رح َمح ةح ايُّْع  ِْيفح ْحب و حح ام   و   اإِلمح يحق  : فح د  ا بحع  ْحمَّ

 مل ايِعل  
ٍ
ء لَّعح يف َشح  ل تحكح ُح يف ِديِل مح تحي  ْحف  ي فح  , كح ْ ه  ه  اهلل  عح يح أح ْحن  ال يحس  وح يحظ لُّ  ه  ِع, مح

. اهت. ِديْ ه  ه  مح س  ي ِه نحف  لح ُ  عح لح ه  د سح  اهللِ؟ فحقح

ِقنٍي بِأحنَّ  , ألحِّنِّ ع  يح ت ب  ْحك  فِيَمح  , مح ْحق و   ِِّن فِيَمح  دح دِّ ْحن  ي سح أح   اهللح تعاىل  ْحس  إِِّنِّ  مح

يِِه.اهللح تعا د  لِِه ال بِعح ض  اِملحِْي بِفح عح ْحن  ي  وه   ج  ْحر  , مح
ٍ
ء لِّ َشح  ل ك  ِة عح مح ايِقيحامح و  اِئِِل يح  ىل سح

تِة  مح فحِْتي بِِدد  َّ حح ِْي فِيتِه, مح امح ْحقح ِْي فِيَمح  امح ْحقح , مح ِّبِّ عزَّ مجلَّ َّ رح ِلح لَّ عح ا مح مح ِعْ دح مح

ت ْحس  تِ   تل بحع  ابحِة عح لِِمنيح يف اإِلجح  ايتَّاِستِع متل امل س 
ِ
ء تِة از تز  ِْتي يِكِتحابح فَّقح مح ِئلحتِِهع, مح
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ا  يف ذ دح دَّ سح ونح م  ْحك  ْحن   ا  ع   َح ِري ُ  حح  ْ ِعيَِّة, ك  ى ايرشَّ  تحامح ِِص عت  ايفح , ممل ِحر  يكح

ادِ  دح توح  ايسَّ تِهدح َمح تَمح بتايِعل ِع مايتَّق   ش 
ِ
لِيلحتني  ي ِل جح تيِّدح ى ع  سح تحامح ُ  هَشِه ايفح ض  رح ى عح

تيِِّدر  تي ِ  ايتدكتور سح ا فحِضتيلحة  ايََّّ ح ُه  ا , مح دح ْححح ي ع  اهللِ تعاىل  كِّ ْ زح الِ , مال  ََّ ماي

ِدر, مح  ر  ي ايك  ي ِ  ْحِحد الجِّ يِِّدر فحِضيلحة  ايََّّ   سح
ِ
تحتاء ِا اإِلف  اِئترح ْحِمتني  دح اِِّب  تهح د ايَِّّ حمَّ َم 

ْح   ,  ُ تحب  ا كح ِبيِح مح  َ ِل تح ْحج  لحب, مذيكح مل  ِويبِِه.بِبح  َ  م تح

تالاح ايتَشر فِيتِه ِ ُّ  ِْتي اإِلال  قح ز  ر  ْحن  يح تِديرح  ِِلَّ ايقح    اهللح تعاىل ايعح
أح ْحس  إِِّنِّ  مح

 , ب وال  ِعْ دح اهللِ عزَّ مجتلَّ ق  مح مرا  مح ْب   ِِل هَشا مح مح ونح عح ْحن  يحك  ِة, مح مح ايِقيحامح و  ِا يح اخلحالح

ُ  يف  تحب  ا كح ابح مح لح ثحوح ْحن  َيح عح تِبيفح مح يِف صح , مح تحتيَّ جح م  زح مِعي مح ف ر  وِِل مح ْ ص  ِة  ِبيفح ِة صح

اِِيِي  َّح ِل مح ي  تَشح ِ ايَّ ني  تِريمح ِل ايكح ي  تيِّدح ِة ايسَّ تِبيفح ة  يف صح اصَّ الح , مح َّ لح إِِلح سح ْحح  ل  لِّ مح ك  مح

ب وا. وَّ صح وا مح ب  بَّ َح , فح  ُ تحب  ا كح ا مح عح اجح  رح

, مح  ُح ت ق  فَّ ْحن  مح تد   عَّ يحكح الحم  ْحن  ايلَّه  تد   يحتكح الحم  , مح ُح بِل ت ْحن  قح تد   يحتكح الحم 

تأحي كح  ْحس  تالِ , مح ََّ ى ماي ى مايتُّقح ِزيدح اَم دح بُّ مح ا رح أحي كح يح أحس  , مهَشا ظحِّْي, فح تح ر  ْحجح

لح اخِلتحاِم. آمني. س   ح 

 ِْحد حيف ايْعسان       هت1437/َمرم /1: حلب ت األربعاء

 م2015/ ترشيل األم  /14املوافق: 

** ** ** 
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 ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ تعاىل: هللكيف نفهم قول ا: 1سؤالال

 َبسُّم والضحك؟؟ وما هو الفارق بني التَّ[19]النمل: 

ع مايضبك, هو: ْن ايتَّ ايفارق بني ايتَّ اجلواب:   ع ْم  بحسُّ بحسُّ

 دمِّ ايضبك, ميكون غايبا  يلرسمر, ْما ايضبك فهو: انبساط ايوجه مب  

ع, مإن كان بَوت, مكان ي سمع مل األسْان, فايضبك ْععُّ مل ايتَّ  بحسُّ

 بعيد فهو ايقهقهة.

 مبَشيك يكون يديْا ثالث مراتب:

ع, مهو ما كان بال صوت, بل جمرد انفراج ايفع.األمىل: ايتَّ   بحسُّ

ع املَبوب بَوت الفيف.ايثانية: ايضبك, مهو ايتَّ   بحسُّ

 ضبك بَوت عا .ايايقهقهة, مهي ايثايثة: 

انح ميطلق ايتَّ  ا كح ع ع  ايضبك, كَم يف الديث ايرشيف: )مح بحسُّ

وِ  ا س  ِبك  رح ( رماه اإلمام ايرتمَشر عل عبد ا ملسو هيلع هللا ىلص هللضح َم  بحسُّ بل  هللإاِل تح

 عْه.  هللالارث رِض ا

عليه مع  آيه مصببه مسلع ال يكثر مل  هللمقد كان ايْبي ص  ا

, قليلح ايضبِك( مُها  ايضبك, مال يقهقه, بل كان: ُِ )طويلح ايَم

, مقلة  ايضبِك.  ُِ  هذا أوالً.صفتان يْبغي ْن يتب َّ هبَم املسلع: طو   ايَم

 ڻ﴿ْما قويه تعاىل: عل سيدنا سليَمن عليه ايسالم: ثانيًا: 
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ع شارعا  يف ايضبك مآالَشا  ﴾ۀ ۀ ڻ . فقا  املفرسمن: ْر تبسَّ

ع إىلحدَّ ايتَّ مْه, يعْي جتامز  ع املوصل إىل ايضبك  ايضبك, مايتَّ بحسُّ بحسُّ

ُّ بَم كان مل  ُّ نبٌي بأمر ايدنيا, مإنَم ي رسح  إنَم هو عل  مر, مال ي رسح

 ايديل ماآلالرا.

ِع سيدنا سليَمن عليه ايسالم: هو قو  ايْملة:   ڳ﴿مسبب تبسُّ

. [18]ايْمل:  ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

ْ عجب بَم د َّ مل قوَما ع  ظهور ر ِحته مرِحة جْوده, مايتَمس حيث 

 تعاىل ْعلع.  هللايعَشر َمع إذا هع حطَّموا ايْمل بدمن شعور مْهع. هَشا, ما

 هللكيف صدَّق الصحابة الكرام واملؤمنون من بعدهم قول ا: 2السؤال

 ڑ ڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ تعاىل:
وهم مل يشاهدوا بدنه؟ وما  [92]يونس:  ﴾ک ک ک ک

 ؟﴾ڈ ڈ ڎ ڎ﴿هو تفسري قوله تعاىل: 
ق ايَبابة ايكرام رِض اأوالً: اجلواب:   عْهع ماملؤمْون  هللصدَّ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿مل بعدهع, بقويه تعاىل: 

. مل الال  إيَمهنع متَديقهع ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 . [122]ايْساء:  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿تعاىل:  هللبقو  ا

ح ا ْبح ق الح يَمنه تعاىل فيَم مىض مفيَم يأيت مل الال  إ هللفاملؤمل ي َدِّ

ح امتعاىل,  هللبا ْبح ْبح  ا هللاملؤمل يستقبل الح  هللتعاىل كأنه رْرُّ ايعني, بل الح
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ق  مل رؤية عيْه, ألنَّ ايعنيح قد ختدع صاحبحها, ْما  تعاىل عْد املؤمل ْصدح

 ا  كبريا .تعاىل فتعاىل عل ذيك علو   هللا

اىل فيها تع هللممل هَشا املْطلق رْيْا كثريا  مل اآليات ايكريمة يقو  ا

. مع ْنه ما ﴾ٿ ٿ﴿عليه مع  آيه مصببه مسلع:  هلليسيدنا َممد ص  ا

عليه مع  آيه مصببه مسلع, ييستقبل هَشا ايْبأ ماخلْب كأنه  هللرْى ص  ا

ٌد عْده, ممل َجلة ذيك قويه تعاىل:  َّاهح  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿م 

. [1]ايفيل:  ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ﴿. مقويه تعاىل: [6]ايفجر: 

عليه مع  آيه مصببه مسلع اخلْب  هللما رْى, ميكل استقبل ص  امع ْنه 

 مايْبأ كأنه رْرُّ ايعني.

فهع بْو  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ْما املقَود بقويه تعاىل: ثانيًا: 

عْهَم مغريه  هللإ ائيل, ألنَّ بعضهع شكَّ بموته, يقو  ابل عباس رِض ا

وا يف موت فرعون, ف تعاىل  هللأمر امل ايسلف: )إن بع  بْي إ ائيل شكُّ

 تعاىل ْعلع.  هللايببر ْن يلقيه بجسده بال رم (. هَشا, ما

 ٿ﴿ : ملاذا كانت الضمة عوضًا عن الكسرة يف قوله تعاىل:3السؤال
 ؟[10]الفتح:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

ايضمة هْا ييسُ ضمة إعراب, ألن اَماء ضمري, اجلواب:  

مة, فإذا سبقتها ياٌء ها مبْية, ماألصل يف اَماء ْن تكون مضمومايضَمئر كلُّ 

, ااء, يعْي ْهنا مكسورْم كرسٌا فإهنا ت كرس, مهَشا ما عليه َجهور ايقر  
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دح حفص رِحه ا  تعاىل يف هَشه اآلية بايضع. هللمتفرَّ

 وبناء عىل ذلك:

ُ اَماء ع  مَّ . مض  ﴾ٹ﴿. جار مجمرمر متعلق بت ﴾ٹ﴿فكلمة: 

 ْعلع. تعاىل  هللْصل حركتها, مييسُ ضمة إعرابية. هَشا, ما

 هل جيب على املرأة سرت شعرها أثناء تالوة القرآن العظيم؟: 4السؤال

إن تالما ايقرآن ايعظيع يَّرتط َما ايطهارا مل الدث اجلواب:  

األكْب إذا كانُ عل ظهر قلب, ْما إذا كانُ ايتالما مل املَبف 

 ايرشيف فيَّرتط َما ايطهارا مل الدث األصغر ماألكْب.

 وبناء عىل ذلك:

ال َيب ع  املرْا سرت شعرها ْثْاء تالما ايقرآن ايكريع, ميكل ف

يَّرتط َما ايطهارا مل الدث األصغر ماألكْب إذا كانُ تقرْ مل 

 مكَم  األدب ْثْاء ايتالما ْن تسرت املرْا شعرها.املَبف ايرشيف, 

 تعاىل ْعلع.  هللهَشا, ما

 فيه القرآن الكريم؟ هل جيوز للمرأة احلائض أن حتمل جواهلا الذي: 5السؤال

ه إال ايطاهر, مذيك يقويه تعاىل: اجلواب:   ايقرآن ايكريع ال يمسُّ

عليه مع  آيه  هلل. ميقويه ص  ا[79]ايواقعة:  ﴾ڀ ڀ ڀ پ﴿

آنح إاِل طحاِهٌر( رماه الاكع عل عمرم بل  ر  سَّ ايق  مصببه مسلع: )ال يحمح

 عْه. هللحزم رِض ا
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ْب مالائ  مايْفساء مل مسِّ مذهب َجهور ايفقهاء إىل مْع از

ال كتابة فيها مل ْمراق املَبف,  مالواَش ايتيجلد املَبف املتَل, 

 مايبياض بني ايسطور.

 وبناء عىل ذلك:

فإن ِحل ازوا  ايَشر فيه برنامج ايقرآن ايعظيع جائز يلبائ , كَم 

امج َيوز يلجْب مايْفساء, ما دام برنامج ايقرآن مغلقا ؛ ميكل إذا فتح برن

ايقرآن ايعظيع ع  ازهاز فإن ازهاز يأالَش حكع املَبف ايرشيف, فال 

ه إال ع  طهارا. هَشا, ما  تعاىل ْعلع.  هللَيوز مسُّ

هنؤؤاب بعؤؤض الصؤؤور املرسؤؤومة بشؤؤكل ,نسؤؤان يصؤؤلي  ر ؤؤت     : 6السؤؤؤال

 بآيات من القرآن الكريم  فهل هذا العمل جائز شرعًا؟

تعاىل ع  قلب سيدنا َممد ص   هللايقرآن ايعظيع ْنزيه ااجلواب:  

ع عليه مع  آيه مصببه مسلع ييكون مْهاجا  يلْاس, مدستورا  يْظِّ  هللا

 َمع شؤمن دنياهع ييْايوا سعادا ايداريل.

 ٹ ٹ﴿ايتقوى, قا  تعاىل:  إال ْرباب   ايكريعح  مال ي عظِّع ايقرآنح 

 . [32]الج:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 وبناء عىل ذلك:

ايقرآن ايكريع ع  شكل إنسان يَِل ْم ال يَِل,  فال َيوز كتابة

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 ايعظيع, ْما إذا 

قَد ايعبث ماالستدفاف باآليات ايكريمة فقد كفر مارتدَّ عل اإلسالم 

 تعاىل ْعلع.  هللتعاىل. هَشا, ما هللمايعياذ با

 هل جيوز للمرأة أن تلبس قالدة من ذهب مكتوب عليها آية الكرسي؟: 7السؤال

حعا  باتفاق ايفقهاء,   بايَشهب بايْسبة يلْساء جائزٌ ايتبِلِّ اجلواب:  

مكَشيك َيوز يبس ايَشهب املكتوب عليه آية مل ايقرآن ايكريع ْم اسع 

برشط ديمومة ايطهارا عْد يبس ايَشهب تعاىل, ميكل  هللمل ْسَمء ا

 ڀ ڀ پ﴿املكتوب عليه آية مل ايقرآن ايكريع, مذيك يقويه تعاىل: 

عليه مع  آيه مصببه مسلع:  هلل. ميقويه ص  ا[79]ايواقعة:  ﴾ڀ

آنح إاِل طحاِهٌر( رماه ايطْباِّن عل سا  بل عبد ا ر  سُّ ايق  بل عمر  هلل)ال يحمح

 عْهع. هللرِض ا

حدثا  ْصغر مال  ِث دِ ب  ايفقهاء إىل ْنه ال َيوز يلم   مذهب َجهور

 ايقرآن ايعظيع. ْكْب ْن يمسَّ 

 وبناء عىل ذلك:

فال حرج مل يبس ايقالدا املكتوب عليها آية ايكريس, برشط ْن 

ممل الي   ,ة مل الدث األصغر ماألكْبتكون املرْا ع  طهارا تامَّ 

 تعاىل ْعلع.  هللمايْفاس, مإال حرم عليها يبسها. هَشا, ما

** ** ** 
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 ,ذا أنكر اإلنسان اإلسراء واملعراج بالروح واجلسد لسيدنا رسول: 1السؤال

 كافرًا؟ دُّه وعلى آله وصحبه وسلم  فهل يععلي هللصلى ا هللا

عليه مع   هللص  ا هللاإل اء ايَشر كان يسيدنا رسو  ااجلواب:  

املكرمة إىل املسجد األقىص بايرم  مازسد,  آيه مصببه مسلع مل مكة

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ثبُ بْص ايقرآن ايكريع رصاحة, قا  تعاىل: 

 ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
 .[1]اإل اء:  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ

 ْما املعراج فقد ثبُ باألحاديث ايَبيبة املَّهورا.

منصَّ ايفقهاء ع  ْنه مل ْنكر شيئا  معلوما  مل ايديل بايرضمرا 

 فر.فقد ك

 وبناء عىل ذلك:

 مل ْنكر اإل اء ايَشر ثبُ بْص ايقرآن ايعظيع فقد كفر.أوالً: 

 مل ْنكر املعراج ايَشر ثبُ يف الديث ايَبيح املَّهور ثانيًا: 

 فهو فاسق.

 قا  اإلمام الجة ايَّي  إبراهيع ايلقائي يف ح  جوهرا ايتوحيد:

ا م  مح اِج ايَّْبِي كَم رح رح ِزم  بِِمع  اج   مح
 

بح   امح تتو  مح تا رح تة  ِمتمَّ اِئَّح تل  يِعح ئح  رِّ
 

 تعاىل ْعلع.  هللهَشا, ما
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تعاىل كثريًا  وأهله  هللرجل متزوِّج مصلٍّ صائم  يكفر با: 2السؤال

ؤ فهل تطلق ؤتعاىل  هللوالعياذ با ؤيتضايقون من كثرة كفره ؤ

 منه زوجته؟

 رمى اإلمام ايبدارر ممسلع عل ِّْب موسى رِضأوالً: اجلواب:  

ي سح  هللعْه, عل ايْبي ص  ا هللا عليه مع  آيه مصببه مسلع ْنه قا : )يح

ه  ِمل  ا ِمعح ْحذ ى سح ح عح ح  ْبح ْحص  ٌء  ي سح َشح  ْحم  يح ٌد  إِنَّه   هللْححح ا مح د  يح ه  مح ونح يح ع  يحد  إهِنَّ ع  يح

(. ربُّْا عز مجل حليع ال يعجل, يمهل مال هيمل, ع  ه  ق  ز  ر  يح افِيِهع  مح ي عح  يح

عز مجل, ميوال  هللمايكلُّ يف قبضته, ميفسح املجا  يلعبد إذا ْراد ايتوبة 

 تعاىل يعاجلهع بايعقوبة. هللحلع ا

تعاىل, فإنه يكون  هللإذا تلفظ ايعبد بكلمة ايكفر مايعياذ باثانيًا: 

 عز مجل, محيبط سائر عمله, ميفس  ايعقد بيْه  هللمرتدا  عل ديل ا

 تلك الاية قبل ايتوبة مايدالو  يف اإلسالم, مبني زمجته, مإذا مات ع 

فال يغسل مال يكفل, مال يَ  عليه, مال يدفل يف مقابر املسلمني, مال 

 يرثه املؤمل.

تعاىل ت يقويه تعاىل:  هللايعبادات كلُّها ال تْفع املرتدَّ ت مايعياذ باثالثًا: 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿

 مئ حئ جئ ی ی ی﴿: , ميقويه تعاىل[65]ايزمر:  ﴾ٴۇ

 ڭ ۓ ۓ﴿, ميقويه تعاىل: [5]املائدا:  ﴾خب حب جب يئ ىئ

 .[88]األنعام:  ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ
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 ىئ ىئ ىئ ېئ﴿عز مجل بعباده قويه تعاىل:  هللمل رِحة ارابعًا: 

 .[164]األنعام:  ﴾ی

ْحى  هلليقو  ص  اخامسًا:  ل  رح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )مح

ه  بِ  ريِّ  ي غح ل  ا فح ر  ْ كح ع  م  بِِه, ِمْ ك  ل  بِقح تحطِع  فح إِن   ح  يحس  انِِه, فح بِلِسح تحطِع  فح إِن   ح  يحس  يحِدِه, فح

ِن( رماه مسلع. ف  اإِليَمح عح ْحض  يِكح  ذح  مح

 وبناء عليه:

َيب ع  ْهله مْمالده ْن يْكرما هَشا املْكر باملعرمف, مْن أوالً: 

رمه با رمه مل بطَّه جلَُّ قدرته. هلليَشكِّ  تعاىل, محيَشِّ

ظ بكلمة ايكفر ت مايعياذ بايًا: ثان  هللَيب ع  هَشا ايرجل كلََّم تلفَّ

د إسالمه, ميَدق يف توبته  عز مجل, ممل متام صدق  هللتعاىل ت ْن َيدِّ

ايتوبة ايعزم ماززم ع  ْن ال يعود إىل كلمة ايكفر مرا ثانية, مييعلع بأن 

 عمله حيبط بكلمة ايكفر.

ظ بكلمة ايكفرثالثًا:  فس  ايعقد بيْه مبني زمجته, مال حتلُّ  إذا تلفَّ

يه زمجته عْد ايسادا الْفية إال بعد عودته يإلسالم متوبته مبعقد جديد, 

هتا فهي زمجة حعية  مْما عْد غريهع فإذا رجع يإلسالم قبل انتهاء عدَّ

 تعاىل ْعلع. هلليه. هَشا, ما

ما حكم الرجل الذي يقول عن نفسه: ,نه كافر  بسبب : 3السؤال

موقف أغاظه من بعض املسلمني  فهل صار بذلك مرتدًا عن 

 عز وجل؟ هللدين ا
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تعاىل ت مهو  هللمل قا  عل نفسه إنه كافر ت مايعياذ باأوالً: اجلواب:  

هبَشا ايقو   دُّ ا يقو , ْم قاصد ملا يقو , فيعحرٌّ خمتار بايغ عاقل ماٍع مل

 حكام ايردا.عز مجل, متطبَّق عليه ْ هللكافرا  مرتدا  عل ديل ا

ظ بكلمة ايكفر ت مايعياذ باثانيًا:  ه, ال  هللمل تلفَّ تعاىل ت مهو مكرح

ر, مذيك يقويه تعاىل:  ف  ك   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿يح

 .[106]ايْبل:  ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ

مل تلفظ بكلمة ايكفر, مهو مغلق عليه, مال يدرر ما يقو , ثالثًا: 

ر, مذيك يقويه ص  ا ف  دُّ  هلل  صببه مسلع: )عليه مع  آيه م هللال يحك  ْحشح

ِض  تِِه بِأحر  اِحلح انح عح ح رح ع  كح ِدك  ْححح ي ِه, ِمل   ت وب  إِيح ب ِدِه ِحنيح يح ِة عح بح ا بِتحو  ح  رح فح

ا   رح جح أحتحى شح ا, فح أحيِسح ِمْ هح , فح ه  اب  ح حح ه  مح ام  ا طحعح لحي هح عح ُ  ِمْ ه  مح تح لح فح ان  فحالٍا, فح

ْح  د   ا قح عح يِف ظِلِّهح طحجح ة  فحاض  اِئمح ا قح وح هِبح ا ه  يِكح إِذح َشح وح كح بحي ْحا ه  تِِه, فح اِحلح ِيسح ِمل  رح

ِ : ا رح فح ِا اي  ا ح ِمل  ِشدَّ عَّ قح ا ث  َشح بِِدطحاِمهح أحالح , فح ه  ْحنحا يلهِعْ دح ب ِدر مح ُح عح ن  ْح عَّ 

ِ ( رماه مسلع. رح فح ِا اي  أح ِمل  ِشدَّ طح ْحال   , بُّكح  رح

 وبناء عىل ذلك:

ه, ْم مغلق فإذا تلفظ ايرج ل بقويه عل نفسه إنه كافر, مهو مكرح

ر؛ ْما إذا تلفظ هبَشه ايكلمة, مهو قاصد  ف  عليه ال يدرر ما يقو , ال يحك 

 هللتلك ايكلمة, ممدرَ ملا يقو , فقد مقع يف ايكفر مايردا ت مايعياذ با

: إِِّنِّ  هللتعاىل ت يقويه ص  ا ا ح قح لحفح فح ل  حح  عليه مع  آيه مصببه مسلع: )مح

ِجعح  ر  لحل  يح ا فح اِدق  انح صح إِن  كح , مح ا ح َمح قح وح كح ه  ا فح اِذب  انح كح إِن  كح ِم؛ فح الح بحِررٌء ِمل  اإِلس 
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د إسالمه,  املِ ا( رماه اإلمام ِْحد مْبو دامد. فعليه ْن َيدِّ ِم سح الح إىِلح اإِلس 

لها, تعاىل توبة صادقة, مْن يعزم ع  ْن ال يعود إىل مث هللمْن يتوب إىل ا

جا . هَشا, ما د عقد زماجه إذا كان متزمِّ  تعاىل ْعلع. هللمْن َيدِّ

 ,ذا مات الرجل وهو مصر على جرمية الزنى  هل ميوت كافرًا : 4السؤال

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وخيلد يف نار جهنم  وذلك لقوله تعاىل:
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
 ؟[69ؤ68]الفرقان:  ﴾ڦ ڦ

 إن مقوع ايعبد يف املدايفات ايرشعية ع  نوعني:واب: اجل 

 إما ْن يقع يف املعَية مهو معتقد حرمتها.أوالً: 

 مإما ْن يقع يف املعَية مهو معتقد ِحلَّها.ثانيًا: 

فمل مقع يف املعَية مهو يعتقد حرمتها, ميكْه ضعف ْمام نفسه, 

عز مجل  هللع فتح اعز مجل, مهَشا ايقس هللفال يكون كافرا , بل هو عاٍا 

تعاىل ذنبه, مإن ْرصَّ ع  ايَشنب حتى  هلليه باب ايتوبة, فإن تاب غفر ا

به, قا  تعاىل:  هللمات, فأمره إىل ا  ڻ﴿تعاىل إن شاء عفا عْه, مإن شاء عَشَّ

 . [48]ايْساء:  ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

ِِضح ا  رح
ُِ اِم ََّ اح ب لح اي بحادح ْ  هللمرمى ايبدارر عل ع  َّْا ِعْ دح عح : )ك  ا ح ه  قح

وا بِا ملسو هيلع هللا ىلصايَّْبِيِّ  ك  ِ ْحن  ال ت رش  وِِّن عح ح  بحاِيع  ت  ْح  : ا ح قح ال  هللفح ن وا, مح ز  ال تح ي ئ ا, مح شح
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ه  عح ح ا ر  أحج  ع  فح َفح ِمْ ك  ل  مح , فحمح
ِ
اء ةح ايِّْسح ْح آيح رح قح وا, مح ق  ِ ابح ِمل  هللتحرس  ْحصح ل   مح , مح

ه   وِقبح فح ع  ي ئ ا فح يِكح شح ه  ذح ح رتح يِكح فحسح ي ئ ا ِمل  ذح ا شح ابح ِمْ هح ْحصح ل   مح , مح ه  ٌا يح ارح فَّ وح كح

وح إىِلح ا هللا ه  (.هللفح ه  رح يح فح اءح غح إِن  شح ه  مح بح َشَّ اءح عح  , إِن  شح

ْما مل فعل املعاِص مايكبائر مهو يعتقد ِحلَّها فقد كفر ت مايعياذ 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعاىل ت مبع  ايعلَمء ِحل قويه تعاىل:  هللبا

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
. ع  مل ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

تعاىل َمع باب  هللاستبلَّ ايقتل مايزنى, مهَشا ايقسع مل ايْاس فتح ا

ر ا ما ت ال قدَّ مات  هللايتوبة كَشيك, فإن ْرصُّ تعاىل ت ع  استبال  املبرَّ

ال يكفْون مال مماتوا ع  ذيك, ماتوا كافريل مرتديل, فال يغسلون م

 يَ  عليهع, مال يدفْون يف مقابر املسلمني.

 وبناء عىل ذلك:

فإذا مات ايرجل مهو مَصٌّ ع  جريمة ايزنى بدمن استبال , 

به؛ ْما إذا كان مستبال   هللفأمره إىل ا تعاىل, إن شاء عفا عْه, مإن شاء عَشَّ

 ذيك فإنه مات كافرا .

عاِص, بأنه مقع يف املعَية ماملطلوب مل املؤمل ْن حيسل ايظل باي

 تعاىل ْعلع. هللمع اعتقاد حرمتها. هَشا, ما

,ذا رأينا رجاًل تلفَّظ بكلمة الكفر صراحة  وخرج عن دائرة : 5السؤال

 اإلميان  فهل يعترب دمه حالاًل؟
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ظ بكلمة ايكفر رصاحة, عامدا  مل غري إكراه مال اجلواب:   مل تلفَّ

يَبح دمه مهدمرا  إذا ْرصَّ ع  ذيك م  إغالق, فقد ارتدَّ عل اإلسالم, م

عليه مع  آيه مصببه  هلليرجع إىل جتديد إسالمه, مذيك يقويه ص  ا

هح إاِل ا ْحن  ال إِيح د   هح ٍع يحَّ 
لِ س  ِرٍئ م  م  ام  ِلُّ دح و   ا هللمسلع: )ال حيح س  ْحِّنِّ رح إاِل  هللِمح

ايَّْف س   اِِّن, مح ى ثحالٍث: ايثَّيِّب  ايزَّ دح اِرق  بِإِح  َ  يِِديِِْه امل  فح ايتَّاِر ِس, مح بِايَّْف 

ِة( رماه مسلع عل عبد ا عح َمح عْه. مايَشر يقيع  هللبل مسعود رِض ا هلليِل جح

 عليه الد إنَم هو الاكع.

 وبناء عىل ذلك:

ظ بكلمة ايكفر مبقي مَصا  عليها مايعياذ با تعاىل, يَبح  هللفمل تلفَّ

كع ْم نائبه, مييس ذيك يعامة ايْاس, ألن دمه مهدمرا , مايَشر يقتله الا

 تعاىل ْعلع.  هللهَشا يفيض إىل ايفوىض مفتح ْبواب ايرش مايفتل. هَشا, ما

 هل صحيح بأن الرجل ,ذا أتى امرأته وهي حائض يكون كافرًا؟: 6السؤال

ْحِِّب اجلواب:   ِل  قد جاء يف الديث ايرشيف ايَشر رماه اإلمام ِْحد عح

اح رِض ا رح ي  رح و   ا هلله  س  ا ح رح : قح ا ح ا  يِف ملسو هيلع هللا ىلص هللعْه قح ْح رح ْحم  ام  ا,  اِئض  ْحتحى حح ل   : )مح

ْحن زح ح ا رح بَِمح  فح د  كح قح , فح و   ق  ه  بَِمح يح قح دَّ َح اِهْ ا فح ْحم  كح ا,  ِرهح ب  ٍد  هللد  حمَّ  (.ملسو هيلع هللا ىلصعح ح َم 

مذكر ايفقهاء ْنه حيرم ع  ايرجل ْن يأيت امرْته مهي حائ , كَم 

ب رها, فإن فعل ذيك فقد مقع يف خمايفة حعية, حيرم عليه إتيا هنا مل د 

تعاىل مْها, ألن فعل ايكبائر مع االعتقاد  هللمَيب عليه ْن يتوب إىل ا

ِرج ايعبد عل امللة.  بتبريمها ال ِي 



 

 ايفتامى ايرشعية

 

24 

 وبناء عىل ذلك:

عتقد فهَشا الديث ايرشيف َمموٌ  ع  مل استبلَّ هَشا ايفعل, م  ي

تعاىل, مكفر بَم  هلله حالال  فقد كفر مايعياذ باعدَّ ببرمته, فمل استبلَّه م

عليه مع  آيه مصببه مسلع, مْما مل  هللْ نز  ع  سيدنا َممد ص  ا

 فعل ذيك مع االعتقاد بتبريمه فليس بكافر.

مبع  ايعلَمء ِحل الديث ايرشيف ع  ايتغليظ مايتَّديد, ماعتْب 

 ايكفر هْا بمعْى ايكفر بايْعمة.

تعاىل: ايكفر نوعان, كفر ْكْب مكفر  هللقيع رِحه اميقو  ابل اي

ْصغر, فايكفر األكْب: هو املوجب يلدلود يف ايْار, ماألصغر: موجب 

الستبقاق ايوعيد دمن اخللود, كَم يف الديث ايرشيف ايَشر رماه اإلمام 

اح رِض ا رح ي  رح ل  ِّْب ه  و   ا هللمسلع عح ا ح رس  : قح ْ ه  قا ح ْحتحان يفملسو هيلع هللا ىلص هللعح  : )اث 

ِب, مايِّْيحاحة  ع  املَّيُ(. ميف هَشا  ل  يف ايَّْسح ٌر: ايطَّع  ف  ا هِبِع ك  ح ايَّْاِس ُه 

اح رِض ا رح ي  رح ْحِِّب ه  ِل  :  هللالديث ايرشيف ايَشر رماه اإلمام ِْحد عح ا ح عْه قح

و   ا س  ا ح رح اِهْ ا ملسو هيلع هللا ىلص هللقح ْحم  كح ا,  ِرهح ب  ْحا  يِف د  رح ْحم  ام  ا,  اِئض  ْحتحى حح ل   ه  : )مح قح دَّ َح فح

ن زح ح ا ْح رح بَِمح  فح د  كح قح , فح و   ق  ٍد  هللبَِمح يح حمَّ  تعاىل ْعلع.  هلل(. هَشا, ماملسو هيلع هللا ىلصعح ح َم 

ما حكم الشرع يف رجل ال يرى أنَّ أهل الكتاب من يهود : 7السؤال

 ونصارى كفار؟

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

 ڑ ژ﴿اىل: , ميقو  تع[17]املائدا:  ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ
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 ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ
 .[73]املائدا:  ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ميقو  تعاىل: 

 ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ
 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ےۓ ے ھ
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ
 وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ

 .[31ت30]ايتوبة:  ﴾ۇئ ۇئ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ميقو  تعاىل: 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ
 ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
 .[151ت150]ايْساء:  ﴾ک

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿ميقو  تبارَ متعاىل: 

 .[6]ايبيْة:  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ

عليه مع  آيه مصببه مسلع:  هللص  ا هللميقو  سيدنا رسو  ا

ِة, َِشِه األ مَّ ٌد ِمل  هح ْححح ع  ِِّب  مح ٍد بِيحِدِه ال يحس  حمَّ َِشر نحف س  َم  ايَّ ال  )مح هيح وِدرٌّ مح

اِب  بح ْحص  انح ِمل   ُ  بِِه, إاِل كح ِسل  ْ ر  َِشر  ِمل  بِايَّ ؤ  وت  مح ح  ي  عَّ يحم  , ث  اِِّنٌّ ح نحَص 

 ايَّْاِر( رماه مسلع.

تعاىل: )ْما الديث ففيه نس  امللل  هللميقو  اإلمام ايْومر رِحه ا
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 عليه مع  آيه مصببه مسلع. هللكلِّها برساية نبيْا ص  ا

ٌد ِمل   هللويه ص  امق ْححح ع  ِِّب  مح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )ال يحس 

ِة( ْر ممل هو موجود يف زمْي مبعدر إىل يوم ايقيامة, فكلُّهع  َِشِه األ مَّ هح

 َيب عليهع ايدالو  يف طاعته.

مإنَم ذكر اييهودرَّ مايَْصاِّنَّ تْبيها  ع  مل سواُها, مذيك ألن 

, فإذا كان هَشا يف شأهنع مع ْنَّ َمع كتابا , اييهود مايَْارى َمع كتاب

 ْعلع(. اهت. هللفغريهع ممل ال كتاب يه ْمىل. ما

 وبناء عىل ذلك:

فقد اتفقُ كلمة األئمة مايفقهاء ع  تسمية اييهود مايَْارى 

يف كتابه: )ايَّفا(: )مَمَشا نكفر مل  هللكفارا , ميقو  ايقاِض عياض رِحه ا

 امللل(. دان بغري ملة املسلمني مل

رهع فهو  فكفر ْهل ايكتاب معلوم مل ايديل بايرضمرا, فمل   يكفِّ

ب ايقرآنح ايعظيع فقد كفر ت  ب ايقرآن ايعظيع, ممل كَشَّ مثلهع, ألنه كَشَّ

 تعاىل ْعلع. هللتعاىل ت.هَشا, ما هللمايعياذ با

** ** ** 
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ومل يستحضر نية الغسل  رجل اغتسل غسل اجلمعة وكان جنباً : 1السؤال

 من اجلنابة أثناء اغتساله  وصلى اجلمعة  فهل صالته صحيحة؟

ايغسل مل ازْابة يه فرائ  مْها: ايْية, مهَشا عْد َجهور اجلواب:  

عليه مع  آيه  هللايفقهاء مل املايكية مايَّافعية مالْابلة, يقويه ص  ا

رر, مالايف يف ذيك مصببه مسلع: )إنَم األعَم  بايْيات( رماه ايبدا

 فرضا . ُالْفية, مقايوا: ايْية يف ايغسل سْة مييس

ميستببُّ يإلنسان املسارعة يالغتسا  الَّية نسيانه, مييكون دائَم  

ع  طهارا كَم هي ايسْة, مألن املالئكة ال تقرب ازْب, كَم جاء يف 

ة   : ِجيفح ة  هب  ع  امل حالِئكح رح ق  ٌة ال تح مِّ   الديث ايرشيف: )ثحالثح امل  تحضح افِِر, مح كح اي 

أح( رماه ْبو دامد. ايتضمُّ  باخللوق: هو  ضَّ تحوح ْحن  يح ْ  ب  إاِل  از  حل وِق, مح بِاخل 

 ايتلطُّ  بايطيب ماإلكثار مْه تَّبُّها  بايْساء.

 وبناء عىل ذلك:

 هللفغسلك صبيح عْد ايسادا الْفية, مصالتك كَشيك إن شاء ا

غسل ازمعة مهو ناٍس حدثه األكْب ارتفع تعاىل, ألن مل اغتسل بْية 

 تعاىل ْعلع. هللحدثه عْد الْفية. هَشا, ما

 ,ذا نام الرجل أو املرأة فهل تصبح مالبسه جنسة ,ذا استيقظ؟: 2السؤال

عي, ماإلنسان بباجة إييه, ميكل قد حيتلع ايْوم ْمر طباجلواب:  

  مهو نائع, فإذا ايرجل, ْم تتبرَ شهوته فيدرج مْه املَشر, ْم قد يتبوَّ 
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احتلع مرْى بلال , ْم حتركُ شهوته مالرج املَشر, ْم الرج مْه بو , 

سُ ثيابه, ممجب عليه غسلها.  تْجَّ

 وبناء عىل ذلك:

ق فإذا استيقظ ايرجل ْم املرْا, ممجد بلال  ع  ثيابه , مل غري ايتعرُّ

 تعاىل ْعلع. هللصارت نجسة, مَيب غسلها, مإال فهي طاهرا. هَشا, ما

 ما حكم السباحة يف بركة ماء غلب على ظن السابح أنها جنسة؟: 3سؤالال

ت إحدى ْمصافه ايثالثة:اجلواب:    املاء ايكثري ال يْجس إال إذا تغريَّ

 يونه, ْم طعمه, ْم رحيه, مايقليل يْجس ميو   يتغريَّ ْحد ْمصافه.

 وبناء عىل ذلك:

طعَم  ْم رحيا  ْم يونا  فإذا كان املاء كثريا , مظهرت آثار ايْجاسة عليه 

فال َيوز يإلنسان ايسباحة يف هَشا املاء, فإذا سبح فيه فقد تْجس جسده, 

 .باملاء ايطاهر مَيب عليه تطهري جسده

, ْم   تظهر آثار م  يعلع دالو  ايْجاسة فيه ْما إذا كان املاء قليال  

ماييقني ال ايْجاسة ع  املاء إذا كان كثريا , فاألصل يف ذيك طهارا املاء, 

 تعاىل ْعلع. هلليزم  بايَّك. هَشا, ما

 هل جيب نقض ضفائر املرأة يف الُغسل من احليض واجلنابة؟: 4السؤال

قد اتفق ايفقهاء ع  مجوب تعميع شعر ايرْس باملاء, اجلواب:  

 هللظاهره مباطْه, يلَشكر ماألنثى, مسرتسال  كان ْم غريه, يقويه ص  ا
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ة  : )عليه مع  آيه مصببه مسلع ْحابح ٍا جح رح ع  لِّ شح ُح ك  رح  ,إِنَّ حتح  ع  ِسل وا ايََّّ اغ  فح

ح  بحرشح وا اي  ن ق  ْح  عْه. هلل( رماه ْبو دامد عل ِّْب هريرا رِض امح

سل, فقد ذهب َجهور ايفقهاء  ْما بايْسبة يْق  ضفائر ايَّعر يف ايغ 

رْا مل الْفية ماملايكية مايَّافعية مبع  الْابلة إىل ْنه ال َيب ع  امل

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

يزمها نقضه, سواء يف ذيك غسل  ازْابة مغسل  الي  مايْفاس, لديث 

عليه مع  آيه مصببه  هللعْها, ْهنا قايُ يلْبي ص  ا هللْم سلمة رِض ا

ْ يِس مسلع: ) رح رح ف  دُّ ضح ْحش  ٌا  ْح رح ض   ,إِِّنِّ ام  ن ق  أح ةِ فح حابح ِل ازْح س  ا ح  ؟ه  يِغ  إِنََّمح  ,ال :قح

ثحيحاٍت  ْ ِسِك ثحالثح حح ثِيح عح ح رح ْحن  حتح  ِفيِك  ك  ي ِك امل حاءح  ,يح لح ِفيِضنيح عح عَّ ت  ث 

ِريلح  تحط ه   ( رماه مسلع.فح

مالايف يف ذيك الْابلة, مقايوا: بوجوب نق  ايضفائر يف غسل 

عليه  هللة, يقو  ايْبي ص  االي  مايْفاس, مال َيب يف غسل ازْاب

ل  مع  آيه مصببه مسلع يف الديث ايَشر رماه ْبو دامد مايدارمي  عح

ِمْنِيح  ْ مِّ امل  ؤ  ةح  اِئَّح و ح عْها  هللرِض اعح س  اِر رح َح ٌا ِملح األحن  ْح رح  ام 
ُِ يح أح : سح  ُ ايح قح

: ملسو هيلع هللا ىلص هللا ا ح ِل الحي ِ  قح َشِ ) عح تحِس  رال  عَّ اغ   ث 
َِ
رح ِسد   مح

َِ
اءح ْحن قِ  ِِل مح , ث عَّ يمح

بِّ  ب ل غِ  يص  تَّى تح ْ ِسِك حح َشِ ؤ  ش   يعح ح رح ْ ِس, ث عَّ ال  ة   رمنح ايرَّ كح حسَّ ة  مم  صح  .فِر 

و ح ا س  ا رح ا يح ْحع  هِبح ْحص  ي فح  : فحكح  ُ ايح ُح هللقح كح ا يحا  ,؟ فحسح ْحع  هِبح ْحص  ي فح  قايُ: فحكح

و ح ا س  ُح هللرح كح َشِ  ,؟ فحسح : ال  ة  اِئَّح ُ  عح ايح قح تحتحبَّعِ  رفح ة  فح كح حسَّ ة  مم  صح ارح  يفِر  ا آثح هِبح

و   ا س  رح ِم. مح ا ملسو هيلع هللا ىلص هللايدَّ ي هح لح رح عح ْحن كح َمح  ع  فح مح  (.يحس 
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 وبناء عىل ذلك:

سل ازْابة إذا كان املاء يَل إىل ْصو   فال َيب نق  ايضفائر يف غ 

سل مل الي  فكَشيك ال َيب نق   ايَّعر عْد َجيع ايفقهاء, ْما يف ايغ 

ضفائر إذا كان املاء يَل إىل ْصو  ايَّعر, مإال مجب نقضها, الالفا  اي

سل الي  مايْفاس.   يلبْابلة ايَشيل قايوا بوجوب نق  املرْا شعرها يف غ 

 مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي  ِْحد الجي ايكردر

 :ع  ازواب ما يِل حفظه اهلل تعاىل

فيجب عليه نقض ضفائره يف  املرأة، أما الرجل هذا كله يف حق  ]

 تعاىل ْعلع. هللهَشا, ما[. الغسل من اجلنابة

 هل جيب ,زالة الوسخ حتت األظفار أثناء الوضوء والغسل؟: 5السؤال

قد االتلف ايفقهاء يف هَشا, قا  الْفية ماملايكية: ايوس  اجلواب:  

 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:

فاألمىل يف حقِّ املسلع ْن يزيل ايوس  مل حتُ ْظفاره, مالاصة إذا 

كانُ طويلة, الرمجا  مل اخلالف بني ايفقهاء, ْما إذا كانُ قَريا 

ها مايطهارا صبيبة ميَعب إزاية ايوس  مل حتتها, فال حرج مل بقائ
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عْد الْفية ماملايكية, سواء  كانُ ايطهارا مل الدث األصغر ْم األكْب. 

 تعاىل ْعلع.  هللهَشا, ما

 هل صحيح بأنَّه جيب على املؤمن أن يستنجي من الريح؟: 6السؤال

اِِّنُّ يِف  ايَشر قد مرد يف الديث ايرشيفاجلواب:   ح اه  ايطَّْبح مح رح

ِغريِ  ََّ ِمِه اي جح ع  عليه مع  آيه  هللعْه ْن ايْبي ص  ا هللعل جابر رِض ا م 

لحي سح ِمَّْا(. ى ِمل  ِريٍح فح تحْ جح  مصببه مسلع قا : )مل  اس 

اٌء يِف كِتحاِب ا تِْ جح يِح اس  ي سح يِف ايرِّ َِّْة  هللميقو  اإلمام ِْحد: يح ال يِف س  مح

ويِِه ص  ا س  ِهيح طح  ,عليه مع  آيه مصببه مسلع هللرح س  مح ْحجِّ ٌا فحال ت  اِهرح

.  ُ جح رح ه  امل ب تحلَّة إِِذا الح امِيلح ح   ح

 وبناء عىل ذلك:

 االستْجاء مل ايريح, ألهنا ييسُ نجسة.  فال َيب مال يستببُّ 

 مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي  ِْحد الجي ايكردر

 :ع  ازواب ما يِل حفظه اهلل تعاىل

، وإال وجب االستنجاء للغائط ال ائط  ها غإذا مل يرافق خروج   هذا]

 تعاىل ْعلع.  هللهَشا, ما [للريح

 هل جيوز التيمُّم بالرماد؟: 7السؤال

ال الالف بني ايفقهاء يف ْنَّ ايرماد الاصل مل احرتاق اجلواب:  

سه, بل  اييشء ايطاهر طاهٌر ما   ختايطه ايْجاسة, ألن حرق اييشء ال يْجِّ
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عليه  هلليفقهاء؛ مقد ثبُ ْن ايْبي ص  اهو سبب ايتطهري عْد بع  ا

ه ايرشيف يوم ْحد, ْالَشت ايسيدا  امع  آيه مصببه مسلع مل ر  مجه  ج 

عْها قطعة حَري, فأحرقته حتى صار رمادا , ثع ْيَقته  هللفاطمة رِض ا

 بازر , فاستمسك ايدم. رماه ايبدارر ممسلع.

ع فاألصل يف مرشمعيَّته قويه تعاىل:   ائ ائ﴿ْما ايتيمُّ

, مايَعيد هو ما ظهر مل ْجزاء األرض, ميقو  ص  [43]ايْساء:  ﴾ەئ

ا(  هللا ور  طحه  ا مح ِجد  س  ض  مح ُ  ِِل األحر  ِعلح ج  عليه مع  آيه مصببه مسلع: )مح

ع بكلِّ ما هو مل جْس األرض.  رماه ايبدارر. فيجوز ايتيمُّ

رق بايْار فيَري رمادا  كايَّجر مالَّيش فليس مل  مْما ما حي 

ع به.ج  ْس األرض, فال َيوز ايتيمُّ

 وبناء عىل ذلك:

ع به, ألنه ييس مل جْس  فايرماد ت مإن كان طاهرا  ت ال َيوز ايتيمُّ

ع بأجزاء األرض املبرمقة عْد َجهور  األرض, مكَشيك ال َيوز ايتيمُّ

ايفقهاء؛ ألن حرقها ِيرجها عل اسع ايرتاب, مالايف يف ذيك الْفية 

ْ حرق ترا ب األرض مل غري خمايط حتى صار ْسود, جاز فقايوا: إذا 

ع به. هَشا, ما  تعاىل ْعلع. هللايتيمُّ

 ة بعد غسلها من املعاشرة الزوجية؟أما حكم خروج بقية املين من املر: 8السؤال

قا  صاحب كتاب ايفقه ع  املَشاهب األربعة: الْفية اجلواب:  
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ع الرج بقية املْي قايوا: إذا اغتسل مل ازْابة قبل ْن يبو  ْم يْام, ث

مجب ايغسل, مال يعيد ايَالا, مإذا الرج املْي بعد ايبو , ْم ايْوم, ْم 

 امليش, ال َيب عليه ايغسل.

ا: فإهنا إذا اغتسلُ, بعد ْن قارهبا زمجها, ثع الرج مْها ْْما املر

 مْي ايرجل فعليها ايوضوء دمن ايغسل.

 يلغسل.معْد ايَّافعية: الرمج املْي مل طريقه املعتاد موجب 

 وبناء عىل ذلك:

ْي مْها عْد املفال َيب ع  املرْا إعادا ايغسل بعد الرمج بقية 

 الْفية, معليها إعادا ايوضوء, ْما عْد ايَّافعية فيجب عليها إعادا ايغسل.

ة ل مل الرمج بقيَّ سل حتى تتيقَّ ل بايغ  َْح املرْا ْن ال تتعجَّ يَشيك ت  

الرمجا  مل اخلالف بني ايفقهاء. هَشا,  ة,مْها بعد املعاحا ايزمجيَّ  املْيِّ 

 تعاىل ْعلع.  هللما

 ,ذا أسقطت املرأة علقة   ونزل منها دم  فهل هو دم نفاس؟: 9السؤال

 قد جاء يف كتاب ايفقه ع  املَشاهب األربعة: ايَّافعية قايوا:اجلواب:  

بل يو مضعُ علقة ْم  ,ق ايويدل  ال يَّرتط يف ايْفاس ْن يظهر بع  الح 

 فايدم اخلارج عقب ذيك نفاس. ,ْالْب ايقوابل بأهنا ْصل آدميغة مض  م  

الْفية قايوا: ْما ايسقط فإن ظهر بع  اللقه مل إصبع ْم ظفر ْم م

مإن   يظهر  ,شعر ْم نبوه فهو ميد تَري املرْا بايدم اخلارج عقبه نفساء
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فإن ْمكل  ,بأن مضعته علقة ْم مضغة ,مل اللقه َشء مل نبو ذيك

مإال فهو  ؛فهو حي  ,بأن صادف عادا حيضها ,حيضا   ئيِّ جعل ايدم املر

 دم علة مفساد.

 وبناء عىل ذلك:

فايدم ايَشر تراه املرْا بعد إسقاط ايعلقة نفاس عْد ايَّافعية إذا 

 نه ْصل آدمي.إقايُ ايطبيبة 

نفاسا , بل هو حي  إذا استمر ثالثة ْيام, مإال  دُّ معْد الْفية ال يع

 تعاىل ْعلع.  هللما فهو دم استباضة. هَشا,

هل صحيح بأنه جيب على املرأة احلائض والنفساء أن : 10السؤال

 جتلس يف مصالها خالل فرتة احليض أو النفاس؟

يلمرْا الائ  ْم  قد ذكر فقهاء الْفية بأنه يستببُّ اجلواب:  

مقُ صالا, مجتلس يف مَالها ذاكرا رهبا عز  ايْفساء ْن تتوضأ عْد كلِّ 

يلبائ   تعاىل: يستببُّ  هللء يف حاشية ابل عابديل رِحه امجل, كَم جا

ل بمقدار ْدائها, ح مهتلِّ فريضة, مْن جتلس يف مَالها تسبِّ  ايوضوء يكلِّ 

 ر.يئال تزم  عادا ايعبادا عْها, مماء مضوئها طاهر غري مطهِّ 

 وبناء عىل ذلك:

فال َيب ع  املرْا الائ  ْم ايْفساء ازلوس يف مَالها ْثْاء 

صالا,  َما ْن تتوضأ عْد كلِّ  فرتا الي  ْم ايْفاس, ميكل يستببُّ 

ع ع  ل, متَِل متسلِّ ح مهتلِّ تعاىل متسبِّ  هللمجتلس يف مَالها تَشكر ا
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عز  هللا وعليه مع  آيه مصببه مسلع, متدع هللص  ا هللسيدنا رسو  ا

 عاىل ْعلع. ت هللمجل بمقدار ايَالا, ميكْها ال تقرْ ايقرآن ايكريع. هَشا, ما

ؤ مكان قضاء ؤهل هناب حرج شرعي يف بناء دورة املياه : 11السؤال

 ؤ ,ذا كان اجلالس مستقباًل أو مستدبرًا القبلة؟ؤاحلاجة 

قد جاء يف الديث ايَبيح ايَشر رماه اإلمام ايبدارر اجلواب:  

اِررِّ رِض ا َح ْحيُّوبح األحن  ْحِِّب  ل   ْحنَّ ايَّْبِيَّ  هللعح عليه مع  آيه  هللص  اعْه 

ا مصببه مسلع مهح بِر  تحد  ال تحس  ةح مح بِل وا ايِقب لح تحق  اِئطح فحال تحس  ي ت ع  ايغح تح ْح ا  : )إِذح ا ح  ,قح

ب وا(.  رِّ ْحم  غح ق وا  ِّ يحكِل  حح  مح

ف عْها فَشكر فتبرَّ  ,مقد مرد يف األثر: )مل جلس يبو  قباية ايقبلة

 .(  يقع مل جملسه حتى يغفر يه ,َما إجالال  

ها ألجل بو  استقبا  قبلة ماستدبار   هح رِ مجاء يف اَمدية ايعالئية: مك  

ر يف ْثْاء ذيك انبرف إن ْمكْه ميو يف ايبْاء ,ْم غائط , حتى يو تَشكَّ

 ذيك, مإال فال.

مكره يلمرْا إمساَ صغري يبو  ْم غائط نبو ايقبلة, ميكره 

 فال يكره. استقبا  عني ايَّمس مايقمر, ْما استدبارُها

بحا   )تعاىل:  هللمجاء يف حاشية ابل عابديل رِحه ا تِق  ِريَم  اس  ِرهح حتح  َمح ك  كح

ائِطٍ  ْحم  غح   ٍ ِل بحو  ا ألحج  هح بحار  تِد  اس  ه   ,قِب لحٍة مح رح   ح  ي ك 
ِ
اء تِْ جح ْ يحانٍ  ,فحلحو  ياِلس  يحو  يِف ب   ,مح

ِي إِلط ال ا عليه مع  آيه م هلل, مهو قو  ايْبي ص  ا(ِق ايَّْه  صببه مسلع: )إِذح

ا مهح بِر  تحد  ال تحس  بِل وا ايِقب لحةح مح تحق  ائِطح فحال تحس  ي ت ع  ايغح ب وا(.  ,ْحتح رِّ ْحم  غح ق وا  ِّ يحكِل  حح  مح
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 وبناء عىل ذلك:

فيكره حتريَم  بْاء دمرا املياه ع  شكٍل إذا جلس اإلنسان يقضاء 

 حاجة يكون مستقبال  ايقبلة ْم مستدبرها.

حتريَم  استقبا  ايقبلة ْم استدبارها حا  قضاء الاجة,  مكَشيك يكره

 ر ْثْاء ذيك انبرف إن ْمكْه ذيك ندبا .مإذا تَشكَّ 

 هلل  االستْجاء. هَشا, ماامال يكره استقبا  ايقبلة مال استدبارها ح

 تعاىل ْعلع. 

جرحت ,صبعي ووضعت عليها الصق جروح  ومل أكن مضطرًا : 12السؤال

من مرة وصليت بدون نزع الالصق  فهل لذلك  وتوضأت أكثر 

 صالتي صحيحة؟

مل حمط صبة ايوضوء زما  ما يمْع مصو  املاء إىل اجلواب:  

ِمه ازسد  الائل كَّمع مشبع منبو ذيك, ممل توضأ مترَ ملعة   ِزر 

يَل إييها املاء فوضوءه ناقص, مإذا ص  هبَشا ايوضوء فَالته غري 

 غسل تلك ايلمعة.  مَيب عليه إعادهتا بعد ,صبيبة

اِب ايَّْبِيِّ  بح ْحص    ِ ل  بحع  عليه  هللص  ارمى اإلمام ِْحد مْبو دامد عح

و ح امع  آيه مصببه مسلع س  ْحنَّ رح عليه مع  آيه مصببه  هللص  ا هلل: )

ال   مسلع ج  ْحى رح ِمِه  رح دح ِر قح يِف ظحه  ِلِّ مح َح ا املح  لُْمَعةٌ ي  ب هح
َِ
ِع  ح  ي  هح ر  ر  ايدِّ  ,اء  قحد 

و   ا س  ه  رح رح أحمح وءح  عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا هللفح ض  ِعيدح ايو  ْحن  ي 

.) الاح ََّ اي  مح
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 وبناء عىل ذلك:

م  يكل يف غسل  ,صبعكْفإذا كان ايالصق يمْع مصو  املاء إىل 

صبع رضر عليك, فإن مضوءَ غري صبيح, مايَالا ايتي صليتها يف األ

مَيب عليك غسل األصبع بعد إزاية ايالصق  ,هَشه الاية غري صبيبة

 مقضاء تلك ايَلوات.

صبع, ْم كان غسل ْما إذا كان ايالصق ال يمْع دالو  املاء إىل األ

يف ر شفاؤه, فإن غسل ظاهر ايالصق َيزئ َ, ْم يتأالَّ صبع يرضُّ األ

, ع  ْن يكون ايالصق مكان ازر  فقط مايَالا صبيبة ,ايوضوء

 تعاىل ْعلع.  هللهَشا, ما .بدمن زيادا ما ْمكل

 هل جيوز للمرأة النفساء أن تصبغ شعرها قبل طهرها؟: 13السؤال

ةح اجلواب:   اِئَّح ُ  عح يح أح ا  سح ْح رح ْحنَّ ام  اح ) اذح عح ل  م   قد ْالرج ابل ماجه عح

َّْا ِعْ دح ايَّْبِيِّ  عْها هللرِض ا د  ك  : قح  ُ ايح قح ؟ فح : ختح تحِضب  الحاِئ    ُ ايح ص  قح

(. ليه مع  آيه مصببه مسلعع هللا ْ ه  انحا عح ْ هح ل  يح ك  لحع  يح تحِضب  فح ل  نحد  نحب   مح

 عْهَم كلَّ ِيتضبل مهلَّ ِحيَّ . هللممرد ْن نساء ابل عمر رِض ا

 ميقو  ابل رشد: ال إشكا  يف جواز االتضاب املرْا الائ  مايْفساء.

 وبناء عىل ذلك:

طاهر, مْن ال يكون فيه  فال حرج مل صبغ شعر املرْا ايْفساء بيشء

 تعاىل ْعلع. هللطبقة عازية متْع مصو  املاء إىل ايَّعر. هَشا, ما

** ** ** 
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مسافر يريد مجع الصلوات تقدميًا أو تأخريًا  ,ذا أراد أن : 1السؤال

السنن الرواتب  كيف يصليها ,ذا كانت الصالة مجع  يصلي

  تقديم أو تأخري؟

ْد ايسادا الْفية ال يَحُّ َجع ايتقديع مال ايتأالري, إال عاجلواب:  

, فيجمع ايظهر مايعَص َجع تقديع يف عرفة, يف عرفة ماملزديفة يلباجِّ 

 ماملغرب مايعَّاء َجع تأالري يف مزديفة.

ْما عْد ايسادا ايَّافعية فيَحُّ ازمع إذا كانُ مدا اإلقامة ْربعة 

 مج.ْيام مدمن, ما عدا يوم ايدالو  ماخلر

 وبناء عىل ذلك:

فإذا كان املسافر شافعيا , ْم مقلِّدا  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 

ْراد صالا قيام  فقط مع ايوتر, سواء كان ازمع تقديَم  ْم تأالريا , مإذا

 تعاىل ْعلع. هللتعاىل. هَشا, ما هللايليل بعد ذيك فال حرج عليه إن شاء ا

هل تصح صالة اجلمعة يف وقت صالة الضحى؟ وهل صالة : 2السؤال

 اجلمعة بدل صالة الظهر ؟

مل حمط صبة ازمعة ممجوهبا دالو   ايوقُ, أوالً: اجلواب:  

هو مقُ صالا ايظُّهر, فال يثبُ ممقُ صالا ازمعة عْد َجهور ايفقهاء 
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مجودها, مال يَح ْداؤها, إال بدالو  مقُ ايظُّهر, ايَشر هو بعد 

ايزما , ميمتدُّ إىل مقُ ايعَص, ميَّرتط دالو  مقُ ايظُّهر مل ابتداء 

اخل طبة, فلو ابتدْ اخلطيب اخل طبة قبل مقُ ايظُّهر   تَح ازمعة, مإن 

 مقعُ ايَالا داالل ايوقُ.

ذيك الْابلة فَشهبوا إىل ْن مقُ صالا ازمعة هو ْم  مالايف يف 

مقُ صالا ايعيد ت ممقُ صالا ايعيد هو مقُ صالا ايضبى ت ميكْهع 

 قايوا: صالا ازمعة بعد ايزما  ْفضل.

, مييسُ بدال  عل ايظهر, ثانيًا:  ْما صالا ازمعة فهي فرٌض مستقلٌّ

ِة ع هللمييسُ ظهرا  مقَورا , يقو  سيدنا عمر رِض ا عح الا  از  م  ْه: )صح

ٍد  حمَّ اِن َم  ٍ عح ح يِسح ري   قحَص  حاٌم غح تحاِن متح عح ك  حى( رماه  ملسو هيلع هللا ىلصرح ل  اف رتح ابح مح قحد  الح مح

 ايْسائي.

مالايف يف ذيك ْبو حْيفة مْبو يوسف, مقاال: إن فرض ازمعة يف 

األصل إنَم هو ايظُّهر, إال ْنَّ مل تكاملُ فيه حائط ازمعة, فإنه مأمور 

إسقاط ايظُّهر مإقامة ازمعة يف مكانه ع  سبيل الحت ِع, ْما مل   تتكامل  ب

 فيه حائط ازمعة, فيبقى ع  ْصل ايظُّهر.

مفائدا اخلالف تظهر فيَم يو ص  ايظُّهر يف بيته محده قبل فوات 

 , ه  ر  ازمعة, مهو غري معَشمر, فعْد اإلمام ِّْب حْيفة مِّْب يوسف صحَّ ظ ه 

, مَيب عليه حضور صالا ازمعة.معْد ازمه ه  ر   ور ال يَحُّ ظ ه 
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 وبناء عىل ذلك:

مقُ صالا ازمعة عْد َجهور ايفقهاء هو مقُ صالا ايظ هر, أوالً: 

 الالفا  يلبْابلة ايَشيل قايوا بأن مقتها مقُ صالا ايعيد.

مييس بدال  عل ايظهر, الالفا   صالا ازمعة فرٌض مستقلٌّ ثانيًا: 

 تعاىل ْعلع. هللة مِّْب يوسف. هَشا, مايإلمام ِّْب حْيف

 هل صحيح بأنه يكره وضع اليد على اخلاصرة أثناء الصالة؟: 3السؤال

قد ذهب َجهور ايفقهاء إىل ْن ايتدَصُّ يف ايَالا مكرمه اجلواب:  

تْزهيا , مالايف يف ذيك الْفية مقايوا: بأنَّ ايتدَصُّ ت يعْي مضع اييد ع  

, ملْافاته هيئة ايَالا املأثورا, مملا يف ذيك مل اخلارصا ت مكرمه حتريَم  

عليه مع  آيه مصببه مسلع عل  هللايتَّبُّه بازبابرا, مقد هنى ايْبي ص  ا

اح رِض ا رح ي  رح ْحِِّب ه  ل  ايَّْبِيِّ  هللذيك كَم جاء يف صبيح ايبدارر عل   عْه عح

ا(. ميفملسو هيلع هللا ىلص ل  خم  تحَِص  ج  ح ايرَّ ِلِّ َح ْحن  ي  حى  ه  هنح ْحنَّ ِ يِف : ) ل  اخلحَص  ِيح عح  رماية )هن 

اح رِض ا رح ي  رح ْحِِّب ه  الِا(. ميف رماية اإلمام ِْحد عل   ََّ حى  هللاي عْه قا : )هنح

و   ا س  الِا(. ملسو هيلع هللا ىلص هللرح ََّ اِر يِف اي َح
تِ ل االال   عح

 وبناء عىل ذلك:

فايَالا تكون مكرمهة تْزهيا  عْد َجهور ايفقهاء إذا مضع املَِل 

ْاء ايَالا, ممكرمهة حتريَم  عْد الْفية, يَشيك يديه ع  الارصته ْث

 تعاىل ْعلع.  هللاألمىل عدم فعل ذيك. هَشا, ما



 

 ايفتامى ايرشعية

 

46 

عز وجل بشاب مل يبلغ احللم  ودخل سنَّ  هلللقد أكرمين ا: 4السؤال

عز وجل بإتقان  فهل  هللالتمييز  وحيفظ الكثري من كتاب ا

 وجودًا؟يصح أن يكون لنا ,مامًا يف البيت ,ذا مل يكن والده م

قد ذهب َجهور ايفقهاء مل الْفية ماملايكية مالْابلة إىل اجلواب:  

مع  عليه  هللعدم صبة صالا ازَمعة إذا   يكل اإلمام بايغا , يقويه ص  ا

موا صبيانكع( ْالرجه ايديلمي.   هذا أوالً.آيه مصببه مسلع: )ال تقدِّ

ه تعتْب نافلة, مال ايَبي املميز ما دالل سلَّ ايتكليف, مصالتثانيًا: 

ل؛ ْما غري صالا ايفريضة مل صالا كسوف ْم  َيوز اقتداء مفرتض بمتْفِّ

 تراميح فعْد َجهور ايفقهاء إمامة املميز جائزا حعا .

الايف ايَّافعية  َجهورح ايفقهاء يف إمامة املميِّز, مقايوا: ال ثالثًا: 

ز يلبايغ, لديث يَّرتط يف اإلمام ْن يكون بايغا , بل تَحُّ إمامة املميِّ 

عمرم بل سلمة ازرمي قا : )كان يمرُّ عليْا ايركبان فْتعلَّع مْهع ايقرآن, 

كع ْكثركع قرآنا , فجاء ِّْب فقا : إن رسو   ملسو هيلع هللا ىلصفأتى ِّْب ايْبي  فقا : ييؤمَّ

كع قرآنا , فْظرما فكُْ ْكثرهع قرآنا , فكُْ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا كع ْكثر  قا : ييؤمَّ

هع مْنا ابل ثَمن سْني(  رماه ايْسائي.  ْؤمُّ

 وبناء عىل ذلك:

عْد يكع تعاىل مل كلِّ سوء ت  هللفال تَح إمامة ميدكع ت حفظه ا

َجهور ايفقهاء, متَح عْد ايسادا ايَّافعية, مإذا ْردتع تقليد ايسادا 

ايَّافعية يف ذيك فال حرج, برشط ْن تَلُّوا اللف ميدكع ع  مَشهب 

 تعاىل ْعلع.  هللايسادا ايَّافعية. هَشا, ما
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 هل تصحُّ قراءة القرآن العظيم أثناء الركوع والسجود؟: 5السؤال

عْه قا :  هللقد ْالرج اإلمام مسلع عل سيدنا عِل رِض ااجلواب:  

و   ا س  حاِِّن رح آِن  عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا هلل)هنح ر  ِا ايق  اءح ل  ِقرح عح

اِجٌد(. ْحم  سح اكٌِع  نحا رح ْح  مح

عليه مع  آيه مصببه  هللص  ا هللو  اميف رماية ثانية قا  رس

وع   ك  ا ايرُّ أحمَّ ا, فح اِجد  ْحم  سح ا  اكِع  آنح رح ر  ْح ايق  رح ق  ْح ْحن     ُ ِي إِِّنِّ هن  ْحال مح مسلع: )

ْحن   ِمٌل  قح , فح
ِ
اء عح ما يِف ايدُّ تحِهد  ود  فحاج  ج  ا ايسُّ ْحمَّ , مح لَّ جح زَّ مح بَّ عح وا فِيِه ايرَّ ظِّم  عح فح

ك   ابح يح تحجح ( رماه مسلع.ي س   ع 

 وبناء عىل ذلك:

فقد اتَّفق ايفقهاء ع  كراهة قراءا ايقرآن ايعظيع ْثْاء ايركوع ْم 

ايسجود, ألن ايركوع مايسجود حا   ذ  ٍّ ماندفاض, مايقرآن ايعظيع 

 تعاىل ْعلع. هللْحف ايكالم. هَشا, ما

 ة هل جيوز للمرأة املسلمة الشابة أن تسرت وجهها أثناء الصال: 6السؤال

 وخاصة يف حرم مكة املكرمة؟

بعورا يف ايَالا باتفاق  اإن مجه املرْا مكفيها ييساجلواب:  

مجب  ايفقهاء, مالارج ايَالا فيه الالف, ميكل إذا الَّيُ املرْا ايفتْةح 

 عليها سرته الارج ايَالا باالتفاق.

 وبناء عىل ذلك:

, مهي فإذا الَّيُ املرْا ع  نفسها ايفتْة مل مجود مل يْظر إييها
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فال حرج مل سرته ْثْاء ايَالا يف حرضا ايرجا , ميكل تكَّفه  ,شابة

ْحن   هللعْد ايسجود, يقويه ص  ا ت   ْ ِمر  عليه مع  آيه مصببه مسلع: )

ظ عٍ  ْحع  ِة  ب عح دح عح ح سح ج  ِة  :ْحس  ِفِه ت عح ح ازحب هح ن  ْح ارح بِيحِدِه عح ح  ْحشح ي لِ ت مح اييحدح  ,مح

 ِ بحتحني  ك  ايرُّ ِ  ,مح ني  مح دح اِف ايقح ْحط رح ( رماه ايبدارر  ,مح رح عح ايََّّ ُح ايثِّيحابح مح ِف ال نحك  مح

 .َمعْه هللعل ابل عباس رِض ا

ب ْماكل مَيب ع  املرْا ْثْاء صالهتا يف الرم املكي ْن تتجَّْ

ََّ  ,ايرجا  ة. َة يلْساء, مالاصة إذا كانُ شابَّ متَِل يف األماكل املد

  تعاىل ْعلع. هللهَشا, ما

رجل أراد صالة املغرب  فأقام الصالة للمغرب  ونوى بلسانه : 7السؤال

 صالة العشاء  فهل صحَّت صالته؟

ظ هبا يف يسانه, ها ايقلب, مال يَّرتط ْن يتلفَّ ايْية َملُّ اجلواب:  

ر  إىِلح  هلل: )إِنَّ اقا  عليه مع  آيه مصببه مسلع هللمايْبي ص  ا ْ ظ  ال يح

ع   اِدك  سح ال ,ْحج  ع   مح ِرك  وح ( رماه مسلع عل ِّْب  ,إىِلح ص  ع  ل وبِك  ر  إىِلح ق  ْ ظ  كِل  يح يح مح

 عْه. هللهريرا رِض ا

اخلطأ يف مصفها معددها, حتى يو  مجاء يف درر الكام: مال يرضُّ 

 ظ بايعَص, كان شارعا  يف ايظهر.نوى ايظهر, متلفَّ 

 وبناء عىل ذلك:

فَالته صبيبة ميو  فَم دامُ نية ايرجل بقلبه ْن يَِل املغرب,

 تعاىل ْعلع.  هللسبق يسانه نية صالا ايعَّاء. هَشا, ما
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شاذة  بقراءة اآليات الكرمية  بعَضيف صالته ,ذا قرأ املصلي : 8السؤال

 صالته؟ فهل تصحُّ

تعاىل: ايقراءا  هللقد جاء يف حاشية ابل عابديل رِحه ااجلواب:  

ا , فال   تفسد به ايَالا.بايَّاذ قرآن, إال ْنَّ يف قرآنيته شكَّ

مجاء يف ايْهر: األمجه ْهنا ال تفسد, مال جتزئ, ثع قا : )تتمة( 

ايقرآن ايَشر جتوز به ايَالا باالتفاق, هو املضبوط يف مَاحف األئمة 

عْه إىل األمَار, مهو ايَشر َْجع عليه  هللايتي بعث هبا عثَمن رِض ا

 فوق ايسبعة إىل ايعرشا األئمة ايعرشا, مهَشا هو املتواتر َجلة متفَيال , فَم

 غري شاذ, مإنَم ايَّاذ ما مراء ايعرشا, مهو ايَبيح.

ت مجاء يف اَمدية ايعالئية: قراءا ايقرآن مقتَصا  ع  ايرماية ايَّاذا 

 مال تفسدها. ,زئ يف ايَالامكرمهة, مال جت  ت ْر فوق عرشا 

 وبناء عىل ذلك:

اآليات ايَّاذا,  فايَالا تكون مكرمهة حتريَم  إذا قرْ املَِل بع 

 ُ مال تفسد ايَالا, معليه إعادا ايَالا ما دام ايوقُ باقيا , مإال صبَّ

 تعاىل ْعلع.  هللمع ايكراهة ايتبريمية. هَشا, ما

 ما حكم الصالة ,ذا صالها الرجل بفاحتة الكتاب دون ضمِّ: 9السؤال

 سورة ,ليها؟

ث آيات قَار قد ذكر فقهاء الْفية بأنَّ ضعَّ سورا ْم ثالاجلواب:  

 ماجٌب  ,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.

ْم ثالث  ,مالايف يف ذيك ايسادا ايَّافعية مقايوا بأنَّ ضعَّ سورا

مل  مل ايفرض, األميينيمايركعتني  ,إىل َجيع ركعات ايْفل ,آيات قَار

 سجود ايسهو ملل ترَ هيئة مل هيئاهتا. هيئات ايَالا, مال يسلُّ 

 :ماجبات ايَالا يفتعاىل  هللمجاء يف حاشية ابل عابديل رِحه ا

مهو  ,ْقَص سورا كايكوثر, ْم ما قام مقامها قراءا فاحتة ايكتاب, مضعُّ )

 مكلِّ  ,ت ايْفلثالث آيات قَار يف األمييني مل ايفرض, مَجيع ركعا

ت مما مر يف صفة ايَالا ت مَيب سجود ايسهو برتَ ماجب  ...ايوتر

 .(سهوا  

 وبناء عىل ذلك:

إييها سورا  ا ايفاحتة يف صالته سهوا , م  يضعَّ قراءفمل اقتَص ع  

مال  ,ْم ثالث آيات قَار سهوا , مجب عليه سجود ايسهو عْد الْفية

 تعاىل ْعلع.  هللَشء عليه عْد ايَّافعية. هَشا, ما

 ڃ ڃ﴿ ما حكم صالته ,ذا قال: بلى  بعد قوله تعاىل:: 10السؤال
 ؟[8]التني:  ﴾ڃ ڃ

عْه  هللقد جاء يف الديث ايرشيف عل ِّْب هريرا رِض ااجلواب:  

ْح عليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هللص  ا هللقا : قا  رسو  ا رح ل  قح مح

ع   ى إِ  [1]ايتني:  ﴾ٻ ٱ﴿: ِمْ ك  تحهح ان  افح  ڃ ڃ ڃ﴿ ىلح آاِلِرهح
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ل   ﴾ڃ يحق  ل  اِهِديلح  ,بح ح  :فح يِكح ِمل  ايََّّ ْحنحا عح ح ذح ( رماه اإلمام ِْحد مْبو مح

 دامد مايرتمَشر.

مذهب فقهاء ايَّافعية إىل استبباب قو  اإلمام ماملأموم بعد قراءا 

هَشه اآلية مْمثاَما: ب , كَم يستببُّ يغري املَِل إذا قرْها ْم سمعها ْن 

 و : ب .يق

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: 

 تعاىل ْعلع. هللمْمثاَما يف ايقرآن ايعظيع. هَشا, ما ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

 هل جيوز أن يصلي الرجل صالة الوتر قاعدًا؟: 11الالسؤ

صالا ايوتر االتلف ايفقهاء يف حكمها ايتكليفي, فَشهب اجلواب:  

ايوتر سْة, مالايف يف ذيك الْفية حيث قايوا صالا ايَّافعية إىل ْن 

 .ابوجوهب

مذكر ايفقهاء ْن صالا ايْافلة تَحُّ قاعدا  يلقادر ع  ايقيام, ميكل 

ل  عليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هللقائع, يقويه ص  ايه نَف ْجر اي مح

ل   ْحف ضح وح  َم  فحه 
ائِ اِئعِ  ,صح َّ قح ِر ايقح ْحج  ف    َ

لحه  نِ ا فح اِعد  ل  صح َّ قح مح ل  صح َّ  ,مح مح مح

اِعدِ  ِر ايقح ْحج  ف    َ
ه  نِ لح اِئَم  فح  (.نح
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  ايقيام.ْما صالا ايفريضة مايواجب فال تَحُّ قاعدا  ملل كان قادرا  ع 

 وبناء عىل ذلك:

فال حرج يف صالا ايوتر قاعدا  يلقادر ع  ايقيام, ميكل يه نَف 

 ْجر ايقائع, مهَشا عْد ايَّافعية. ايقائع, مإن صاله قاعدا  يعَشر فلهْجر 

ْما عْد ايسادا الْفية فال تَحُّ صالا ايوتر قاعدا  يلقادر ع  

 تعاىل ْعلع. هللايقيام, متَحُّ ملل عجز عل ايقيام. هَشا, ما

 ما حكم ,لصاق الذراعني يف األرض أثناء السجود؟: 12السؤال

قد ْالرج ايبدارر ممسلع يف صبيبيهَم عل ْنس بل اجلواب:  

عليه مع  آيه مصببه مسلع ْنه  هللعْه, عل ايْبي ص  ا هللمايك رِض ا

ودِ قا : ) ج  وا يِف ايسُّ تحِدي  اعح  ,اع  ع  ِذرح ك  د  ْححح ط   ب س  ال يح ل ِب مح اطح ايكح  (.ي ِه ان بِسح

 مقد ذهب ايفقهاء إىل كراهية بسط ايَشراعني ْثْاء ايسجود.

 وبناء عىل ذلك:

فيكره إيَاق ايَشراعني باألرض ْثْاء ايسجود مل غري عَشر, مإال 

 هللفال حرج مل إيَاقهَم باألرض ملرض ْم شيدوالة ْم عجز. هَشا, ما

 تعاىل ْعلع.

لماذا فالظهر ودخل وقت العصر  صالة الرجل نسي ,ذا : 13السؤال

عليه وعلى آله  هللجيب عليه قضاؤها  مع أن النيب صلى ا

َوَضَع َعْن ُأمَِّتي اْلَخَطَأ َوالنِّْسَياَن  هلَلوصحبه وسلم يقول: )ِ,نَّ ا

 َوَما اْسُتْكِرُهوا َعَلْيِه(؟
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قد اتفق ايفقهاء ع  ْن ايْسيان مسقط يإلثع يوم ايقيامة, اجلواب:  

 ائ ى ى ې ې ې﴿َم  يْا ْن نقو  حاية ايْسيان: ه تعاىل معلِّ يقوي

عليه مع  آيه مصببه مسلع: )إِنَّ  هلل. ميقويه ص  ا[286]ايبقرا:  ﴾ائ

ي ِه( رماه ابل ماجه  هللا لح وا عح ِره  ت ك  ا اس  مح يحانح مح ايِّْس  أح مح تِي اخلحطح ْ مَّ ل   عح عح ضح مح

 عْهَم. هللعل ْنس رِض ا

يا, فقد ذهب َجهور ايفقهاء إىل ْن ايْسيان إذا مقع ْما حكمه يف ايدن

ف, بل َيب عليه تداركه, مذيك يقويه يف ترَ مأمور   يسقط عل املكلَّ 

عليه مع  آيه مصببه مسلع: )مل نام عل صالا ْم نسيها  هللص  ا

 عْهَم. هللفليَلها إذا ذكرها( رماه ايطْباِّن مايدارمي عل ْنس رِض ا

 وبناء عىل ذلك:

ها يف مقتها ْن يقيض هَشه جب ع  مل نيس صالا ايظهر م  يَلِّ في

ايَالا, مهَشا ما ذهب إييه َجهور ايفقهاء , ْما استداليه بالديث 

ي ِه(  هلل)إِنَّ ا :ايرشيف لح وا عح ِره  ت ك  ا اس  مح يحانح مح ايِّْس  أح مح حطح تِي اخل  ْ مَّ ل   عح عح ضح مح

ه, ألن املقَود مل لِّ عدم قضاء ايَالا فهو استدال  يف غري َمع  

, مييس رفع الديث ايرشيف هو رفع اإلثع عل ايْايس يوم ايقيامة

 تعاىل ْعلع.  هلل. هَشا, ماايوجوب

 هل جيوز ترب صالة اجلمعة بسبب االمتحان؟: 14السؤال

صالا ازمعة فرض يف ايكتاب مايسْة مإَجاع املسلمني, اجلواب:  
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ر ايْبي ص  ا تركها هتامنا , مل آيه مصببه مسلع عليه مع   هللمقد حَشَّ

ن ا  هللفقا  ص  ا حام  حٍع هتح َح ثحالثح َج  رح ل  تح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )مح

بحعح ا بِِه( رماه اإلمام ِْحد هلل هِبحا طح ل   رر.م  د ايضَّ ع  عل ِّْب ازح  مْبو دامد عح ح قح

ف عل مقد ذكر ايفقهاء ْنَّ مل األعَشار ايتي تبيح يلمسلع ْن يتدلَّ 

 صالا ازمعة, الوف ضياع ما , ْم رضر يقع عليه.

  وبناء عىل ذلك:

فيجب ع  ايطالب االعرتاض ع  ايقائمني بتْظيع شؤمن امتبان 

سني ماملراقبني االعرتاض ع  مقُ االمتبان ايطالب, كَم َيب ع  املدرِّ 

 ايَشر يكون ْثْاء صالا ازمعة.

الب ايَشيل َيعلون مقُ مييعلع ايقائمون ع  تْظيع امتبان ايط

 ڻ﴿تعاىل:  هللاالمتبان عْد صالا ازمعة ْهنع مْدرجون حتُ قو  ا

 .[10ت9]ايعلق:  ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

ر تغيري هَشا املْكر ب فهع عل االمتبان يسبِّ مكان ختلُّ  ,مإذا تعَشَّ

رضرا  بليغا , فال حرج عليهع يف ترَ صالا ازمعة, ماإلثع ع  مؤقُِّ 

وا صالا ايظهر الا ازمعة, مع  ايطالب ْن يَلُّ االمتبان يف مقُ ص

 تعاىل ْعلع.  هللبعد انتهاء املسلمني مل صالا ازمعة. هَشا, ما

 هل جيوز اخلروج من املسجد بعد األذان ليصلي يف مسجد آخر؟: 15السؤال

ْحِِّب اجلواب:  ل   قد مرد يف الديث ايرشيف ايَشر رماه مسلع عح
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 رِض ا
ِ
ثحاء ع  اح  :ا ح عْه قح  هللايََّّ رح ي  رح ْحِِّب ه  عح  ِجِد مح ا يِف املحس  ود  ع  َّْا ق   هللرِض ا )ك 

ن   عْه, ذِّ نح امل ؤح أحذَّ يِش  ,فح م  ِجِد يح ٌل ِمل  املحس  ج  امح رح قح ه   ,فح ح اح بحَصح رح ي  رح ب و ه  ْح ه   بحعح ت  أح فح

ِجدِ  جح ِمل  املحس  رح تَّى الح د  عحىصح  ,حح قح ا فح َشح ا هح ْحمَّ  : اح رح ي  رح ب و ه  ْح ا ح  قح اِسِع فح ا ايقح بح ْح  

 (.عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا

اح رِض ا رح ي  رح ْحِِّب ه  ل   ٌل  هللميف رماية اإلمام ِْحد عح ج  جح رح رح : الح ا ح عْه قح

ن   ذِّ نح امل  ؤح ْحذَّ ا  مح دح ع  ِجِد بح ا ح  ,ِمل  املحس  قح اِسِع  :فح ا ايقح بح ْح ىصح  د  عح قح ا فح َشح ا هح  هللص  اْحمَّ

ا ح  صببه مسلع.عليه مع  آيه م ا ح  :قح يٍك ث عَّ قح ِ ِديِث حح يِف حح ا  :مح نح رح ْحمح

و   ا س  ِجِد  عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا هللرح ْ ت ع  يِف املحس  ا ك  إِذح

الاِ  ََّ ْ وِدرح بِاي (.  ,فح ح ِلِّ َح تَّى ي  ع  حح ك  د  ْححح ج    فحال ِيح ر 

 ب لِ  ِعيدِ سح  مجاء يف حديث آالر رماه ايبيهقي ماإلمام مايك عل

يَِّب رِض ا :  عليه مع  آيه مصببه مسلع هللعْه ْن ايْبي ص  ا هللامل سح ا ح قح

ٌد ِملح  ْححح ج   ي هِ  )ال ِيح ر  وعح إِيح ج  ِريد  ايرُّ ٌد ي  ْححح  إاِل 
ِ
اء دح ايِّْدح ع  ِجِد بح إاِل  ,املحس 

ْحافٌِق(.  م 

انح رِض ا فَّ ِل عح نح ب  ث َمح ل  ع  و   عْه قح  هللمرمى ابل ماجه عح س  ا ح رح : قح ا ح

ِجدِ عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا هللا ان  يِف املحس  ه  األحذح كح رح ْحد  ل    ,: )مح

ةٍ  ج  ِلحاجح جح  ح  ِيح ر  رح ةح  ,ث عَّ الح عح ج  ِريد  ايرَّ وح ال ي  ه  ْحافٌِق(. ,مح وح م   فحه 

مذهب َجهور ايفقهاء مل الْفية ماملايكية مايَّافعية إىل كراهية 

 ج مل املسجد بعد األذان إال بعَشر.اخلرم
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 عىل ذلك: وبناء

 ,فيكره حتريَم  اخلرمج مل املسجد بعد األذان مقبل ايَالا إال يعَشر

معْد الْابلة حيرم  ,ْم بْية ايرجوع يلَالا فيه عْد َجهور ايفقهاء

 تعاىل ْعلع.  هللاخلرمج إال بعَشر ْم نية ايرجوع. هَشا, ما

 ُتمدَّ تكبريات االنتقال يف الصالة؟هل من السنة أن : 16السؤال

 هللعل ِّْب هريرا رِض ا ممسلع قد رمى اإلمام ايبدارراجلواب:  

و   ا س  انح رح امح  عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا هللعْه قا : )كح ا قح إِذح

وم   ق  ْبِّ  ِحنيح يح الِا ي كح ََّ ع   ,إىِلح اي كح ر  ْبِّ  ِحنيح يح كح و    ,ث عَّ ي  ق  عَّ يح ِمعح ا :ث  حل   هللسح
ملِ

وعِ  ك  بحه  ِمل ايرُّ ل  فحع  ص  ر  ه  ِحنيح يح ِدح اِئعٌ  ,ِحح وح قح ه  و   مح ق  د   :ث عَّ يح يحكح الحم  ْحا مح بَّ  ,رح

ا اِجد  ْبِّ  ِحنيح هيح ِور سح كح عَّ ي  ه   ,ث  ْ سح فحع  رح ر  ْبِّ  ِحنيح يح كح ْبِّ  ِحنيح  ,ث عَّ ي  كح ث عَّ ي 

د   ج  ْبِّ  حِ  ,يحس  كح عَّ ي  ه  ث  ْ سح فحع  رح ر  تَّى  ,نيح يح ا حح لِّهح الِا ك  ََّ يِكح يِف اي ل  ِمث لح ذح عح ف  ث عَّ يح

ا ِضيحهح ق  دح از ل وسِ  ,يح ع  وم  ِمل  املحث ْحى بح ق  ْبِّ  ِحنيح يح ي كح اح  ,مح رح ي  رح ب و ه  ْح و    ق   ث عَّ يح

وِ  ا عْه: هللرِض ا س  الا  بِرح ع  صح ك  بحه  مع  آيه عليه  هللص  ا هللإِِّنِّ ألحش 

 (.مصببه مسلع

ْبِّ ِحني هيح ِور  هللميقو  اإلمام ايْومر رِحه ا كح يه: )ي  و  تعاىل: قح

ا اِجد  يِيل عح ح  ,سح ا دح َشح وم ِمل  امل حث ْحى( هح ق  ْبِّ ِحني يح كح ي  فحع, مح ر  ْبِّ ِحني يح كح ث عَّ ي 

ات كح برِي َِمحَِشِه الحرح نحة ايتَّك  ارح قح ا ,م  ي هح لح طه عح بحس  يح  ,مح ع يِف فح ح برِِي ِحني يحرش  ْ بِايتَّك  ب دح

وع ك  ا  إىِلح ايرُّ تِقح . ,االن  اكِِعنيح دَّ ايرَّ ل حح
َِ
تَّى يح ه  حح د  يحم   مح
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 وبناء عىل ذلك:

ه بع  تكبريات االنتقا , ميكل استببَّ  فَم ثبُ يف ايسْة مدُّ 

ايفقهاء, ييكون مستوعبا  يالنتقا  إىل ايركل, فال ِيلو جزء يف ايَالا ميو 

 تعاىل ْعلع.  هللتعاىل. هَشا, ما هللكان يسريا  عل ذكر ا

نرى بعض األئمة ميدون تكبريات االنتقال  فهل هذا املدُّ : 17السؤال

 جائز شرعًا؟

قد جاء يف املوسوعة ايفقهية, مَطلح )تكبري(: )يرى اجلواب:  

َش مل الْفيَّة ماملايكيَّة مايَّافعيَّة ع  ازديد, مهو ايَبيح ت مهو ما يؤال

ه  عبارات فقهاء الْابلة ت استبباب ايتكبري يف كلِّ ركل عْد ايرشمع, ممدُّ

إىل ايركل املْتقل إييه حتى ال ِيلو جزء مل صالا املَِل عل ذكر, فيبدْ 

ه حتى يَل حدَّ  بايتكبري حني يرشع يف االنتقا  إىل ايركوع, ميمدُّ

ري حني يرشع يف اَمورِّ ايراكعني, ثعَّ يرشع يف تسبيح ايركوع, ميبدْ بايتكب

ه حتى يضع جبهته ع  األرض, ثعَّ يرشع يف تسبيح  إىل ايسجود, ميمدُّ

د األمَّ  حني يرشع يف  ايسجود, مهكَشا يرشع يف ايتكبري يلقيام مل ايتَّهُّ

.) ه حتى يْتَب قائَم   االنتقا , ميمدُّ

 وبناء عىل ذلك:

ال ِيلو جزء مل  فيستببُّ مدُّ تكبريات االنتقا  ْثْاء ايَالا, حتى

 تعاىل ْعلع. هللايَالا عل ايَشكر. هَشا, ما
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يف صالة الفريضة منفردًا  وبعد الركعة األوىل  دخلُت: 18السؤال

 اقتدى بي رجل  فهل تعترب صالة مجاعة؟

بَّاٍس رِض ااجلواب:   ِل عح ل اب  :  هللقد ْالرج اإلمام مسلع عح ا ح عْهَم قح

ايح  ٍة ِعْ دح الح ي لح اتح يح ُُّ ذح ةح )بِ ونح ي م  امح ايَّْبِيُّ  ,تِي مح قح عليه مع  آيه  هللص  افح

ي لِ  مصببه مسلع ا ِمل ايلَّ ع  تحطحوِّ ِلِّ م  َح امح ايَّْبِيُّ  ,ي  قح عليه مع  آيه  هللص  افح

أح  مصببه مسلع ضَّ تحوح ِة فح بح َح َّ  ,إىِلح ايِقر  امح فح قح يِكح  ,فح ْحعح ذح ت ه  صح ي  ْح ُ  ملحَّا رح م  ق   ,فح

تحوح  ةِ فح بح أ ت  ِمل ايِقر  ِ  ,ضَّ ِه األحي رسح ُ  إىِلح ِشقِّ م  عَّ ق  ِرِه  ,ث  ه   ظح
ِ
اء رح َشح بِيحِدر ِمل  مح أحالح فح

ِل(. مح قِّ األحي  ِرِه إىِلح ايَِّّ ه   ظح
ِ
اء رح يِكح ِمل  مح َشح ِْي كح ِدي  ع   يح

عليه مع  آيه مصببه  هللص  ا هللمبْاء ع  حديث سيدنا رسو  ا

مط صبة ازَمعة ْن يْور اإلمام ْنه إمام, مسلع قا  الْابلة: مل ح

ُ إمامته يف ايْفل ال يف ايفرض.  فإذا   يِْو ماقتدى به آالر, صبَّ

رم محده ؛ميف ايفرض ميْتظر مل يأيت  ,فإن كان يْتظر ْحدا  حي 

 فيَِل معه, فإنه َيوز.

ة اإلمامة حط يَبة اقتداء ايْساء إن كلَّ مقا  الْفية: نيَّ 

 ُ حطا  يَبة اقتداء ايرجا ., مييسمحدهلَّ 

ميكل  ,اإلمامةح  مقا  املايكية مايَّافعية: ال تَّرتط نية اإلمامِ 

 عْدهع. تستببُّ 

 وبناء عىل ذلك:

فاقتداء ايرجل بك ميو   تِْو اإلمامة صبيح, مانقلبُ ايَالا مل 
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صالا مْفرد إىل صالا َجاعة, هَشا عْد َجهور ايفقهاء عدا الْابلة, إال إذا 

ُ صالا ازَمعة باالتفاق. كُْ ن ويُ اإلمامة ملل يأيت مل بعدَ, فَبَّ

 تعاىل ْعلع.  هللهَشا, ما

دخلت ,ىل املسجد  فوجدت اإلمام يف القعود األخري  دخلت يف : 19السؤال

 الصالة مباشرة  وبعد أن جلست معه سلَّم  فهل أدركت صالة اجلماعة؟

الا  عليه مع  آيه مصببه  هلليقو  ص  ااجلواب:   مسلع: )صح

( رماه ايبدارر عل عبد  ة  جح رح يلح دح ِ ِعرش  ب ٍع مح َشِّ بِسح الاح ايفح ل  صح ف ض  ِة تح عح ازحَمح

عْهَم. ميف رماية اإلمام ِْحد عل ِّْب سعيد اخلدرر  هللبل عمر رِض ا هللا

الا   هللعْه ْن ايْبي ص  ا هللرِض ا عليه مع  آيه مصببه مسلع قا : )صح

ض   ف  ِة تح عح (. ازحَمح ة  جح رح يلح دح ِ ِعرش  ٍس مح م  َشِّ بِدح الاح ايفح  ل  صح

َ به صالا ازَمعة, فعْد رح د  مقد االتلف ايفقهاء يف ايقدر ايَشر ت  

َ فضيلة ازَمعة باشرتاَ رح د  الْفية مالْابلة, مايَبيح عْد ايَّافعية ت  

 ايقعود األالري جزء مل املأموم مع اإلمام يف جزء مل صالته, ميو يف 

 م.قبل ايسال

 َ صالا  رح د  معْد املايكية ممقابل ايَبيح عْد ايَّافعية: ال ت  

 ازَمعة إال بإدراَ ركعة كاملة.

 وبناء عىل ذلك:

ُح صالا ازَمعة مك   تب يك األجر, مإن فعْد َجهور ايفقهاء ْدرك

ل يف ايَشهاب إىل ايَالا, مْن تكون املسلع ْن يتعجَّ  كان األمىل يف حقِّ 
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ْن ال تفوته تكبريا اإلحرام مع اإلمام , ألن ايْبي صالته بايَف األم , م

, رغب يف إدراَ تكبريا اإلحرام مع عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا

ل  صح َّ  هللاإلمام بقويه ص  ا بحِعنيح  هللعليه مع  آيه مصببه مسلع: )مح ْحر 

اح األ مىلح  برِيح َ  ايتَّك  ِر د  ٍة ي  حاعح ا يِف َجح م  و  ُ   ,يح تِبح تحانِ  ك  اءح ه  بحرح ٌا ِمل ايَّْارِ  :يح اءح رح  ,بح

اِق( رماه ايرتمَشر عل ابل عباس رِض ا ٌا ِمل ايِّْفح اءح رح بح  .َمعْه هللمح

عليه  هللص  اعل جماهد قا : سمعُ رجال  مل ْصباب ايْبي م

ال ْعلمه إال ممل شهد بدرا  قا  البْه: ْدركُ  مع  آيه مصببه مسلع

ا ملح )ا : ْدركُ ايتكبريا األمىل؟ قا : ال, قا : ق ,ايَالا معْا؟ قا : نعع

 تعاىل ْعلع.  هللفاتك مْها الري مل مائة ناقة كلها سوداء ايعني(. هَشا, ما

هل جيوز اجلمع بني صالتي الظهر والعصر  واملغرب : 20السؤال

 والعشاء  إلنسان مريض  تصعب عليه احلركة أثناء الوضوء؟

إىل عدم جواز ازمع بني قد ذهب َجهور ايفقهاء اجلواب:  

 هللص  ا هللايَالتني ألجل املرض, ألنه ما ثبُ هَشا عل سيدنا رسو  ا

 عليه مع  آيه مصببه مسلع.

مالايف يف ذيك الْابلة مبع  املايكية مقايوا بجواز ازمع بني 

 تقديَم  ْم تأالريا .يلمري  صالتني 

 وبناء عىل ذلك:

بني ايَالتني َجعا  صوريا ,  فاألمىل يف حقِّ هَشا املري  ْن َيمع

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, 

 تعاىل ْعلع. هللمهبَشا ِيرج مل اخلالف بني ايفقهاء. هَشا, ما

 أصابعه يف الصالة؟ما هو احلكم الشرعي يف رجل يفرقع : 21السؤال

بِيِه اجلواب:   ْح ل   اٍذ عح عح ِل ب ِل م  ه  ل  سح قد رمى اإلمام ِْحد يف مسْده عح

وِ  ا س  ل  رح ,  ملسو هيلع هللا ىلص هللعح  ُ تحِف امل ل  الِا, مح ََّ اِحك  يِف اي : )ايضَّ و   ق  انح يح نَّه  كح ْح

ٍا(. اِحدح ٍة مح ْ ِزيح ه  بِمح ابِعح ْحصح ع   قِّ امل فح  مح

ُح يِف  هللميف رماية عل عِل رِض ا ن  ْح كح مح ابِعح ْحصح ع   قِّ فح عْه: )ال ت 

الِا( رماه ابل ماجه. ََّ  اي

منصَّ ايفقهاء ع  ْن فرقعة األصابع يف ايَالا مكرمهة, جاء يف 

ابِِع  هللحاشية ابل عابديل رِحه ا ة  ت ْر ميكره فرقعة ت األحصح عح قح ر  فح تعاىل: )مح

ْح   , الاح ََّ ا اي ر 
ْ تحظِ و  م  يح ا, مح هح بِيك  تحَّ  ا مح هح اِرجح ه  الح رح ك  ال ي  ِي, مح ا, يِلَّْه  ي هح اِشي ا إيح م  مح

ٍة( اهت.   ِلحاجح

مقا  الطاب يف مواهب ازليل: )مْما فرقعة األصابع فتكره عْد 

 تعاىل يف املسجد ميف غريه(. هللمايك رِحه ا

مجاء يف كَّاف ايقْاع: )متكره فرقعة ْصابعه, ملا رمى الارث عل 

الِا(.عْه:  هللعِل رِض ا ََّ ُح يِف اي ن  ْح كح مح ابِعح ْحصح ع   قِّ فح  )ال ت 

 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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عليه مع  آيه مصببه مسلع: )ال  هللْرضت فتكره كَشيك, يقويه ص  ا

رح  ح ( رماه اإلمام ِْحد مابل ماجه. هَشا, ما رضح ارح ال رِضح  تعاىل ْعلع. هللمح

 كم هي عدد التكبريات الزوائد يف صالة العيدين؟: 22السؤال

قد االتلف ايفقهاء يف عدد تكبريات ايزمائد يف صالا اجلواب:  

ايعيديل, فَشهب املايكية مالْابلة إىل ْن تكبريات ايزمائد يف ايعيديل هي 

 ات يف األمىل, ممخس يف ايثانية.سُ تكبري

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

 :ع  ازواب ما يِل ظه اهلل تعاىلحف

ة يف ركعة قبل القراءة، وعند احلنفي   ثم هي عند اجلمهور يف كل  ]

 .[الركعة األوىل قبل القراءة، ويف الثانية بعد القراءة قبل الركوع

 وبناء عىل ذلك:

ايعيديل سْة ثابتة عل سيدنا رسو   يتفإن تكبريات ايزمائد يف صال

ع  آيه مصببه مسلع, مبأرِّ مَشهب ْالَش اإلمام عليه م هللص  ا هللا

 تعاىل ْعلع. هللصبُ صالته, مطبَّق سْة تكبريات ايزمائد. هَشا, ما
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 كم هو عدد التكبريات يف خطبة العيد؟: 23السؤال

قد جاء يف املوسوعة ايفقهية ايكويتيَّة, مَطلح )الطبة(: اجلواب:  

ْبِّ يف ْثْائها, بدالف الطبة )ميسلُّ افتتاحها بايتكبري, كَم يستببُّ ْن يك

. ميستببُّ عْد ازمهور ْن يفتتح األمىل هللازمعة, فإنه يفتتبها بالمد 

بتسع تكبريات, مايث انية بسبع, ميرى املايكيَّة ْنَّه ال حدَّ يَشيك, فإن كْبَّ 

 ثالثا  ْم سبعا  ْم غريها, فكلُّ ذيك حسل(.

 وبناء عىل ذلك:

ْن يكْبِّ اخلطيب تسع تكبريات يف بداية فيسلُّ عْد َجهور ايفقهاء 

تعاىل  هللاخلطبة األمىل, مسبع تكبريات يف بداية اخلطبة ايثانية. هَشا, ما

 ْعلع.

** ** ** 

 





 

 

 
 
 
 

 كتاب اجلنائز
 





 

 ْائزكتاب از

 

67 

 

 أثناء تشييع اجلنائز نرى أناسًا جيلسون على القبور  ويدوسونها: 1السؤال

 بأحذيتهم  فهل هذا جائز شرعًا؟

عليه مع  آيه مصببه مسلع: )ألحن   هللو  ايْبي ص  ايقاجلواب:  

ْحن   ه  ِمل   ٌ يح ري  ِدِه, الح ل صح إِىلح ِجل  تحد  , فح ه  ِرقح ثِيحابح ت ب  ٍا فح ع  عح ح َجح رح ك  د  ْححح َيح لِسح 

( رماه اإلمام مسلع عل ِّْب هريرا رِض ا ٍ  عْه. هللَيح لِسح عح ح قحْب 

بحةح ب   ق  ل  ع  اِمٍر رِض اميف سْل ابل ماجة عح و    هللِل عح س  ا ح رح : قح ا ح عْه قح

َّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا بُّ إِِلح ْححح ِِل,  ِِل بِِرج  فح نحع 
َِ ْحال  ْحم   ي ٍف  ْحم  سح ٍا  يِشح عح ح َجح رح ْحم  : )ألحن  

لٍِع(. س   م 
ِ
يِشح عح ح قحْب  ْحم  ْحن    ِمل  

عْه قا : )رآِّن رسو   هللمرمى ايطْباِّن عل عَمرا بل حزم رِض ا

ايسا  ع  قْب فقا : يا صاحب ايقْب انز  مل ع  ايقْب, ال تؤذر ج ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 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 

عليه مع  آيه  هللى الي, قا  ص  اكبرمة الي, ميتأذَّى امليُ كَم يتأذَّ 

يًّا( رماه اإلمام ِْحد عل  ِه حح ِ رس  كح ُِ كح ِع امل حيِّ ظ  رس   عح مصببه مسلع: )كح

 تعاىل عْها. هللعائَّة رِض ا

برم, ممل جلس ع  قْب ْم مَّى فيقضاء الاجة فوق ايقبور ْما 

 ىل ْعلع. تعا هللفوقه فليَشكر ْنه هو صاحب ايقْب فهل يرىض بَشيك؟ هَشا, ما
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تعاىل  وأمام  هلل,ذا قتل اإلنسان شهيدًا  فهل تربأ ذمته أمام ا: 2السؤال

 الناس  ,ذا كانت هلم حقوق عنده؟

هل  هلل, يتكون كلمة اهللكل مسلع يقاتل يف سبيل اأوالً: اجلواب:  

ايعليا, فيقتل فهو شهيد عْدنا, نعامله معاملة ايَّهيد, فال يغسل, مال 

 هلل, ميدفل يف ثيابه ايتي قتل فيها, مبعد ذيك ْمره إىل ايكفل, ميَ  عليه

شهيد, ألن ايْبي  هللفهو عْد ا هللتعاىل, فإن كانُ نيَّته ايقتا  يف سبيل ا

َمح   بِايِّْيَّاِت عليه مع  آيه مصببه مسلع يقو : ) هللص  ا ( رماه إِنََّمح األحع 

زَّ  هللإِنَّ اع: )عليه مع  آيه مصببه مسل هللايبدارر. ميقو  ص  ا عح

ع   ايِك  وح ْحم  ع  مح ِرك  وح ر  إىِلح ص  ْ ظ  لَّ ال يح جح ع   ,مح يِك  َمح ْحع  ع  مح ل وبِك  ر  إىِلح ق  ْ ظ  كِل  يح يح ( مح

تعاىل؛ ألن هْاَ مل  هللرماه اإلمام ِْحد. مايقلب ال يطلع عليه ْحد إال ا

مسمعة, يقاتل ِحيَّة, مهْاَ مل يقاتل عَبيَّة, مهْاَ مل يقاتل رياء 

مهْاَ مل يقاتل ييقا  عْه إنه مقاتل, مهْاَ مل يقاتل يلمغْع, كَم جاء 

عْه,  هلليف الديث ايرشيف ايَبيح عل ِّْب موسى األشعرر رِض ا

ٌل إىِلح ايَّْبِيِّ قا :  ج  اءح رح ا ح  ملسو هيلع هللا ىلصجح قح ْحعِ  :فح غ  اتِل  يِل مح قح ل  ي  ج  اتِل   ,ايرَّ قح ل  ي  ج  ايرَّ مح

رِ  ك  ل   ,يِلَشِّ ج  ايرَّ ه   مح ان  كح ى مح ح اتِل  يرِي  قح بِيِل  ,ي  ل  يِف سح ا ح ؟ هللافحمح اتحلح ) :قح ل  قح مح

ة   لِمح ونح كح بِيِل  هللايِتحك  وح يِف سح ه  يحا فح ل  ع   ( رماه ايبدارر ممسلع.هللاِهيح اي 

ب د  عْهَم قا :  هللبل عمرم رِض ا هللعبد ا مرمى ْبو دامد عل ا ح عح قح

ٍرم هللا م  س   :ب ل  عح مِ  هللو ح ايحا رح ز  غح اي  اِد مح هح ِ ل  از  ِِّن عح ِْب  ا ح  ,ْحال  ب دح ا) :فحقح ا عح  ب لح  هلليح

ٍرم م  ثحكح  !عح عح ا َم  تحِسب ا بح ابِر  ُح صح ل  اتح ا َم  تحِسب ا هللاإِن  قح ابِر  اِئي ا  ,صح رح ُح م  ل  اتح إِن  قح مح
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ثحكح  عح ا بح اثِر  كح ا هللام  اثِر  كح اِئي ا م  رح ب دح  ,م  ا عح ُح ب   هللايح ل  اتح اٍ  قح ْحرِّ حح ٍرم عح ح  م  لح عح

ثحكح  عح ُح بح تِل  حا ِ  هللاْحم  ق   (.عح ح تِل كح ال 

ايَّهيد تغفر ذنوبه َجيعا  ايتي بيْه مبني ربِّه عز مجل, إذا   ثانيًا: 

يكل مستبال  َما, ميَّفع يسبعني مل ْهل بيته, مذيك يلبديث ايرشيف: 

ْحمَّ ) ه  يِف  ر  يح فح غ  ِهيد  ي  ع  يِف ايََّّ فَّ ي َّح ِل, مح ي  امح رح و  ج  حح مَّ زح ي  ِمِه, مح ٍة ِمل  دح قح ف  ِ  دح

تحبح  اتح يِف ِربحاطِِه كح ا مح امل  رابِط  إِذح لِِه, مح ْحه  ب ِعنيح ِمل   ِم  هللاسح و  لِِه إىِلح يح مح رح عح ْحج  ه   يح

ةِ  ِقيحامح و   ,اي  ب ِعنيح حح جح سح مِّ ز  ِقِه, مح ي ِه بِِرز  لح ِريحح عح ِدرح مح غ  , مح : ِقف  ه  ِقيلح يح , مح اءح رح

اب   سح
غح ال ِ ر  ف  ْحن  يح ع  إىِلح  فح عليه مع  آيه  هلل( رماه ايطْباِّن. مقا  ص  افحاش 

ي تِهِ مصببه مسلع: ) ِل بح ْحه  ب ِعنيح ِمل   ِهيد  يِف سح ع  ايََّّ فَّ  ( رماه ْبو دامد.ي َّح

 عليه مع  آيه مصببه هللممما يد ُّ ع  ذيك حديث ايْبي ص  ا

بِيِل مسلع: ) ِسِه يِف سح نحف  يِِه مح دح بَِمح اهح ِمٌل جح ؤ  اٍ : م  ة  ِرجح ت  ح ثحالثح قح تَّى , هللااي  حح

ِة  ي مح تحِدر  يِف الح ِهيد  امل  ف  يِكح ايََّّ , فحَشح تحلح ق  تَّى ي  ع  حح لحه  اتح مَّ قح د  عح ِقيح اي  ا يح ُح  هللاإِذح حتح 

ِشهِ  ر  ه  ايَّْبِيُّونح إاِل بِ  ,عح ل  ض  ف  اِ ال يح ِة ايُّْب وَّ جح رح ِسِه  ؛دح ف  فح عح ح نح رح ِمٌل قح ؤ  ٌل م  ج  رح مح

بِيِل  ِسِه يِف سح ف  نح يِِه مح دح بَِمح اهح ا, جح ايح حطح اخل  ن وِب مح مَّ , هللاِملح ايَشُّ د  عح ِقيح اي  ا يح تَّى إِذح حح

تحلح  ق  تَّى ي  ي فح  ,حح , إِنَّ ايسَّ اه  ايح طح الح ه  مح ن وبح ُُّ ذ  ٌة حتح  َح مح  َ تِل كح مح ا,  فح ايح طح َّاٌء يِل دح َمح

ل  ِمل   ْحف ضح ا  هح ض  اٍب بحع  وح ب  ْح نِيحةح  حا ثحَمح إِنَّ َمح , فح اءح َِّة شح ْح اِب از  ب وح ْح ْحرِّ  اِللح ِمل   ْ د  مح

اٍب  ب وح ْح ةح  ب عح َّْعح سح ِزحهح ٍ , مح ع  بِيِل  ؛بح ايِِه يِف سح مح ِسِه مح دح بْف  اهح ْحافٌِق جح ٌل م  ج  رح مح

ا يح , هللا تَّى إِذح تحلح حح ق  تَّى ي  ع  حح لحه  اتح مَّ قح د  عح ي فح ال  ,ِقيح اي  يِكح يِف ايَّْاِر, إِنَّ ايسَّ فحَشح

اقح  و ايِّْفح ب   ( رماه ايطْباِّن مايبيهقي مايدارمي مابل حبان.ِيم 
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ايَّهيد ال تغفر ذنوبه إذا كانُ متعلقة ببقوق ايعباد, مالاصة ثالثًا: 

ر  مع  آيه مصببه مسلع: )عليه  هللالقوق املايية, مذيك يقويه ص  ا فح غ  ي 

ي لح  ن ٍب إاِل ايدَّ لُّ ذح ِهيِد ك  ( رماه مسلع, ملديث ِّْب قتادا عل رسو  يِلََّّ

ْحنَّ عليه مع  آيه مصببه مسلع, ) هللص  ا هللا رح َمح ع   كح امح فِيِهع  فحَشح نَّه  قح ْح

بِيِل  ادح يِف سح هح
ِ نح بِ  هللااز  اإِليَمح ل  األحع   هللامح ا ح  ,َمح ِ ْحف ضح ٌل فحقح ج  امح رح قح و ح  :فح س  ا رح  يح

بِيِل  هللا ُ  يِف سح تِل  ُح إِن  ق  ي  ْح ارح  هللاْحرح ايح طح ِّْي الح ر  عح فَّ و   ا ؟ت كح س  ه  رح ا ح يح قح  هللفح

ع   :ملسو هيلع هللا ىلص بِيِل  ,نحعح ُح يِف سح تِل  ابٌِر َم  تحِسٌب  هللاإِن  ق  ُح صح ن  ْح بِرٍ  ,مح د  ري   م  بٌِل غح ق  ث عَّ  ,م 

ا ح رح  و   قح ُح  :ملسو هيلع هللا ىلص هللاس  ل  ي فح ق  ا ح  ؟كح بِيِل  :قح ُ  يِف سح تِل  ُح إِن  ق  ي  ْح رح ر   هللاْح فَّ ْحت كح

ارح  ايح طح ِّْي الح و    ؟عح س  ا ح رح قح ع   :ملسو هيلع هللا ىلص هللافح ري    ,نحعح بٌِل غح ق  ابٌِر َم  تحِسٌب م  ُح صح ن  ْح مح

بِرٍ  د  ي لح  ,م  ا ح ِِل  ,إاِل ايدَّ الم قح ي ِه ايسَّ لح يلح عح
ِ
إِنَّ ِجْب  يِكح  فح  ( رماه مسلع.ذح

 وبناء عىل ذلك:

تعاىل مبْيَّة ع  املساَمة, فإذا قتل اإلنسان شهيدا  يف  هللفبقوق ا

فرت ذنوبه ايتي كانُ بيْه مبني ا هللسبيل ا تعاىل, مْما حقوق ايعباد,  هللغ 

. هَشا,  مالاصة املايية, فال, إال ْن تْبْ ذمته مل قبل مرثته إذا ترَ مفاء 

 علع.تعاىل ْ هللما

 هل جيوز دفن امليت املؤمن يف صندوق خشيب؟: 3السؤال

عل امليُ يف كفل, إن ايسْة قبل دفل امليُ يف قْبه, ْن َي  اجلواب:  

 ميدفل يف قْبه. ,عليه ثع يَ 
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ر اإلسالم مل ايتَّبُّ  عليه مع   هلله بغري املسلمني, بقويه ص  امحَشَّ

ٍم فح  و  بَّهح بِقح ل  تحَّح ( رماه ْبو دامد عل ابل عمر آيه مصببه مسلع: )مح ع  وح ِمْ ه  ه 

 عْه. هللرِض ا

 هللبل مسعود رِض ا هللميف حديث آالر رماه ايديلمي عل عبد ا

ر سواد عليه مع  آيه مصببه مسلع قا : )مل كثَّ  هللْن ايْبي ص  ا ,عْه

 قوم فهو مْهع(.

 وبناء عىل ذلك:

يع هَشا ايفعل د حترفال َيوز دفل املؤمل يف صْدمق الَّبي, ميتأكَّ 

 تعاىل ْعلع.  هلله مايتقليد يغري املسلمني. هَشا, ماإذا كان بقَد ايتَّبُّ 

طفل صغري مات  ودفنه والده من غري تغسيل  فهل ينبش : 4السؤال

 قربه لتغسيله؟

إن تغسيل املؤمل ماجب ع  األمة مجوب كفاية, إذا قام اجلواب:  

 به ايبع  سقط اإلثع عل اآلالريل.

فل امليُ مل غري تغسيل, قهاء يف جواز نبش ايقْب إذا د  ماالتلف ايف

 فَشهب الْفية مبع  ايَّافعية إىل عدم جواز نبش ايقْب يلغسل بعد إهاية

 , ملا يف ذيك مل هتك حرمة امليُ. ْم   يتغريَّ سواء تغريَّ  ,ايرتاب عليه

جوب نبش ممذهب ايَّافعية ع  املَّهور عْدهع مالْابلة إىل 

 , مإال فال َيوز ايْبش. امليُ مل غري غسل, ما   يتغريَّ  فلايقْب إن د  
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 وبناء عىل ذلك:

فال َيوز نبش ايقْب يتغسيل ايطفل, مالاصة إذا غلب عليه ايظل ْنه 

 تعاىل ْعلع.  هلل. هَشا, ماتغريَّ 

 ما هي أفضل صيغ تعزية اإلنسان املؤمن ,ذا مات له َمْيٌت؟: 5السؤال

 هللَبيح عل ْسامة بل زيد رِض اقد جاء يف الديث اياجلواب:  

َّْا ِعْ دح ايَّْبِيِّ عْهَم قا : ) ْحنَّ  ,ملسو هيلع هللا ىلصك  ه   ِْب  خت   وه  مح ع  ْحاتِِه تحد  ى بح دح ي ِه إِح  ُ  إِيح لح سح أحر  فح

ِت  حا يِف املحو  ْ ا َمح ْحم  اب  حا  بِيًّا َمح و ِ  ,صح س  ا ح يِلرَّ قح ْحنَّ  :فح ا  هح ِْب  أحال  ا فح ي هح ِجع  إِيح ا  هللار  م 

ا أ ْعط ى ،ذ  أ خ   ل ُه م  ى ،و  مًّ ٍل ُمس  ُه بِأ ج  ٍء ِعنْد  ْ ُكلُّ َش  ْلت ْصِِبْ  ،و  ا ف  ُمْره  ف 

ْلت ْحت ِسْب  ا ح  ,و  قح و   فح س  ادح ايرَّ عح ا :فح تِيحَّْهح تحأ  ُ  يح مح ْحق سح د   حا قح ا ح  ,إهِنَّ امح ايَّْبِيُّ  :قح قح فح

اذ  ب ل   ملسو هيلع هللا ىلص عح م  اح مح بحادح د  ب ل  ع  ع  ه  سح عح امح مح قح بحلٍ  مح ع   ,جح ه  عح ُ  مح ق  لح ان طح ي ِه  ,مح فِعح إِيح ر  فح

َّْةٍ  حا يِف شح هنَّ
أح ع  كح قح ع  قح ه  تح س  نحف  بِيُّ مح ََّ ي ْحاه   ,اي ُ  عح اضح فح دٌ  ,فح ع  ه  سح ا ح يح قح ا  :فح ا يح َشح ا هح مح

و ح ا س  ا ح  ؟هللرح ا  :قح لحهح عح حٌة جح ِح  َِشِه رح ل وِب ِعبحاِدهِ  هللاهح حح  ,يِف ق  ر  إِنََّمح يح ِمل   هللاع  مح

حاءح  ِحح  ( رماه ايبدارر ممسلع, مايلفظ ملسلع.ِعبحاِدِه ايرُّ

 وبناء عىل ذلك:

ما ْالَش, ميه  هللفقد نصَّ ايفقهاء ع  ْنَّه يستببُّ ْن يقو  املعزر: )

 ما ْعطى, مكلُّ َشء عْده بأجل مسمى, فاصْبما ماحتسبوا(.

هع ع  ايَْب مايرضا بقضاء ا مقدره, ماستببَّ  هللممل ايسَّْة حضُّ

ر: ْعظع ا   ْجركع, مْحسل عزاءكع, مغفر مليتكع. هللايعلَمء ْن يقو  املعزَّ
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ى: مْجركع عظيع, ْم جزاكع ا  هللالريا , ْم بارَ ا هللميردُّ عليه املعزَّ

 يف ْعَمركع.

ممل األالطاء ايَّائعة بني املسلمني ْن يقو  املعزر: ايبقية يف 

ا الامتة األحزان؛ ألن امليُ ما ْبقى شيئا  ْن َيعله هللحياتكع, ْم نسأ  ا

مل حياته حتى تكون يوارثيه, مهَشه املَيبة ييسُ الامتة املَائب؛ ألن 

 تعاىل ْعلع. هللالامتة املَائب هي عْد سكرات املوت. هَشا, ما

 املسجد وجوار امرأة قبل وفاتها أوصت ورثتها أن ُتدفن يف: 6السؤال

 ب تنفيذها؟وصيًة شرعيًة جيزوجها  فهل تعدُّ 

ايوصية ايرشعيَّة هي ايتي ال تعارض حكَم  حعيا , أوالً: اجلواب:  

فإن عارضُ نَا  يف ايكتاب ْم ايسْة فهي مصية باطلة, محيرم ع  

 ايورثة تْفيَشها.

تعاىل,  هللاملساجد ب ْيُ إلقامة شعائر ايديل, ميعَمرهتا بَشكر اثانيًا: 

يِّدت يتكون مقْبا  يلمسلمني,   ڱ ڱ ڱ ڳ﴿قا  تعاىل: مما ش 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
, فاملساجد [18]ايتوبة:  ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

ب  يِّدت يلَالا, ميطلب ايعلع, ميتالما ايقرآن ممدارسته, مقد رغَّ ش 

 عليه مع  آيه مصببه مسلع يف هَشه األمور مْمثاَما. هللايْبي ص  ا

 وبناء عىل ذلك:

و ْمصُ بَشيك؛ ألن مصيَّتها ييسُ فيبرم دفل املرْا يف املسجد مي
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حعيَّة, مما يفعله ايبع  مل ايدفل يف املساجد يلرجا  ْم يلْساء ال 

تَّبع, فاملساجد بيوت ا ة ع  ايرشع ايرشيف, فالقُّ ْحقُّ ْن ي   هلليكون حجَّ

. هَشا, ما هللتعاىل إلقامة ايَالا مذكر ا  تعاىل ْعلع. هللتعاىل, مييسُ مقْبا 

** ** ** 
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هل جيوز دفع الزكاة ألم الزوجة ,ذا كانت فقرية؟ و,ذا : 1السؤال

ذهب لزيارتها وكانت أم الزوجة هيأت طعامًا من مال الزكاة  

 فهل جيوز له أن يأكل من هذا الطعام؟

تعاىل يف ايقرآن ايعظيع  هللمَارف ايزكاا ذكرها اأوالً: اجلواب:  

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿: تعاىل بقويه

 ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ
. فزكاا املا  ت دفع ألحد هَشه [60]ايتوبة:  ﴾ۆ ۇ ۇ ڭڭ

األصْاف, ميكل ذكر ايفقهاء بأن ايفقري ايَشر ت دفع يه ايزكاا َيب ْن ال 

ي مال مل فرمعه.  يكون مل ْصو  املزكِّ

مل ايقواعد املتَّفق عليها عْد ايفقهاء ْن اييشء يتغريَّ حكمه ثانيًا: 

لكا  يه, مزا  عْها بتغريُّ  لكه, فايَدقة إذا قبضها ايفقري صارت م   سبب م 

ف هبا كيفَم شاء, مل بيع ْم هبة ْم غري ذيك.  مصف ايَدقة, ميه ْن يتَصَّ

 مدييل ذيك ما رماه اإلمام ايبدارر ممسلع ت مايلفظ يه ت, عل عائَّة

حا لح عٌ عْها, ْن بريرا  هللرِض ا ِدرح َمح لح  , قايُ:ْ ه  الح و   ا فحدح س  َّ رح ِلح ص   هللعح

ة  عح ح ايَّْارِ  عليه مع  آيه مصببه مسلع هللا مح اي ْب   امٍ  ,مح ا بِطحعح عح أ يِتح  ,فحدح فح

 ُِ بحي  ِم اي  ْ د  ٍم ِمل   ْ د  ب ٍز مح ا ح  ,بِد  قح ا لح عٌ ) :فح ة  عح ح ايَّْاِر فِيهح مح ر  ْحرح ب   ح  
وا ؟(ْح اي  قح  :فح

و ح ا س  ا رح يِ  ,هللبح ح يح اح ذح ِريرح قح بِِه عح ح بح دِّ  َ كح ِمْ ه   ,كح لح ٌع ت  ْحن  ن ط ِعمح ْحا  ِره   .فحكح

ا ح  قح ةٌ ) :فح قح دح ا صح ي هح لح وح عح ةٌ  ,ه  ِديَّ ْحا هح ا يح وح ِمْ هح ه   (. ايْبمة: هي ايِقدر.مح



 

 ايفتامى ايرشعية

 

78 

 وبناء عىل ذلك:

فيجوز ْن تدفع زكاا املا  ألم ايزمجة إن كانُ فقريا, ألهنا ييسُ 

 ي مال مل فرمعه.مل ْصو  املزك

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  

 تعاىل ْعلع. هللمتدعوه إييه. هَشا, ما

عندي خادمة يف البيت  وهي مسلمة فقرية  فهل جيوز لي أن : 2السؤال

 ا؟أدفع زكاة مالي هل

َيب عليك ْن تعلع ما حكع مجود اخلادمة يف أوالً: اجلواب:  

قُ اخللوا هبا؟  ايبيُ, مع مجود ايرجا , مالاصة إذا حتقَّ

ايرجا ,  اخللوا مع إن مجود اخلادمة يف ايبيُ ال َيوز حعا  بوجود

, مْن ال اخللوا ميف حاية االضطرار, ال حرج مل مجودها برشط عدم

, مالاصة عْد الدمتها يف ايبيُ, ألهنا يف ن حجاببدم تظهر ْمام ايرجا 

ايغايب األعع تكون كاشفة عل ذراعيها ْثْاء ايعمل, هَشا فضال  عل 

 مسأية كَّف ايوجه, ايَشر َيب سرته عْد ايفتْة باتفاق ايفقهاء.

 ڻ ڻ﴿مَارف ايزكاا ذكرها ربْا عز مجل بقويه: ثانيًا: 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
. ﴾ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ

 فتدفع زكاا املا  يلفقري مل غري األصو  مايفرمع ممل جتب عليه نفقتهع.
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 وبناء عىل ذلك:

إذا   يكل يوجودها  فأنا ْنَبك بَصف هَشه اخلادمة مل ايبيُ

ة , مذيك مل ْجل سالمة ايديل, مالاصة بايْسبة عْدَ حاجة ماسَّ

ري جدا  يلَّباب إذا كان عْدَ ْمالد داللوا سلَّ ايتكليف, ألن ايفارق كب

 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  

عز مجل, ال مل ْجل إتقان عملها يف ايبيُ, مال بقَد ترغيبها  هلليوجه ا

 تعاىل ْعلع.  هللايبقاء عْدَ. هَشا, ما يف

يقوم بعض اإلخوة من أصحاب اخلري وجمع تربُّعات لشراء : 3السؤال

جهاز ملعاجلة مرضى السرطان باألشعة  فهل جيوز دفع زكاة 

 املال من أجل هذا املشروع اإلنساني؟

رب ايعاملني, مْفضل ايَالا مْتع ايتسليع ع   هللالمد  اجلواب:

 د مع  آيه مصببه َْجعني, ْما بعد:سيدنا َمم

تعاىل  هللتعاىل ع  األغْياء الَها ا هللفإن ايزكاا ايتي فرضها ا

بأصْاف ثَمنية بأداا حَص مقَص مهي )إنَم( ايتي تثبُ املَشكور متْفي ما 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿عداه, فقا  تعاىل: 

 ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
 .[60]ايتوبة:  ﴾ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ
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عْهَم, ْنَّ ايْبي  هللمل حديث ابل عباس رِض ا مْالرج ايَّيدان

افرتض  هللعليه مع  آيه مصببه مسلع قا : )فأعلِمهع ْنَّ ا هللص  ا

 عليهع زكاا  ت ؤالَش مل ْغْيائهع مت ردُّ ع  فقرائهع(.

فال َيوز رصف ايزكاا إىل غري مل ذكرما يف اآلية ايكريمة, يقويه 

يلَشر جاء يسأيه عل ايَدقة: )إنَّ  عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا

   يرض ببكع نبي مال غريه يف ايَدقات حتى حكع فيها هو, فجزْها هللا

 ثَمنية ْجزاء, فإن كُْ مل تلك األجزاء ْعطيتك( ْالرجه ْبو دامد.

مإىل هَشا ذهب عامة ْهل ايعلع, ممْهع ْصباب املَشاهب األربعة 

َشه األصْاف ايثَمنية مل املتبوعة, ألنَّ ايزكاا حعُ يسدِّ حاجة ه

املسلمني, مييتبقق بَشيك ايتكافل االجتَمعي يدى املسلمني, ميعيش 

ازميع يف كرامة معزا, مرصف ها يغري هَشه املَارف, كمثل هَشا املرشمع, 

 ال حتقق هَشه ايغاية ايرشعية.

مقد حيتج مل يرى جواز رصف ايزكاا يف املَايح ايعامة, ممْها هَشا 

 ﴾ے ھ ھ﴿قويه تعاىل يف مَارف ايزكاا: املرشمع اخلرير, ب
 [, مهَشا االحتجاج ال يَح, ألمور عدا: 60]ايتوبة: 

تعاىل إذا ذكر يف ايقرآن ايكريع ال يراد به إال ازهاد,  هللْن سبيل اأوالً: 

ب ل ا هللقا  اإلمام مايك رِحه ا كثريا, ميكْي ال ْعلع الالفا  يف ْنَّ  هللتعاىل: س 

هْا: ايغزم. مقا  ايقاِض عبد ايوهاب املايكي: إن كل  هللاملراد بسبيل ا

 هْا. ملراد به ايغزم مازهاد, فكَشيك ه  فا «هللسبيل ا»موضع ذكر فيه 
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ْنَّ املَارف املَشكورا يف اآلية هي يف ْمس الاجة إىل ايزكاا, ثانيًا: 

مالاصة يف عَصنا هَشا, حيث نرى دائرا ايفقر تتسع يف املجتمع, مايكثري 

 ياء ال يؤدمن زكاا ْمواَمع, فإذا رصفُ ايزكاا إىل غري هَشه األصْافمل األغْ

 بقي املستبقون مل املسلمني يف حاجاهتع, مبَشيك تْتفي علة ايترشيع.

ايفتوى بدالف هَشا الرمج ع  قو  عامة ْهل ايعلع, ممْهع ثالثًا: 

 األئمة األربعة, مهَشا ال َيوز.

 وبناء عىل ما تقدم:

ا يرشاء جهاز األشعة مل ْجل معازة مرىض ت ال َيوز دفع ايزكا1

 ايرسطان, ألنه ال متليك فيه يلفقري.

ت ممل دفع زكاا مايه ملثل هَشا املرشمع   تسقط عْه ايزكاا, مَيب 2

تعاىل. ممل دفع  هللعليه ْن يعيد إالراجها إىل ْصْافها ايَشيل ذكرهع ا

 هللعلَمء فْرجو اسابقا  َمَشا املرشمع مل ما  ايزكاا بْاء ع  فتوى بع  اي

ه إعادا إالراجها حتى تْبْ ذمته بيقني,  تعاىل ْن تسقط عْه, ماألمىل يف حقِّ

 ْما مل دفعها بدمن سؤا  فإنه َيب عليه إعادهتا.

ت ايواجب ع  طالب ايعلع مايعلَمء عوضا  عل ايفتوى ايتي 3

ختايف ما عليه َجهور ايفقهاء, مل جواز دفع ايزكوات إىل مثل هَشا 

هوا األغْياء إىل ايَدقات, مْهنا يف األجر ال تقل عل املرشم ع, ْن يوجِّ

ايفرض, بل مرد يف الديث ايقديس: )مما زا  عبدر يتقرب إِل بايْوافل 

 هللحتى ْحبه( رماه ايبدارر. فايَدقات سبب عظيع مل ْسباب َمبة ا
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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, 

٪ يلفقراء فليدفع مثلها يلجهات اخلريية  2.5منقو  َمع: إن مل دفع 

 ايثانية, مايتي مْها هَشا املرشمع.

ايكثري, مطلب مْك ايقليل, ْعطاَ ع   هلليا ْهيا ايغْي ْعطاَ ا

مْها ْيفني ممخسَمئة زكاا, فَم ايَشر  سبيل املثا  مئة ْيف يريا, فدفعُ

يرضَ يو دفعُ مثلها صدقة جارية ملثل هَشا املرشمع اخلرير اإلنساِّن؟ 

تعاىل مخسة آالف يريا سورية, ميبقى يك مخس  هللفيكون جمموع ما دفعُ 

باخللف بعد ايعطاء مهو ال ِي  لِف  هللمتسعون ْيف يريا, مقد معدَ ا

عليه مع  آيه مصببه  هللو  ايْبي ص  اامليعاد, مْنُ ع  يقني مل ق

صح  ْ حدثكع حديثا  فاحفظوه, قا : ما نحقح , م مسلع: )ثالثة ْقسع عليهلَّ

عزا ,  هللما   عبد مل صدقة, مال ظلع عبد مظلمة فَْب عليها إال زاده ا

عليه باب فقر( رماه ايرتمَشر. هَشا,  هللمال فتح عبد باب مسأية إال فتح ا

 .تعاىل ْعلع هللما

 هل جتب صدقة الفطر عن اجلنني قبل والدته؟: 4السؤال

عْد َجهور ايفقهاء مل الْفية ماملايكية مايَّافعية, ميف اجلواب:  

رماية عل اإلمام ِْحد, ايزكاا ت زكاا ايفطر ت ال جتب ع  ازْني, كَم جاء 

إِ  , فح نِي  ْح زح بِِه از  ح رتح ( اح  ل ه  طِف  : مح ه  ي  و  ال , إذ  يف ردِّ املبتار: )قح ى طِف  مَّ نَّه  ال ي سح

هِ  ْ مِّ ِل  ط  ِمل  بحط  ق  بِيُّ ِحنيح يحس  ََّ وح اي ل  ه  ي ا   ايطِّف  . حح عح
تحلِ ْحن  حيح   إىلح 
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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 

جتب فطرته, ألنه يف حكع ازْني ما   يكمل الرمجه  ييلة ايفطر  

مْفَال , مْشار ابل املَْشر إىل نقل اإلَجاع ع  ما ذكرته, فقا : كلُّ مل 

حيفظ عْه ايعلع مل علَمء األمَار ال يوجب فطرا عل ازْني. قا : مكان 

 ِْحد يستببُّه مال يوجبه, قا : مال يَح عل عثَمن الالفه(.

 ْني ال جتب عْد َجهور ايفقهاء إال ْن يويد فَدقة ايفطر عل از

, قبل صالا ايعيد, مقو  ايفقهاء بعدم ايوجوب ال يْفي حي ا   ييلة ايفطر

عْه. هَشا,  هللايقو  باالستبباب, ألنه مْقو  عل سيدنا عثَمن رِض ا

 تعاىل ْعلع.  هللما

ت  فرتكه رجل باع زرعًا آلخر قبل بدوِّ مثره  على أنه علف للحيوانا: 5السؤال

 املشرتي حتى بدا مثره  ثم حصده  فعلى من جتب زكاة الزرع؟

مل حمط مجوب ايزكاا يف ايزرع بدمُّ ايثمرا, ماألمل اجلواب:  

عليه مل ايفساد, فإذا باع زرعه بعد بدمِّ ايثمر, مْمل عليه مل ايفساد, 

 مجب ع  ايبائع زكاا ايزرع.

زكاا ايزرع ع  ايبائع, بل  مْما إذا باعه قبل بدمِّ ايثمر, فال جتب

 زكاته ع  املَّرتر بعد بدمِّ ثمرته.

ب ل إدراكه فايعرش  جاء يف حاشية ابل عابديل: )ميو باع ايزرع؛ إن قح

 ع  املَّرتر, ميو بعده فع  ايبائع(.
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 وبناء عىل ذلك:

فال جتب زكاا ايزرع ع  ايبائع, ألنه باع ايزرع قبل بدمِّ ايثمر, 

 ملا  مع سائر مايه عْد حويه.ميكل يؤدر زكاا ا

ْما بايْسبة يلمَّرتر فتجب عليه زكاا ايزرع؛ ألنه ْبقاه يلبَاد, 

 تعاىل ْعلع. هللمحَده هو. هَشا, ما

 هل جتب الزكاة يف اللؤلؤ واملاس الذي اختذته املرأة للزينة؟ : 6السؤال

قد جاء يف كتاب اَمدية ايعالئية: مال زكاا يف ايآليئ اجلواب:  

 هر, مإن سامت ْيوفا , إال ْن تكون يلتجارا.مازوا

 مكَشيك يف كتاب املَشاهب األربعة: ال جتب ايزكاا يف ازواهر, كايلؤيؤ

 مايياقوت مايزبرجد منبوها, إذا   تكل يلتجارا باتفاق املَشاهب األربعة.

 وبناء عىل ذلك:

  جتبا , م  تأالَشه يلتجارا, فالفَم دام ايلؤيؤ ماملاس اختَشته املرْا حلي  

 تعاىل ْعلع.  هللايزكاا فيه مهَم بلغُ قيمته باتفاق املَشاهب األربعة. هَشا, ما

ار  فهل جتب جي,ذا كان الرجل ميلك أكثر من عقار لإل: 7السؤال

 الزكاة يف العقارات؟

قد اتفق ايفقهاء ع  ْنه يَّرتط يف زكاا ما  ايتجارا, ْن اجلواب:  

يلتجارا, مايْية املعتْبا هي ما كانُ  يكون قد نوى عْد حائه ْم متلكه ْنه

فايعقار امل عدُّ يلسكْى ال جتب ايزكاا فيه  مقارنة يدالويه يف ملكه.
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جتب ايزكاا فيه باالتفاق, مايعقار )يلبيع( باالتفاق, مايعقار املعد يلتجارا 

 املعد يإلَيار ال جتب ايزكاا يف رقبته, بل جتب يف ْجرته.

 وبناء عىل ذلك:

ا يإلَيار, بل جتب ايزكاا يف غلتها فال جتب ايز كاا يف ايعقارات امل عدَّ

إذا بلغُ نَابا  محا  عليها الو , مإذا   تبلغ نَابا  فال جتب فيها 

ٍعح مع غلة ايعقارات بلغ نَابا   ايزكاا, إال إذا كان عْده ما  آالر إذا َج 

 تعاىل ْعلع. هللفتجب ايزكاا فيه. هَشا, ما

** ** ** 
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هل شرب الدخان يف نهار رمضان يفطر الصائم ويوجب : 1السؤال

 القضاء مع الكفارة؟

قد اتفق ايفقهاء ع  ْن حب ايدالان ْثْاء ايَوم يفطر اجلواب:  

ه  مل غري حب باستَّْاق يه  قح ل  ايَائع, مكَشيك إذا ْداللح ايدالانح حح

 هذا أوالً.ه ايَوم. عمدا , ْما إذا مصل إىل حلقه بدمن قَد فال يفسد ب

االتلف ايفقهاء, هل َيب ع  مل حب ايدالان عمدا  يف هنار ثانيًا: 

 رمضان ايكفارا مع ايقضاء, ْم ايقضاء فقط؟

الْفية ماملايكية, قايوا: بوجوب ايقضاء مع ايكفارا, مهي صيام 

 شهريل متتابعني. 

 را.ْما ايَّافعية مالْابلة, فقايوا: َيب عليه ايقضاء دمن ايكفا

 وبناء عىل ذلك:

فايدالان يفسد ايَوم عْد َجهور ايفقهاء, مَيب قضاء ذاَ اييوم 

عْد ازمهور, معْد الْفية ماملايكية َيب مع ايقضاء ايكفارا, مهي 

 تعاىل ْعلع.  هللصيام شهريل متتابعني. هَشا, ما

ما حكم صيام ستة أيام من شوال؟ وهل هي واجبة يف كل : 2السؤال

 من مل يصمها؟ عام؟ وهل يأثم

بحانح رِض ااجلواب:   و  ل  ثح عْه  هللقد ْالرج ايدارمي بسْد صبيح عح

و ح ا س  لَّ  ملسو هيلع هللا ىلص هللْحنَّ رح ه  دح ع  اٍم بح يَّ ْح ِستَِّة  ٍر, مح ه  ْحش  ِا  ح ٍر بِعحرشح ه  : )ِصيحام  شح ا ح قح
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امٍ  يَّ ْح ِستَّةح  , مح انح ضح مح رح رح ه  ِْي شح ع  ْحٍة(. يح حام  سح يِكح متح ِل, فحَشح ي  رح ه  . بَِّح ه  دح ع   بح

ِِضح ا اِررِّ رح َح حن  ْحيُّوبح األ  ْحِِّب  ل    هللمْالرج اإلمام مسلع يف صبيبه عح

و ح ا س  ه  قا : قا  رح نَّ ْح ْ ه   اٍ  ملسو هيلع هللا ىلص هللعح وَّ ه  ِستًّا ِمل  شح بحعح ت  ْح عَّ  انح ث  ضح مح امح رح ل  صح : )مح

ِر(. ه  يحاِم ايدَّ
َِ انح كح  كح

ن يَوم ستة ْيام مل مذهب َجهور ايفقهاء إىل ْنه يسلُّ يلمسلع ْ

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:

ٌَّْة, مييس بواجب, فمل   مل شوا  فَيام ستة ْيام  ْحة س  يف كلِّ سح

ت ع  نفسه , ميكْه ي فوِّ  الريا  كثريا . يَمها يف كلِّ عام ييس آثَم 

 ماألمىل يف حقِّ املرْا ْن تَوم ايقضاء ايَشر عليها مل شهر رمضان

, ثع تَوم ستا  مل شوا , ألن ايْافلة تؤدَّى بعد ايفريضة, مإن ْمال  

 هللتعاىل. هَشا, ما هللصامُ ايْافلة قبل ايقضاء فَيامها صبيح إن شاء ا

 تعاىل ْعلع. 

 تة أيام من شوال  فهل ,ذا صامها قبلس ,ذا فاَت اإلنساَن صياُم: 3لالسؤا

 حسب له ستًا من شوال  وينال بها أجر صيام الدهر؟عيد النحر ُت

اِررِّ اجلواب:   َح ْحيُّوبح األحن  ْحِِّب  ل   قد ْالرج اإلمام مسلع يف صبيبه عح

ِِضح ا و ح ا هللرح س  ْحنَّ رح  , ْ ه  :  عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا هللعح قحا ح

ا ل  صح انح )مح محضح ا ٍ  ,مح رح وَّ ه  ِستًّا ِمل  شح ْحت بحعح ِر(. ,ث عَّ  ه  يحاِم ايدَّ
َِ انح كح  كح
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مقد ذهب َجهور ايفقهاء إىل ْن صيام األيام ايستة ال تكون إال يف 

ع  ذيك, مفيه حتري  يلمسلع ع   شوا , ألن ظاهر الديث يد ُّ 

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

قهاء: ال بأس يف صيامها يف غري شهر شوا , مال مقا  بع  ايف

ل شاس يف عقد ازواهر ايثميْة ابسيَم يف عرش ذر الجة, كَم قرر ذيك 

ها يف شوا  عقيب ايَوم ع  ايتدفيف يف حيث قا : مَممل تعيني َملِّ 

املكلف العتياده ايَيام, ال يتدَيص حكمها بَشيك ايوقُ, فال  حقِّ 

 ,مع ما رمر مل فضل ايَيام فيه ,عرش ذر الجة ها يفلح ع  فِ ْنَّ  مح رح جح 

لَو  املقَود, مع حيازا فضل األيام املَشكورا, مايسالمة مما  ْحسل  

 عْه. هللاتقاه مايك رِض ا

 وبناء عىل ذلك:

صيام ستة ْيام مل شوا  يف غريه, مالاصة يف ايعرش  يففال حرج 

ن األمىل صيامها تعاىل ايقبو , مإن كا هللاألمىل مل ذر الجة, منرجو ا

 تعاىل ْعلع.  هلليف شهر شوا . هَشا, ما

,ذا شرع اإلنسان يف صيام نافلة  وقبل الظهر أفطر  هل جيب : 4السؤال

 عليه قضاء اليوم؟

. مجاء يف [33]َممد:  ﴾ڈ ڈ ڎ﴿تعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

حاشية ابل عابديل: مال يفطر ايَّارع يف نفل بال عَشر يف رماية, مهي 

برشط ْن يكون مل نيته  حيلُّ  :ية ايَبيبة, ميف رماية ْالرىايرما
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إن كان صاحبها ممل ال يرىض  ,ايقضاء, مايضيافة عَشر يلضيف ماملضيف

 مإال ال. ,ى برتَ اإلفطار فيفطرميتأذَّ  ,د حضورهبمجرَّ 

 مقا  يف الاشية: قيل: ايضيافة عَشر قبل ايزما  ال بعده.

, دفعا  يألذى عل ْاليه املسلع, مقيل: عَشر إن مثق مل نفسه بايقضاء

 مإال فال.

 وبناء عىل ذلك:

 ,فمل حع يف صيام نافلة ال َيوز يه ْن يفطر قبل ايزما , إال بعَشر

مال َيوز يه ايفطر  ؛ة ايقضاء, مْن يكون ماثقا  مل نفسه بايقضاءمبرشط نيَّ 

 تعاىل ْعلع.  هللبعد ايزما . هَشا, ما

ر من رمضان أيامًا عدة  ومل يقض قريب لي مات بعد أن أفط: 5السؤال

 األيام  فهل جيوز أن أصوم عنه؟

هَشه مسأية االتلف فيها ايفقهاء, فَشهب ايَّافعية إىل جواز اجلواب:  

ي ِه  هللايَيام عْه, يقويه ص  ا لح عح اتح مح ل  مح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )مح

( رماه ايبدارر ممسلع عل ِّْب يِيُّه  ْ ه  مح امح عح  عْه. هللهريرا رِض ا ِصيحاٌم صح

ِِضح ا بَّاٍس رح ِل عح :  هللميف حديث آالر رماه مسلع عل اب  ا ح َمح قح ْ ه  عح

وِ  ا س  ٌا إىِلح رح ْح رح ت  ام  اءح  عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا هلل)جح

  ُ ايح قح و ح ا :فح س  ا رح رٍ  هلليح م  نحَش  و  ا صح ي هح لح عح ُ  مح اتح ي مح ْ مِّ ْ هح  ,إِنَّ  وم  عح أحص  ا ح  ؟اْحفح  :قح

ي تِيهِ  ضح قح ٌل فح ي  ِك دح ْ مِّ انح عح ح  و  كح  يح
ُِ
ي  ْح رح ا ,ْح ْ هح يِِك عح دِّر ذح ؤح انح ي  ُ   ؟ْحكح ايح  :قح

ع   ا ح  ,نحعح ِك(. :قح ْ مِّ ل   وِمي عح  َ  فح
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عليه  هللمذهب الْفية: إىل عدم جواز ايَيام عْه, يقويه ص  ا

ي ِه ِصيح )مع  آيه مصببه مسلع:  لح عح اتح مح ل  مح انح مح كح ْ ه  مح ع  عح ي ط عح ل  ٍر فح ه  ام  شح

كِيْ ا ٍم ِمس  و  لِّ يح ال عْهَم: ) هلل( رماه ايرتمَشر, ميقو  ابل عمر رِض اك 

دٍ  ْححح ل   ٌد عح ْححح وم    َ دٍ  ,يح ْححح ل   ٌد عح ْححح ِلِّ  َح ال ي   ( رماه اإلمام مايك.مح

 وبناء عىل ذلك:

م عْه, بل وال تَ , ْنمالرمجا  مل اخلالف بني ايفقهاء ,فاألحوط

 يوم مسكيْا . كلِّ عل ْطعع عْه 

 مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي  ِْحد الجي ايكردر

 :ع  ازواب ما يِل حفظه اهلل تعاىل

هذا إن أفطر لعذر ثم زال العذر عنه ومل يصمه، فإن مات قبل زوال ]

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿العذر فال َشء عليه، لقوله تعاىل: 

 تعاىل ْعلع. هللهَشا, ما .[[184رة: البق] ﴾ڇ ڇ چ چ

** ** ** 
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,ذا كان اإلنسان يف طواف نافلة  وانتقض وضوءه أثناء : 1السؤال

 الطواف  هل بطل طوافه؟ أم يتوضأ ويكمل طوافه؟

قد ذهب َجهور ايفقهاء مل ايَّافعية ماملايكية مالْابلة اجلواب:  

دث مازْابة مالي  مايْفاس حط يَبة إىل ْن ايطهارا عل ال

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 

 افه عْدهع صبيح مع اإلثع, مَيب عليه اإلعادا ْم اززاء.ايطهارا فطو

 وبناء عىل ذلك:

ع األشواط,  فمل ْحدث ْثْاء ايطواف مجب عليه ْن يتوضأ ميتمِّ

 مال َيب عليه ْن يعيدها عْد الْفية مايَّافعية مرماية عل مايك.

ماملَّهور عل مايك مهو مَشهب الْابلة ْنه يعيد ايطواف إذا 

 تعاىل ْعلع. هللواف. هَشا, ماْحدث ْثْاء ايط

امرأة كبرية يف السن  ذهبت ألداء العمرة  وطافت بالبيت : 2السؤال

ستة أشواط  ومل تكمل السابع  وسعت بني الصفا واملروة  

 وحتلَّلت  فماذا يرتتب عليها؟

قد ذهب َجهور ايفقهاء إىل ْن ايطواف حو  ايكعبة اجلواب:  
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فة سبعة ْشواط, فمل طاف  ْقلَّ مل ذيك فال يعتدُّ بطوافه, ممل ترَ املرشَّ

شوطا  ماحدا  فبكمه حكع ترَ ايطواف كلِّه, ألهنع يعتْبمن األشواط 

 ايسبعة فرضا .

مالايف يف ذيك الْفية ماعتْبما ْكثر ايسبع ركْا , مايباقي ماجبا , 

 .دم ترَ ْقل مل ذيك يزمهممل , بطل طوافهفمل ترَ ْكثر األشواط 

 وبناء عىل ذلك:

فإذا تركُ شوطا  ماحدا  مل طوافها فال حرج عليها يف األالَش 

 تعاىل ْعلع. هلل. هَشا, مادمبمَشهب الْفية, معليها 

ر طواف رجل أحرم باحلج وبعد الوقوف بأرض عرفة أخَّ: 3السؤال

بعد أيام التشريق  وقبل طواف اإلفاضة أحرم  اإلفاضة ,ىل ما

 بالعمرة  فماذا يرتتب عليه؟

 ذكر ايفقهاء ْداء ركل الج ع  صور: قداجلواب:  

 اإلفراد بالج, مهو ْن يْور الج فقط عْد إحرامه.أوالً: 

ايِقران, مهو ْن يْور الج مايعمرا معا , فيطوف ميسعى ثانيًا: 

 ل مل ْفعا  ايعمرا.يلعمرا, ثع يتابع ْعَم  الج بدمن ْن يتبلَّ 

هر الج, ثع حيرم مهو ْن يْور ايعمرا فقط يف ْش ,ايتمتعثالثًا: 

 .مايتبلُّل مْها بالج بعد ْداء ايعمرا

بة ع  الج, فإن ْحرم بالج رشع مرتَّ مذكر ايفقهاء بأن ايعمرا   ت  

 ثع ْحرم بايعمرا قبل إمتام مْاسك الج صار قارنا  مسيئا .
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جٍّ )جاء يف رد املبتار:  مح بِبح رح ْحح  اٍ  ,آفحاِقيٌّ  رح م  مح بِع  رح ْحح  زِ  ,ث عَّ  , يح اه  مح

ِسيئ ا اِرن ا م  ارح قح صح اَِمحا ,مح عح ْحف  ب لح  ق وِف قح و  ه  بِاي  ت  رح م  ُ  ع  لح ا بحطح يَِشح ع   ,مح ح حا  ح  ت رش  هنَّ
ألح

حجِّ  بحة  عح ح ال  تَّ رح ةح  ,م  فح رح ِه إىلح عح جُّ ممِ  ,ال بِايتَّوح د  ق  افح اي  ه  طحوح إِن  طحافح يح ث عَّ  ,فح

ا مح هِبح رح ي هِ  ,ْحح  لح ىضح عح بححح  ,َمح فحمح ٍ  ,ذح ْب  م  جح وح دح ه  ا ,مح هح ف ض  ن ِدبح رح ِدِه  ,مح يِتحأحكُّ

افِهِ  مِع فِيِهَمح  ,بِطحوح ِة ايرشُّ  بَّ
َِ فح ح قحىضح يِ إِن  رح ا ,فح ف ِضهح ا يِرح م  اقح دح ْحرح  .(مح

 وبناء عىل ذلك:

مقبل  ,فيجب ع  مل ْحرم بايعمرا بعد ايوقوف بأرض عرفة

قضائها, مإال مجوب ا, معليه دم مع ْن يرف  ايعمر ,طواف اإلفاضة

 ن.ارصار قارنا  مسيئا , معليه دم ايقِ 

مَيب عليه دم آالر يتأالري طواف اإلفاضة عل ْيام ايترشيق عْد 

الْفية, ألن املفتى به يف مَشهب الْفية مجوب ْداء طواف اإلفاضة يف 

 تعاىل ْعلع.  هللْيام ايْبر. هَشا, ما

يف مكة املكرمة  وأراد أن يأتي بعمرة  ,ذا كان الرجل مقيمًا: 4السؤال

عًا وجيب هل يكون متمتِّف  نفس العاميف ج حييف أشهر احلج  ثم 

 عليه الدم؟

ع مل حارضر ة ايتمتع ْن ال يكون املتمتِّ مل حمط صبَّ اجلواب:  

ع, مذيك يقويه املسجد الرام, يل يكون آفاقيا , فليس ألهل مكة متتُّ 

 . [196]ايبقرا:  ﴾حخ جخ مح جح مج حج يث ىث﴿تعاىل: 

ه برتَ ْحد ألن ْهل مكة ميقاهتع مكة, فال حيَل َمع ايرتفُّ 
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ه تكون عمرته ْحرم هبا مل امليقات, محجُّ  ل  ع مح ايسفريل, مألن املتمتِّ 

 ْحرم به مل مكة املكرمة.

 وبناء عىل ذلك:

ثع  ,مهو مل ْهل مكة ْم مقيع فيها ,فمل ْتى بعمرا يف ْشهر الج

فردا , ال يكون متمتعا , ,اميف نفس ايع حجَّ   مال َيب عليه دم. ميكل م 

ال يكون  ,مكَشيك مل ْتى بعمرا مكان مل ْهل داالل املواقيُ

عا  إذا كان بيْه هَشا عْد الْفية, مْما عْد ايَّافعية فال يكون متمتِّ  ,عا  متمتِّ 

 تعاىل ْعلع.  هللمبني الرم دمن مسافة ايقَص. هَشا, ما

د امليقات ولبى بدون نيَّة  ومل يعيَّن ما أراد من أحرم رجل عن: 5السؤال

 ,حرامه حجًا أو عمرة  فهل ,حرامه صحيح؟

ا   يف إحرامه حج  مل يبس ثياب اإلحرام ميبَّى, م  يعنيِّ اجلواب:  

 ما يريد قبل ايطواف, فإذا مال عمرا ال بقبله مال بلسانه, فعليه ْن يعنيِّ 

 إحرامه.  صحَّ عنيَّ 

ثع طاف بايبيُ, صار طوافه عل ايعمرا, مَيب عليه  ,إذا   يعنيِّ ف

 عا .رم بالج, ميَبح متمتِّ , ثع حي  تهامتابع

 ,بل مقف بأرض عرفة قبل ايطواف ,مإذا   يعني م  يطف بايبيُ

 ع مْاسك الج.معليه ْن يتمِّ  ,صار إحرامه يلبج

 وبناء عىل ذلك:

 تعاىل ْعلع.  هللهَشا, ما  ما ْراد قبل طوافه.معليه ْن يعنيِّ  ,فإحرامه صبيح
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 ما حكم الطواف راكبًا على دراجة من غري عذر؟: 6السؤال

ة طواف ايراكب إذا كان يه ال الالف بني ايفقهاء يف صبَّ اجلواب:  

 هللعليه مع  آيه مصببه مسلع ألم سلمة رِض ا هللعَشر, يقويه ص  ا

اكِبحٌة(  رح
ُِ ن  ْح  ايَّْاِس مح

ِ
اء رح رماه ايبدارر عل ْم سلمة  عْها: )ط ويِف ِمل  مح

 عْها. هللرِض ا

ْما ايطواف راكبا  مل غري عَشر, فجائز عْد ايَّافعية مال َيب ع  

عليه مع  آيه مصببه مسلع طاف يف  هللايطائف دم, ألنَّ ايْبي ص  ا

م  يقيِّده  ,يطواف مطلقا  اتعاىل ْمر ب هللحجة ايوداع ع  بعري, مألنَّ ا

 بامليش ْم ايركوب.

هب َجهور ايفقهاء إىل ْنَّ امليش يف ايطواف ماجب مل ماجبات مذ

مجب عليه دم,  ,ايطواف, فمل طاف راكبا  بال عَشر, مهو قادر ع  امليش

مقا  الْفية: مل طاف راكبا  بغري عَشر, م  ِيرج مل مكة مجب عليه 

 اإلعادا, مإن عاد إىل بلده فعليه دم.

 وبناء عىل ذلك:

ف بيقني, كلَّ ة امل ايفقهاء, محتى تْبْ ذمَّ فدرمجا  مل اخلالف بني

ميكون حجه ْقرب إىل ايَواب, ع  ايطائف ايقادر ع  امليش ْن يطوف 

 تعاىل ْعلع.  هللماشيا  ال راكبا , مإال فعليه دم عْد َجهور ايفقهاء. هَشا, ما

,ذا وصلت املرأة ,ىل امليقات وهي حائض  فهل تنوي احلجَّ : 7السؤال

 تنتظر حتى تطهر من حيضها؟ وهي حائض  أم
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 هللرِض ا هللقد جاء يف صبيح مسلع عل جابر بل عبد ااجلواب:  

ةح  هللعْهَم, )ْن ايْبيَّ ص  ا اِئَّح لح عح ح عح الح عليه مع  آيه مصببه مسلع دح

ِِضح ا ْحِّنِّ قحد  ِحض   هللرح أ ِِّن  : شح  ُ ايح أ ن ِك؟ قح ا شح : مح ا ح ب كِي, فحقح ا تح هح دح جح ا فحوح ْ هح ,عح  ُ 

ب ونح إىِلح الحجِّ  هح َش  ايَّْاس  يح , مح
ُِ
ْحط ف  بِايبحي  , مح ح   لِل  ح 

ْح لَّ ايَّْاس  مح ح   د  حح قح مح

تحبحه  ا ٌر كح ْحم  ا  َشح : إِنَّ هح ا ح قح , فح ,  هللاآلنح حجِّ ْحِهِلِّ بِال  عَّ  تحِسِِل ث  , فحاغ  مح ْحاِت آدح عح ح بح

تَّ  , حح اِقفح ُ  امل حوح فح قح مح ُ  مح لح عح ِا(.فحفح مح املحر  ا مح فح ََّ اي بحِة مح ع  ُ  بِايكح ت  طحافح رح ا طحهح  ى إِذح

فحعح معْهَم,  هللمْالرج اإلمام ِْحد مايرتمَشر عل ابل عباس رِض ا رح

وِ  ا س  حِديثح إىِلح رح اءح  عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا هللال  سح ْحنَّ ايُّْفح (

يِض  تحق  , مح ِرم  حت   تحِسل  مح غ  حاِئ ح تح ال  ُِ مح ْحن  ال تحط وفح بِايبحي  ح  ري  ا, غح لَّهح  امل حْحاِسكح ك 

.) رح تَّى تحط ه   حح

 وبناء عىل ذلك:

رم بْسك,  فإذا مصلُ املرْا الائ  إىل امليقات فيجب عليها ْن حت 

إما بالج مإما بايعمرا, مإما بكليهَم, فإذا جتامزت امليقات بدمن إحرام 

بِرم, ْم مجب عليها ايدم. مهَشا مجب عليها ْن تعود إىل امليقات يت  

ت بل مل باتفاق ايعلَمء, ألنه ال يَّرتط يإلحرام ايطهارا, مال مانع 

ْن تغتسل يإلحرام, متؤدر َجيع مْاسك الج إال ايطواف, األفضل ت 

 تعاىل ْعلع. هللألن ايطواف يَّرتط يه ايطهارا. هَشا, ما

م أظفاره  ومل ,ذا أحرم العبد باحلج ومل يغتسل ومل يقلِّ: 8السؤال

 هل جيب عليه دم؟فحيلق شعره  
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طلب مل املبرم بالج ْم ايعمرا قد ذكر ايفقهاء بأنه ي  اجلواب:  

يلبائ  ْم  دا يلرجا  مايْساء, ميستببُّ ة مؤكَّ , مهو سَّْاالغتسا   

زايته, كَم إيه ْن يقلِّع ْظفاره, محيلق ايَّعر املأذمن يف  ايْفساء, كَم يسلُّ 

 ب.تطيُّ يه اي يستببُّ 

 وبناء عىل ذلك:

دا يلرجا  مايْساء, مكَشا تقليع ة مؤكَّ فاالغتسا  يإلحرام بالج سَّْ

األظفار, محلق ايَّعر, مييس ماجبا , فمل ترَ هَشه األمور فإحرامه 

 تعاىل ْعلع.  هللصبيح, مال َيب عليه ايدم باتفاق ايفقهاء. هَشا, ما

  ثم لبس املخيط ,نسان أحرم باحلج قبل وصوله امليقات: 9السؤال

أكثر يومه  ثم رجع ,ىل ثياب اإلحرام عند امليقات  فهل جيب 

 عليه دم؟

ْ مِّ اجلواب:   ل   قد جاء يف الديث ايرشيف ايَشر رماه اإلمام ِْحد عح

ِج ايَّْبِيِّ  م  ةح زح لحمح ُ   عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  اسح ِمع  : سح  ُ ايح قح

و ح ا س  لَّ ِملح   آيه مصببه مسلععليه مع  هللص  ا هللرح ْحهح ل   : )مح و   ِجدِ  يحق   املحس 

رح ا فح ٍة غح جَّ ْحم  بِبح ٍا  رح م  ن بِِه(. مرمر عل ابل عمر  هللاألحق ىصح بِع  مح ِمل  ذح دَّ قح ا تح ه  مح يح

عباس  عْهَم ْنه ْحرم مل بيُ املقدس, ممل ايبَصا. مابل   هللرِض ا

 عْه مل ايقادسية. هللود رِض امسع عْهَم ْحرم مل ايَّام, مابل   هللرِض ا

م تقديع اإلحرام ع  املواقيُ, بل  ر  مجاء يف اَمدية ايعالئية: ال حيح

إذا كان يف ْشهر الج, مِْملح ع  نفسه مل  هو األفضل, ميو مل بلده
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ايوقوع يف َمظورات اإلحرام, مْما إذا   يأمل ع  نفسه ذيك, فإحرامه 

 .مل امليقات ْفضل

 وبناء عىل ذلك:

س فإحرام هَشا ايرجل قبل مصويه إىل امليقات إحرام صبيح, متلبُّ 

كونه يبس املديط يَجيع َمظورات اإلحرام, مبَشيك ك, محيرم عليه س  بايُّْ

ْكثر يومه مجب عليه دم, يَشببه يف الرم, ميوزع لمه ع  ايفقراء, مال 

 تعاىل ْعلع.  هللَيوز يه ْن يأكل مْه شيئا . هَشا, ما

ستقرض رجل قرضًا ربويًا  ونوى الذهاب ,ىل احلج من ا: 10السؤال

 هذا املال  فهل يكون حجه صحيحًا؟

 ڳ ڳ گ گ گ﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

اح [267]ايبقرا:  ﴾ڱ ڳ ڳ رح ري  ل  ِّْب ه  . مرمى اإلمام مسلع عح

و   ا هللرِض ا ا ح رس  : قح ا ح  :عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا هللعْ ه  قح

حا ايَّْاس  إنَّ ا إنَّ ا هلل)ْهيُّ بل  إالَّ طيِّبا , مح ر بِِه  هللطيٌِّب ال يق  ر امل ؤِمْنِيح بَِمح ْمح ْمح

اىل:  عح ا  تح قح , فح نيح
سلِ  ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿امل ر 

: [51]املؤمْون:  ا  تحعاىلح قح  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿. مح

فح  ,[172]ايبقرا:  ﴾ڌ لح ي طِيل  ايسَّ ج  رح ايرَّ كح عَّ ذح ْبث  ثح ْغ  عح ِه  ,ر ْش  ي  دُّ يدح يم 

ا : يح
ِ
ء َمح ا إىلح ايسَّ ه  حراٌم,  ربِّ يح ل بس  اٌم, ممح ب ه حرح ح راٌم, ممحرش  ه  حح م  ط عح مح , مح بِّ رح

.) يِكح تحجاب  يَِشح نَّى ي س  أح َِشرح بِالحراِم, فح  مغ 
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اح رِض ا رح ي  رح ْحِِّب ه  ل   و   ا هللمرمى ايطْباِّن عح س  ا ح رح  هللعْه, قحا : قح

ٍة عليه مع  آيه مصببه مسلع هللا ص  قح ا بْفح اجًّ ل  حح ج  جح ايرَّ رح ا الح : )إِذح

بَّي كح ا ْحادحى: يح ِز, فح ر  لحه  يِف ايغح عح ِرج  ضح مح يِّبحٍة, مح ْحاٍد ِملح يلهطح اه  م  , نحادح بَّي كح عَّ يح

جُّ  حح الٌ , مح اِحلحت كح حح رح الٌ , مح َح حح اد  , زح ي كح دح ع  سح بَّي كح مح : يح
ِ
ء َمح مٌر ايسَّ ْب   ك  مح

ْحادحى:  ِز, فح ر  ه  يِف ايغح لح عح ِرج  ضح وح ِة اخلحبِيثحِة, فح قح جح بِايَّْفح رح ا الح إِذح مٍر, مح أ ز  ري   مح غح

ت كح  قح فح نح اٌم مح رح َح حح اد  , زح ي كح دح ع  ال سح بَّي كح مح : ال يح
ِ
ء َمح ْحاٍد ِملح ايسَّ اه  م  , نحادح بَّي كح يح

مرٍ  ْب   ري   مح كح غح جُّ حح اٌم, مح رح  (.حح

 وبناء عىل ذلك:

عز  هللاملا  ايربور حرام, مَيب ع  ايرجل ْن يبادر إىل ايتوبة 

مل  مجل مل ايربا, بإعادا املا  يَاحبه بدمن فوائد ربوية, ميكل إذا حجَّ 

 ه مل حيث ايظاهر صبيح, ميسقط ايفرض عْههَشا املا  ايربور فبجُّ 

 هلل. هَشا, مااملقرتحض ض ال باملا , ألن إثع ايقرض تعلَّق بَشمة املقرتِ به

 تعاىل ْعلع. 

تعاىل  ويريد احلج عن والده   هللرجل كان بائع مخر  وتاب ,ىل ا: 11السؤال

 الذهاب ,ىل احلج من املال الذي مجعه من بيع اخلمر؟ فهل يصحُّ

لح ا هلليقو  ص  ااجلواب:   عح  هللعليه مع  آيه مصببه مسلع: )يح

رح  حا ,اخلحم  اِرهبح لح شح عح يح ا ,مح اِقيحهح سح ا ,مح هح ارِصح عح ا ,مح هح تحَِصح ع  م  ا ,مح هح اِئعح بح  ,مح

ا هح ب تحاعح م  ا ,مح اِملحهح حح ي هِ  ,مح ةح إِيح ويح م  امل حب  ا( رماه اإلمام ِْحد مْبو  ,مح ِْهح مح لح ثح
آكِ مح

 عْهَم. هللبل عمر رِض ا هللدامد عل عبد ا
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وبة تعاىل, ممل متام ايت هللملعون حتى يتوب إىل ا فآكل ثمل اخلمر

ص مل املا  الرام, مذيك بَصفه يف مجوه اخلري ما عدا بْاء ايتدلُّ 

 .املساجد, محاء نس  ايقرآن ايعظيع

بَم  حرام سقط ايفرض عْه, مكان مأزمرا  غري مأجور  ممل حجَّ 

ل  املبسبب  ا  الرام, كَم جاء يف الديث ايرشيف ايَشر رماه ايطْباِّن عح

اح رِض ا رح ي  رح و   ا عْه, هللْحِِّب ه  س  ا ح رح ا : قح عليه مع  آيه  هللص  ا هللقح

ه  يِف مصببه مسلع لح عح ِرج  ضح مح يِّبحٍة, مح ٍة طح قح ا بْفح اجًّ ل  حح ج  جح ايرَّ رح ا الح : )إِذح

بَّي كح ا ْحادحى: يح ِز, فح ر  , يلهايغح ي كح دح ع  سح بَّي كح مح : يح
ِ
ء َمح ْحاٍد ِملح ايسَّ اه  م  , نحادح بَّي كح عَّ يح

الٌ   َح حح اد  جح زح رح ا الح إِذح مٍر, مح أ ز  ري   مح مٌر غح ْب   ك  مح جُّ حح الٌ , مح اِحلحت كح حح رح , مح

 :
ِ
ء َمح ْحاٍد ِملح ايسَّ اه  م  , نحادح بَّي كح ْحادحى: يح ِز, فح ر  ه  يِف ايغح لح عح ِرج  ضح ِة اخلحبِيثحِة, فحوح قح بِايَّْفح

امٌ  رح ت كح حح قح نحفح اٌم مح رح َح حح اد  , زح ي كح دح ع  ال سح بَّي كح مح مٍر(.ال يح ْب   ري   مح كح غح جُّ حح  , مح

 وبناء عىل ذلك:

تعاىل بايتوبة مل بيع اخلمر, ْن  هللفيجب ع  ايرجل ايَشر ْكرمه ا

 ص مل املا  الرام مذيك بَصفه يف مجوه اخلري, مال َيوز يه ْن حيجَّ يتدلَّ 

 هبَشا املا  الرام ال عل نفسه مال عل غريه.

لج عل غريه َيب ْن يكون مكَشيك جتدر اإلشارا بأن ايَشر يريد ا

ل  اب ِل سابقا   حاجا  عل نفسه , مذيك يلبديث ايَشر رماه ْبو دامد عح

بَّاٍس رِض ا ْحنَّ ايَّْبِيَّ  هللعح  عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  اعْهَم )

ال   ج  ِمعح رح و    سح ق  ةح  :يح مح ْب   ل  ش  بَّي كح عح ا ح  ,يح ة   :قح مح ْب   ل  ش  ا ح  ؟مح ْح  :قح م  ْحٌخ ِِل 
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ِريٌب ِِل  ا ح  ,قح ِسكح  :قح ل  نحف  ُح عح ج  جح ا ح  ؟حح ا ح  ,ال :قح ِسكح  :قح ل  نحف  جَّ عح ث عَّ  ,ح 

(. هَشا, ما ةح مح ْب   ل  ش  جَّ عح  تعاىل ْعلع.  هللح 

 هل جيوز للمحرم باحلج أن يلبس املخيط بسبب الربد؟: 12السؤال

ِِضح اجلواب:   رح رح مح ِل ع  :  هللاقد جاء يف الديث ايَبيح عل  اب  َمح ْ ه  عح

ال   ج  ْحنَّ رح ا ح  ) و ح ا :قح س  ا رح ِرم  ِمل ايثِّيحاِب  هلليح ل بحس  امل ب  ا يح ا ح ايَّْبِيُّ  ؟مح قح فح

ِميصح  عليه مع  آيه مصببه مسلع: هللاص   ِرم  ايقح ل بحس  امل ب  ال  ,ال يح مح

اِميلح  ح ن سح  ,ايرسَّ ال ايْب   يحل بحس  الن ِ,ال َأْن ال َيِجَد  ال اخُلفَّْيِنمح  ,مح ل  ِ فح لحني     حع 

) ِ بحني  ع  ل  ِمل  ايكح فح ْحس  وح  ا ه   .رماه ايبدارر ممسلع مح

م يبس املديط, فإذا يبسه ْكثر رِ ب  مذكر ايفقهاء بأنه حيرم ع  امل  

 ايْهار مجب عليه ايدم, مإذا كان ْقل ايْهار فعليه ايَدقة.

 وبناء عىل ذلك:

ازو باردا , ميكل َيوز يه ْن فال َيوز يلمبرم يبس املديط ميو كان 

يلتبف باملديط ايتبافا , مْن يلفَّ به نفسه دمن يبس, مإذا اليش ع  

ا ايْبد فال حرج مل يبس املديط يدفع ايْبد نفسه مل املرض بسبب شدَّ 

ْكثر ايْهار, ْم ايَدقة إذا كان ْقلَّ ايْهار. هَشا,  هعْه, معليه ايدم إذا يبس

 تعاىل ْعلع.  هللما

رجل مقيم يف السعودية  يريد احلج بدون تصريح من : 13لالسؤا

 الدولة  فهل عليه ,ثم؟
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 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿تعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

عليه مع  آيه مصببه مسلع:  هلل, ميقو  ص  ا[97]آ  عمران:  ﴾ڭ

ُِ ا ي  ه  إىِلح بح بحلِّغ  اِحلحة  ت  رح ا مح اد  لحكح زح ل  مح , فح هلل)مح وتح , مح ح  حيح جَّ ْحن  يحم  ي ِه  لح ال عح

ْحنَّ ا يِكح  ذح انِيًّا, مح ح ْحم  نحَص  ا  و   يِف كِتحابِِه:  هللهيح وِديًّ ق   ۓ ے ے ھ ھ﴿يح

 (.﴾ڭ ڭ ڭ ۓ

 وبناء عىل ذلك:

فليس مل حمط صبة الج موافقة مِل األمر مْالَش ايتَصيح مْه, 

ن ميكل إذا كانُ ايدمية ال تسمح إال بايتَصيح مل باب ايتْظيع يَّؤم

 ېئ ۈئ﴿الجاج, فطاعة مِل األمر يف هَشه الاية ماجبة, يقويه تعاىل: 

 .[59ايْساء: ] ﴾ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

مبَشيك حيجُّ الاج مرتا  ايبا  مطمئْا , ميؤدر مْاسكه بدمن 

بتغى مْه ضبط األعداد,  خمايفات ملبظورات اإلحرام, ألن هَشا ايتَصيح ي 

 ألن األماكل ال تتسع.

ه صبيح إن شاء ا ممع ذيك فلو حجَّ   هللايرجل بدمن تَصيح فبجُّ

 تعاىل ْعلع. هللتعاىل إذا توافرت فيه حمط ايَبة. هَشا, ما

رجل ذهب متمتِّعًا عن الغري  وبعد جماوزة امليقات طلب : 14السؤال

منه ورثة املتوفى ,لغاء احلجِّ عن مورِّثهم  فهل بإمكانه أن حيوِّل 

 النيَّة ,ىل غري الذي نوى عنه؟
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]ايبقرا:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

 .[33]َممد:  ﴾ڈ ڈ ڎ﴿, ميقو  تبارَ متعاىل: [196

ماتفق ايفقهاء ع  ْن ايرشمع يف الج ْم ايعمرا ملزم, مإن كان عل 

ك  نفسه ْم غريه, مييس يلْائب يف الج ايرجوع بعد ايتلبُّس بأفعا  ايُّْس 

 مل حجٍّ ْم عمرا.

تعاىل يف باب الج عل ايغري:  هللاشية ابل عابديل رِحه امجاء يف ح

رم ببجة ماحدا, فلو ْهلَّ ببجة عل اآلمر, ثع بأالرى عل نفسه,    ْن حي 

 َيز, إال إن رف  ايثانية.

رم.  مجاء يف ايدر: ميوارثه ْن يسرتدَّ املا  مل املأمور ما   حي 

 وبناء عىل ذلك:

ثهع ما فليس يورثة املتوَف ْن يطلبوا مل  ايوكيل إيغاء الجِّ عل مورِّ

ك.  دام ْحرم بايعمرا متمتِّعا  عْه, مكان بإمكاهنع هَشا قبل تلبُّسه بايُّْس 

يَشيك مجب ع  ايوكيل متابعة ْعَم  ايعمرا عل املتوَف, مييس يه 

ْن َيعلها عل نفسه ْم غريه, ألن هَشا مل باب إدالا  اإلحرام ع  

   إحدى ايعمرتني مع ايدم مايقضاء.اإلحرام, فإن فعل ذيك يزمه رف

مبإمكان ايوكيل بعد ايتبلُّل مل ايعمرا عل املتوَف, ْن يتمتَّع عل 

له. هَشا, ما  تعاىل ْعلع. هللغري موكِّ

 ملاذا  ِّي احلجر حبجر , اعيل عليه السالم؟: 15السؤال
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فة, مهو اجلواب:   اِلجر هو ايقسع اخلارج عل جدار ايكعبة املرشَّ

فة, يرتفع عل بْاء مس تدير ع  شكل نَف دائرا, شَم  ايكعبة املرشَّ

 األرض بقدر مرت منَف.

فة مل قواعد إبراهيع عليه ايسالم,  ماِلجر هو جزء مل ايكعبة املرشَّ

حيث قام سيدنا إبراهيع مإسَمعيل عليهَم ايسالم ببْاء ايكعبة, مكان 

 مَّتمال  ع  هَشا اِلجر.

عُ جدران ايكعبة  فة مل ْثر حريق مسيل جارف مملا تَدَّ املرشَّ

عليه مع  آيه مصببه مسلع, هدمُ قريش  هللقبل بعثة ايْبي ص  ا

ايبيُ ثع ْعادت بْاءه, فقَصت هبا ايْفقة ايطيبة عل إمتام ايكعبة, فقايوا: 

نبْي ما حتتمله ايْفقة, مايباقي نجعله الارجا , منبجر عليه حتى ال 

مِّ  ي حجرا , مقد جاء يف الديث ايَبيح يطوف به ْحد دمنه, ممل هْا س 

و ح ا هللعل ايسيدا عائَّة رِض ا س  ُ  رح ي  أح ل   ملسو هيلع هللا ىلص هللعْها قايُ: )سح عح

: إِنَّ  ا ح ؟ قح ُِ اِلل وه  يِف ايبحي  لِعح  ح  ي د  : فح  ُ ل  , ق  ع  : نحعح ؟ قحا ح وح  ه 
ُِ
ْحِمل  ايبحي  ِر:  ازحد 

: فح   ُ ل  , ق  ة  قح ت  هِبِع  ايَّْفح ح ِك قحَصَّ مح و  يِِك قح لح ذح : فحعح ا ح ا؟ قح ِفع  تح ر  ابِِه م  أ ن  بح َمح شح

ِديٌث  ِك حح مح و  ْحنَّ قح ال  و  يح ما, مح اؤ  ل  شح وا مح ْحع  م  يح ما مح اؤ  ل  شح اِلل وا مح ِك يِي د  م  و  قح

رح يِف  اِللح ازحد  ْ د  ْحن   ت   ْحظحر  , يح ل وهب  ع  ْ كِرح ق  ْحن  ت  اف   أحالح ع  يِف ازحاِهلِيَِّة فح ه  د  ه  عح

ِض( رماه ايبدارر ممسلع مايلفظ ملسلع.ايبح  ه  بِاألحر  ابح ِزقح بح ْ ي  ْحن   , مح
ُِ
 ي 

 وبناء عىل ذلك:

ايسالم ييس يه ْصل مل ايسْة عليه فتسمية اِلجر ببجر إسَمعيل 
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املطهرا, بل هي تسمية عامة, مما صحَّ بأن سيدنا إسَمعيل عليه ايسالم 

م هبَشا اِلجر, ألنه عْدما دفل فيه, مال علع يسيدنا إسَمعيل عليه ايسال

قام ببْاء ايكعبة مع ْبيه سيدنا إبراهيع عليه ايسالم كان اِلجر داالل بْاء 

فة, ممل هْا ال يَحُّ ايطواف مل داالل اِلجر, ممل ص َّ  ايكعبة املرشَّ

فة, ميقا  عل اِلجر: الطيع, ألن ايَشنوب  فيه فقد ص  يف ايكعبة املرشَّ

بى بفضل ايتوبة ايَادقة, ميقا  يه: الطيع, ألنه حتطع فيه, ْر تغفر ممت

فة. هَشا, ما طِع مل ايكعبة املرشَّ  تعاىل ْعلع. هللح 

لقد وكَّلت صديقًا لي برمي اجلمرات  وطفت طواف : 16السؤال

 الوداع  وسافرت ,ىل أهلي  فهل يرتتَّب عليَّ شيء؟

]ايبقرا:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ﴿تبارَ متعاىل:  هللو  اقياجلواب:  

, ممل متام ْعَم  الجِّ رمي ازمرات يوم ايْبر مْيام ايترشيق, ثع [196

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 

تَّب عليك دم برتَ رمي , متر﴾ڭ ڭ ڭ ۓ﴿خمايف يقويه تعاىل: 

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 

 لع.تعاىل ْع هللايدم يف الرم. هَشا, ما

** ** ** 



 

 

 
 
 
 
 كتاب 

 حضيية والباائ األ
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فتاة عازبة تسكن مع أمِّها وجدَّتها  فهل جتب األضحية على : 1السؤال

 كلِّ واحدة منهنَّ؟

دااجلواب:   ع   قد ذهب َجهور ايفقهاء إىل ْن األضبية سَّْة مؤكَّ

بة ع  , مقا  الْفية: إهنا ماجمل ملك قيمتها زائدا  عل حاجاته يوم ايعيد

عليه مع  آيه  هلل, مذيك يقويه ص  امل ْرِّ ماٍ  كان كلِّ مل ملك نَابا  

حِّ مصببه مسلع: ) ٌة مح ح  ي ضح عح ه  سح انح يح ل  كح النحا ,مح َح بحلَّ م  رح ق  ( رماه ابل فحال يح

ْحن  عليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هللماجه. ميقويه ص  ا ب لح  بححح قح ل  ذح مح

يح  ل  ح فح ِلِّ َح حاي  اهنح كح ى مح رح ْ ال  بحح    ( رماه ايبدارر.َش 

 وبناء عىل ذلك:

فاألضبية سْة عني مؤكدا عْد َجهور ايفقهاء, مماجبة عيْا  ع  

 مل ملك ايَْاب عْد الْفية.

هتا كلُّ ماحدا مْهلَّ متلك نَابا ,  فإذا كانُ ايفتاا مْمها مجدَّ

دا ع   فتجب األضبية ع  كلِّ ماحدا مْهلَّ عْد الْفية, مهي سْة مؤكَّ

 تعاىل ْعلع. هللكلِّ ماحدا مْهلَّ عْد َجهور ايفقهاء. هَشا, ما

 دُّل اللحم بالتيار الكهربائي يعهل صعق احليوان املأكو: 2السؤال

 ذكاة شرعية؟

ل  اجلواب:   قد صحَّ يف الديث ايرشيف ايَشر رماه اإلمام مسلع عح

ٍس رِض ا ْحم  ِل  اِد ب  دَّ : )ثِ  هللشح ا ح وِ  اعْه قح س  ل  رح َمح عح ت ه  ِفظ   هللص  ا هللْ تحاِن حح
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لِّ  هلل: إِنَّ اعليه مع  آيه مصببه مسلع انح عح ح ك  سح تحبح اإِلح  لَّ كح جح زَّ مح عح

 
ٍ
ء ةح  ,َشح  ِسْ وا ايِقت لح أحح  ت ع  فح تحل  ا قح إِذح ب حح  ,فح ِسْ وا ايَشَّ أحح  ت ع  فح بحب  ا ذح إِذح ي ِبدَّ  ,مح ي  مح

تح  رح ف  ع  شح ك  د  (. ,ه  ْححح تحه  بِيبح ِ   ذح ي ري   مح

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تبارَ متعاىل:  هللميقو  ا

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
 . [3]املائدا:  ﴾ٿ

فإذا صعق اليوان املأكو  ايلبع بايتيار ايكهربائي, مبقيُ فيه 

ا  ذكاا حعية. حياا, ثع تعَّ   ذببه حلَّ ْكله, ألنه بايَشبح صار مَشك 

ألنه  ,ان بايَعق ايكهربائي قبل ذببه فال يؤكلْما إذا مات اليو

 . ﴾ٻ ٻ ٱ﴿تعاىل يقو :  هللصار ميتة, ما
مايَعق بايتيار ايكهربائي نوع مل ْنواع تعَشيب اليوان قبل ذببه, 

م تعَشيب اليوان, إال إذا كان ايتيار ايكهربائي الفيفا  ببيث ماإلسالم حرَّ 

ن كتدفيف ْ  ايَشبح ْم ليوااَلبة ملب اليوان, مكان ذيك ال يعَشِّ 

 تعاىل ْعلع.  هللهتدئة مقاممته, فال بأس به حعا . هَشا, ما

ذبح رجل شاة فقطع احللقوم واملريء فقط  فهل يعترب هذا : 3السؤال

 الشاة؟به  الذبح حالاًل حتلُّ

بايَشبح ْم ايْبر يطر  ايدم  األنعام ايتَشكية   لِّ يَّرتط لِ اجلواب:  

م ,بدرمج ايدم, مَمَشا حرمُ امليتةاملسفو , مال تطيب إال   ت ألن املبرَّ

 , ميَشا ال يطيب مع قيامه.فيها قائعت مهو ايدم املسفو  
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ها ْم بعضها يف اللق ع  حسب هي قطع األمداج كلِّ  تهمحقيق

االتالف املَشاهب, ماألمداج ْربعة, مهي: اللقوم ماملررء, مايعرقان 

ِ جح دح ميسميان ايوح  ,ايلَشان حييطان هبَم  .ني 

مْكمل ايَشبح قطع األمداج األربعة, اللقوم مهو جمرى ايْفس, ماملررء 

 مهو جمرى ايطعام مايرشاب, مايودجان مُها ايلَشان َيرر فيهَم ايدم.

 : ئمما عدا ذيك, فقد االتلف ايفقهاء يف ايَشبح املجز

ُ املررء حلَّ مَشهب ايَّافعية مالْابلة إىل انه إذا قطع اللقوم ف

 ايَشبيبة.

 الْفية إىل ْن ايَشبح حيَل بقطع ثالث مْها بدمن تعيني. مذهب

ن ايَشبح حيَل بقطع كلِّ   اللقوم مع َجيع ايودجني. مذهب املايكية إىلْ 

 وبناء عىل ذلك:

 ذبح ايَّاا حالال  بقطع اللقوم ماملررء عْد ايَّافعية مالْابلة, دُّ فيع

  ْعلع. تعاىل هللال حتل. هَشا, مافميطيب ْكلها, ْما عْد غريهع 

رجل مدين اشرتى أضحية  وطالبه الدائن  فهل جيب عليه : 4السؤال

بيع األضحية لسداد دينه؟ وقبل العيد ماتت الشاة فهل جيب 

 عليه غريها؟

األضبية ماجبة عْد الْفية, مسْة مؤكدا عْد َجهور اجلواب:  

ايفقهاء, مال حرج مل حاء األضبية يرجل مديل إذا كان يرتَ مفاء, ْم 

 ما حلَّ ْ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 يديْه, ْما إذا اشرتاها بعد حلو  األجل 

فرشاؤه صبيح, ميكل كان ايواجب عليه ْن يسدد ديْه, ْم ْن يستبل 

 ايدائل يف ذيك.

يعها مل ْجل قضاء ديْه, كَم نص مبكونه اشرتاها فإنه ال يطايب بب

 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.

 تعاىل ْعلع.  هللميكل األفضل ْن يَّرتر ْالرى مكاهنا. هَشا, ما

رجل مقيم يف دولة أجنبية  وهو مالك للنصاب  فهل يضحي : 5السؤال

 هناب أم يتصدَّق بقيمة األضحية  وذلك لوجود احلاجة ,ىل

 الصدقة هناب؟

 ڈ ڈ ڎ ڎ﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

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

 .[162]األنعام:  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
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ِميٌّ ِمل   هللميقو  ص  ا ِملح آدح ا عح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )مح

بَّ إىِلح ا ْححح ِر  مح ايَّْب  و  ٍل يح مح مهِنحا  هللعح ر  ِة بِق  مح ايِقيحامح و  يِت يح
تحأ  حا يح ِم, إهِنَّ اِق ايدَّ رح ِمل  إِه 

عح  ْحش  ع  ِمل  امح يحقح مح يح ْحنَّ ايدَّ ا, مح ْحظ الفِهح ا مح عح ِمل  هللاِرهح قح ْحن  يح ب لح  اٍن قح كح بِمح

ا( رماه ايرتمَشر مقا : حديث حسل. س  ا نحف  ِض, فحطِيب وا هِبح  األحر 

منصَّ ايفقهاء ع  ْن األضبية يوم ايْبر ْفضل مل ايَدقة, 

ه إسَمعيل عليه مذيك إلحياء ذكرى سيدنا إبراهيع عليه ايسالم مميد

 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 

بية سْة األضبية, هَشا عْد ايسادا الْفية, ْما عْد َجهور ايفقهاء فاألض

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. 

 تعاىل ْعلع. هللهَشا, ما

 هل جتوز التضحية يف غري البلد الذي أنا فيه؟: 6السؤال

ضبي, ميف ذيك ايسْة ْن تكون ايتضبية يف بلد املاجلواب:  

ى يف غري بلده, ممل فوائد  مَايح كثريا قد تفوت املضبيح  إذا ضبَّ

 ايتضبية يف بلد املضبي:
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 إحياء هَشه ايَّعريا يف بلد املضبي.أوالً: 

حتى ال يفوت املضبي تطبيق ايسْة, بأن يضبي بْفسه, فقد ثانيًا: 

و   ا هللرمى مسلع عل ْنس رِض ا س  ى رح بَّ ِ بِ  ملسو هيلع هللا ىلص هللعْه قا : )ضح ني  ب َّح كح

ه  عح ح  مح دح ا قح اِضع  ت ه  مح ي  ْح رح َمح بِيحِدِه, مح ه  بحب  َش  ت ه  يح ي  ْح رح : مح ا ح , قح
ِ
نحني  رح ْحق   

ِ
ني  لحبح ْحم 

.) ح ْبَّ كح ى مح مَّ سح : مح ا ح , قح اِحِهَمح  ِصفح

 هللحتى ال يفوت املضبي شهود ْضبيته, يقو  ايْبي ص  اثالثًا: 

يا فاطمة )»عْها:  هللمة رِض اعليه مع  آيه مصببه مسلع يلسيدا فاط

قومي إىل ْضبيتك فاشهدهيا, فإنه يغفر يك عْد ْم  قطرا تقطر مل دمها 

كي مَميار مممايت  رب  هللكلُّ ذنب عملتيه, مقوِل: إن صاليت من س 

قا  عمران بل «, ايعاملني, ال حيك يه مبَشيك ْمرت مْنا مل املسلمني

بيتك الاصة, فأهل ذاَ ْنتع,  هَشا يك مألهل هللحَني: قلُ: يا رسو  ا

 رماه الاكع.«( ال بل يلمسلمني عامة»ْم يلمسلمني عامة؟ قا : 

حتى ال يفوت املضبي سْة األكل مْها, مذيك يقويه تعاىل: رابعًا: 

 .[27]الج:  ﴾ھ ہ ہ ہ ہ﴿

حتى ال يفوت انتفاع ْهل ايبلدا مل هَشه األضبية, خامسًا: 

 اب الاجة.مالاصة إذا مجد فيها ايفقراء مْصب

 وبناء عىل ذلك:

فايسْة ْن يضبي املؤمل يف بلده, ميكل إذا ضبى يف غري بلده 

تعاىل تكون  هللتعاىل, مإن شاء ا هلللاجة قد يراها هو, فال حرج إن شاء ا

 تعاىل ْعلع. هللمقبوية. هَشا, ما
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 هل جيب غسل اللحم من بقايا الدم بعد الذبح؟: 7السؤال

م عليْا ايدم املسفو  بقويه تعاىل: تبارَ مت هللااجلواب:   عاىل حرَّ

 ﴾ھ ہ ہ﴿. مبقويه تعاىل: [3]املائدا:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[145]األنعام: 

راق مل اليوان بَشبح, ْم جر , ْم مايدم املسفو  هو ايَشر ي  

م ا تعاىل حبه مْكله, مقيَّده ربْا عز مجل  هللغريُها, مهو ايَشر حرَّ

يطبا , كَم جاء يف الديث ايرشيف باملسفو  ييدرج غري املسفو  كا

رح رِض ا مح ِل ع  ِل اب  و   ا هللايَشر رماه اإلمام ِْحد عح س  ا ح رح : قح ا ح  هللعْهَم قح

انِ عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا مح دح ي تحتحاِن مح ْحا مح ُ  يح ْ ِحلَّ ا  :: ) أحمَّ فح

اد   ازحرح اِن فح  ,املحي تحتحاِن فحال وت  مح مح ا ايدَّ ْحمَّ ا   مح ايطِّبح بِد  مح . متقو  ايسيدا (ايكح

ِر فْأكله. اهت. هللعائَّة رِض ا  عْها: كْا نرى اليوط ايدم ع  ظهر ايِقد 

م ا تعاىل ايدم املسفو , ألنه مستقَشر عْد ْصباب ايطباع  هللمحرَّ

عسري  اَمضع, ميَّتمل ع  كثري مل ايفضالت  ايسليمة, مألنَّه ضارٌّ 

 مما شاكل ذيك. ايعفْة, مازراثيع ماألمراض

 وبناء عىل ذلك:

فايدم ايَشر يكون ع  ايلبع مل ايدم املسفو  فإنه َيب غسله ألنه 

مال َيب غسله كَم جاء يف  ,عْه نجس, ْما ايدم ايباقي يف ايعرمق فمعفوٌّ 

 تعاىل ْعلع. هللعْها. هَشا, ما هللحديث ايسيدا عائَّة رِض ا

** ** ** 
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دم شاب مسلم ملتزم صاحب دين وخلق  من خطبة تق: 1السؤال

 ابنيت  غري أنه يتعامل بالربا  فهل تنصحنا بتزوجيه؟

ايربا مل ْكْب ايكبائر, ممل املوبقات ايسبع, مايَشر أوالً: اجلواب:  

ا  ع  ذيك م  يتب إىل ا تعاىل, مْرُّ  هلليتعامل بايربا ملعون إذا كان مَص 

 ۀ﴿تعاىل:  هللل بايربا مهو يقرْ قو  اايتزام عْد ايرجل ايَشر يتعام

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ
 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
 ؟[279ت278]ايبقرا:  ﴾ې ې

عليه مع  آيه مصببه مسلع  هللص  ا هللمصية سيدنا رسو  اثانيًا: 

نح دِ  و  ضح ل  تحر  ع  مح ي ك  طحبح إِيح ا الح يْحه  ألميياء ايبْات هي قويه ايرشيف: )إِذح

ِريٌ ( رماه  اٌد عح فحسح ِض مح ل  فِت ْحٌة يِف األحر  ل وا تحك  عح ف  , إاِل تح وه  ج  مِّ زح ه  فح قح ل  ال  مح

 ايرتمَشر.

تعاىل ْن نتعامن ع  ايْب مايتقوى, فقا  تعاىل:  هللْمرنا اثالثًا: 

, ممل [2]املائدا:  ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ﴿

 متام توبته. تعاىل ع  هللايتعامن ع  ايْب إعانة ايتائب 

 وبناء عىل ذلك:

تعاىل مل ايربا, مصدق يف توبته,  هللفإذا كان هَشا اخلاطب تاب إىل ا

فأنا ْنَبكع بتزمَيه إذا كانُ ايبُْ موافقة عليه, مْما إذا كان مَصا  
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 هللتعاىل ت فأنَبكع بعدم تزمَيه. هَشا, ما هللع  هَشه ايكبريا ت ال قدر ا

 تعاىل ْعلع.

ادت امرأة مسلمة أن تتزوج كافرًا باختيارها  ملاذا حيرم ,ذا أر: 2السؤال

 عليها هذا الزواج؟

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  اأوالً: اجلواب:  

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
 . [36]األحزاب:  ﴾ٹ ٹ ٹ

اجتمعُ كلمة ْهل ايعلع ع  حرمة زماج املرْا املسلمة مل ثانيًا: 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿يه تعاىل: كافر, مذيك يقو

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
 . [221]ايبقرا:  ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

اح  تعاىل غريه, فهي تععُّ  هللماملرشَ اسع عام ملل ْحَ مع ا عبحدح

هع مل ْهل ايكتاب, ميقو  سيدنا عمر رِض ا عْه: )ال  هللاألصْام مغريح

 .ْعلع حكا  ْعظع مل ْن تقو : عيسى رهبا(

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿ تعاىل: هللميقو  ا

دح [10]املمتبْة:  ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ْحكَّ هع, م . مايكفر يَّمل ايوثْيني مغريح

 . ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿تعاىل ذيك بقويه:  هللا

 ٻ ٻ ٱ﴿ايقوامة يف األ ا يلزمج, قا  تعاىل: ثالثًا: 
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  مسلمة, يقو  . مال َيوز يرجٍل كافر ْن يكون قيَِّم  ع[34]ايْساء:  ﴾ٻ

 . [141]ايْساء:  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿تبارَ متعاىل: 

 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, 

الية عليها ببكع جُ املرْا املسلمة مل كافر كانُ يه ايوفلو تزمَّ 

نبيها ْم رهبا, مهَشا كفٌر رصيٌح  ايزمجية, مقد يؤذهيا يف ديْها, بسبِّ 

 عليه مع  آيه مصببه مسلع. هللتعاىل ميرسويه ص  ا هللمَماربة 

 هللهتا مايعياذ بامقد يكون ايزمج سببا  يف فتْة املرْا يف ديْها بردَّ 

 گ گ ک ک ک ک﴿ تعاىل, ألن ايكافر يدعو يكفره, قا  تعاىل:

. مقد جاء يف قرار جممع ايفقه [221]ايبقرا:  ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ

 ( حو  هَشا املوضوع ما نَه:11/3) 23اإلسالمي رقع 

زماج املسلمة بغري املسلع ممْوع حعا  بايكتاب مايسْة ماإلَجاع, )

بة ع  ايْكا , ب عليه اآلثار ايرشعية املرتتِّ مإذا مقع فهو باطل, مال ترتتَّ 

املويودمن ع  هَشا ايزماج ْمالد غري حعيني, مرجاء  إسالم ماألمالد 

 تعاىل ْعلع.  هلل. هَشا, ما( مل هَشا الكع شيئا  األزماج ال يغريِّ 

  وأراد زوجها أن يضيِّق ىاقرتفت جرمية الزنذات زوج امرأة : 3السؤال

 ه شرعًا؟قها  فهل هذا من حقِّعليها حتى تربئ ذمته من مهرها ليطلِّ
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ع  م ماملؤالر ت كامل املهر ت املقدَّ  املرْا تستبقُّ أوالً:  اجلواب: 

بايغا  ما بلغ إذا تعَّ ايدالو  بايزمجة, مذيك يقويه تبارَ متعاىل: زمجها 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 . [20]ايْساء:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

إذا ثبُ نَّوز املرْا, م  يكل يلزمج يف ذيك سبب مال ألهله, ثانيًا: 

يها ارتكاب ايفاحَّة بَّهوٍد ْم إقرار, ْم نبو ذيك مل األمور ْم ثبُ عل

اد ما داملمقوتة حعا  معرفا , فإنه َيوز يلزمج ْن يضيِّق ع  زمجته السرت

 ُْعطاها مل صداق مغريه مل املا , ألنَّ اإلساءا مل جانبها مييس

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿بسببه, مذيك يقويه تبارَ متعاىل: 

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 . [19]ايْساء:  ﴾ۅ ۋ

ة ايرجل مل حقوقها, ْم اسرتداد ايتضييق ع  ايزمجة يتْبئة ذمَّ ثالثاً: 

د سوء ايظل ْم ايتهمة بسبب   مل صداقها, ْم املا  ايَشر دفعه َما, بمجرَّ
ٍ
َشء

ِعِه يف الكع ع  ايزمجة ايْبيئة ال َيوز حعا ,  غريا ايرجل ايَّديدا, مترسُّ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: مذيك يقويه تعاىل

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿. ميقويه تعاىل: [11]الجرات:  ﴾ڀ

. [6]الجرات:  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

يحِمني   هللميقويه ص  ا اي  ِعي مح بحيِّْحة  عح ح امل  دَّ عليه مع  آيه مصببه مسلع: )اي 

ي ِه( رماه ايرتمَشر عل عمرم بل شعيب رِض ا لح ى عح عح  عْه. هللعح ح امل  دَّ
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ل ايزمج فطلَّق زمجته رابعًا:  بعد مقوعها يف املدالو  هبا إذا تعجَّ

املهر كامال , مال َيوز يلرجل  ايَّْوز ْم ارتكاب ايفاحَّة, فإهنا تستبقُّ 

 .بغري رضاها شيئا  مل صداقها ْم املا  ايَشر دفعه َما ْن يسرتدَّ 

 وبناء عىل ذلك:

, م  يكل ذيك بمجرد ىزنإذا ثبُ ع  املرْا ْهنا ارتكبُ جريمة اي

شيئا   ُ, مْراد زمجها ْن يضيِّق عليها حتى يسرتدَّ ايظل ْم نبأ مل غري تثبُّ 

مل مهرها ْم املا  ايَشر دفعه َما فال حرج عليه مل حيث ايفتوى, مذيك 

.   يقل ربْا ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿يقويه تعاىل: 

 يتَشهبوا بايَشر آتيتموهل. :تعاىل

مايالئق بايرجل إن كان مو ا  مثبُ مْما مل باب ايتقوى فال, 

 عليها ارتكاب ايفاحَّة ْم ايَّْوز, ْن يدفع َما كامل صداقها, مال يسرتدَّ 

 شيئا  مْه.

ل بطالقها قبل ْن يضيِّق عليها فال حيلُّ   يه ْن يسرتدَّ  مْما إذا تعجَّ

شيئا  مل صداقها ْم املا  ايَشر دفعه َما, مإذا كان مهرها غري مقبوض 

 تعاىل ْعلع. هلل. هَشا, مااْن يدفعه َممجب عليه 

تعاىل منذ  هللرجل كان يقرتف جرمية الزنى  وقد تاب ,ىل ا: 4السؤال

سنوات طويلة  لكن أمره مفضوح بني الناس  وكلما تقدَّم من 

 چ ڃ ڃ﴿ خطبة فتاة يعتذر ,ليه أهلها  حبجة قوله تعاىل:
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
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هذا االستدالل صحيح يف مثل قضية [  فهل 3]النور:  ﴾ژ

 هذا الرجل؟

ربُّْا عز مجل فتح باب ايتوبة يلعباد َجيعا  مل َجيع أوالً: اجلواب:  

 ٻ ٻ ٱ﴿ايَشنوب ت مل حَ مقتل مزنى ت فقا  تبارَ متعاىل: 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
, مقا  تبارَ متعاىل يف مصف [8]ايتبريع:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿عباد ايرِحل: 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ
 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
 .[70ت68]ايفرقان:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ

تعاىل, ماشتهرت توبته بني ايْاس, فيبرم  هللمإذا تاب ايعبد إىل ا

ع  اآلالريل ْن يعريمه بَم كان عليه سابقا , مَيب عليهع ْن ال يكونوا 

   ْاليهع.عونا  يلَّيطان ع

  چ چ چ ڃ ڃ﴿تعاىل:  هللِحل بع  ايعلَمء قو  اثانيًا: 

ع  مل استبلَّ جريمة ايزنى, ألن ايَشر يستبلُّ  [3]ايْور:  ﴾ڇ چ

ج مل  هللايزنى يكون مرتدا  عل ديل ا كافرا , ماملرتد ايكافر ال َيوز ْن يتزمَّ

 امرْا مسلمة.

زنى, مهو مَصٌّ مايبع  اآلالر ِحل اآلية ع  مل اشتهر بجريمة اي

ع  ذيك, فال يزمج هَشا ايرجل ايزاِّن مل امرْا مسلمة َمَْة, الَّية 

 عليها مل االنبراف.
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 وبناء عىل ذلك:

تعاىل  هلليف حق ايرجل ايتائب إىل اايكريمة فاالستدال  هبَشه اآلية 

مل ايزنى يف غري َملِّه, مإن زماجه مل امرْا صالة بعد صدق توبته زماج 

 تعاىل ْعلع. هللفيه. هَشا, ماصبيح ال الالف 

تزوَّج رجل من امرأة سرًا بدون علم زوجته األوىل  واشرتط : 5السؤال

عليها أن ال خترب أحدًا بذلك  ومحلت منه  وحصل خالف 

شديد بينهما  فأعلمت الزوجة الثانية الزوجَة األوىل بزواجها 

منه  فطلَّقها زوجها  وطلب منها أن ُتسقط محلها الذي دخل 

 هره السابع  فهل جيوز هلا أن ُتسقط هذا احلمل؟ش

ل يف املبكمة ايرشعية, أوالً: اجلواب:   ايزماج ايعريف ايَشر ال يسجَّ

, ميكْه مل إذا استوَف حمطحه مْركانه مإن كان حعيا  يف ظاهر األمر

 األالطاء ايَّائعة ايتي يرتتَّب عليها رضر كبري.

, ألن ايكثري مل ايْاس يظْون ْن ايطالق يقع ع  املرْا الاملثانيًا: 

 طالق املرْا الامل ال يقع عليها.

إذا طلقُ املرْا مجبُ عليها ايعدا, إن كانُ حامال  حتى ثالثًا: 

هتا ثالث  تضع ِحلها, مإن كانُ غري حامل متأتيها ايعادا ايَّهرية فعدَّ

ر سلٍّ حيضات, مإن كانُ ال تأتيها ايعادا ايَّهرية   يكِْبح سلٍّ ْم ِصغح

هتا ثالثة ْشهر.  فعدَّ

هتا يف بيُ ايزمجية, مال رابعًا:  َيب ع  املرْا املعتدا ْن تقيض عدَّ
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َيوز َما ْن خترج مل بيُ ايزمجية, مال َيوز إالراجها مْه, يقويه تعاىل: 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ
 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
 .[1ق: ]ايطال ﴾ڇ چ چ چ چ

ال َيوز إسقاط ازْني بعد نف  ايرم  فيه مهَم كانُ خامسًا: 

, مإذا حَل اإلسقاط فيكون ايفاعل  األسباب, ألنه قتل نفس بغري حقٍّ

, معليه ايكفارا, مهي صيام شهريل متتابعني, مايغرا, مهي نَف  آثَم 

 عرش دية ايرجل.

 وبناء عىل ذلك:

كانُ حامال , مَيب عليها  فايطالق مقع ع  ايزمجة ايثانية, مإن

هتا يف بيُ ايزمجية , إال إذا ْالرجها ايزمج رغَم  إىل مضع ِحلها قضاء عدَّ

عْها, مال َيوز َما إسقاط ازْني, معليها ْن حتام  ايعودا إىل عَمة 

 ڑ ڑ ژ﴿تعاىل:  هللزمجها, فإن ْبى فعليها بايَْب, ميتتَشكر قو  ا

ْن يثبُ ايزماج يف , مع  ايزمج [130]ايْساء:  ﴾ک ک ک ک

ُ ْجل املبافظة ع  نسب ايويد, ثع يثب املبكمة ايرشعية ْمال  مل

 تعاىل ْعلع. هللايطالق ثانيا . هَشا, ما

تقدَّم شاب صاحب دين وخلق من خطبة فتاة  فرفضت : 6السؤال

 الفتاة الزواج منه  فهل تكون آمثة يف ذلك؟
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ا صببه مسلع: )عليه مع  آيه م هلليقو  ايْبي ص  ااجلواب:   إِذح

وه   ج  مِّ زح ه  فح قح ل  ال  نح ِديْحه  مح و  ضح ل  تحر  ع  مح ي ك  طحبح إِيح ل  فِت ْحٌة يِف  ,الح ل وا تحك  عح ف  إاِل تح

ِريٌ   اٌد عح فحسح ِض مح  ٻ ٱ﴿تعاىل:  هلل( رماه ايرتمَشر. ميقو  ااألحر 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 .أوالً . هَشا [32]ايْور:  ﴾ٿ ٿ

ب يف نظر اخلاطب إىل املدطوبة منظرها إييه, اإلثانيًا:  سالم رغَّ

 هللعليه مع  آيه مصببه مسلع يلمغريا بل شعبة رِض ا هللمقا  ص  ا

َمح عْه, مقد الطب امرْا: ) ي ْحك  مح بح دح ؤ  ْحن  ي  ى  رح ْحح  إِنَّه   ا فح ي هح ر  إِيح ( رماه اإلمام ان ظ 

 ِْحد مايرتمَشر مغريُها.

ا ْم املرْا ايزماج مل صاحب ايديل ماخللق إذا رفضُ ايفتاثالثًا: 

ألهنا ما رغبته فال إثع عليها مال حرج, ألن ايزماج مبْاه ع  االالتيار, مع 

 ايراحة ايْفسية يلداطبني.

ْه فيها إثع كبري, ألنه مل ديُّ تكراهية اإلنسان مل ْجل رابعًا: 

 ايواجب ع  املؤمل ْن حيبَّ املؤمل.

 وبناء عىل ذلك:

ها مل صاحب ايديل إذا   تَّعر يف رف  ايفتاا زماجح فال حرج 

ْه. هَشا, ديُّ تبراحة إييه, ميكْها تكون آثمة إذا كانُ كراهيتها يه مل ْجل 

 تعاىل ْعلع. هللما
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أنا فتاة جامعية  تقدَّم خلطبيت شاب صاحب دين وخلق  : 7السؤال

ووالدي يرفض زواجي حتى أنهي دراسيت كليًا  فهل يكون 

 آمثًا؟ وهل جيوز لي أن أتزوَّج سرًا بدون موافقته؟ والدي بذلك

م إييها صاحب أوالً: اجلواب:   مل ايسْة تعجيل زماج ايفتاا إذا تقدَّ

لَّ ايديل ماخللق, ملا مرد يف الديث ايرشيف: ) ه  ر  الِّ ِِلُّ ال ت ؤح ا عح ٌة يح  :ثحالثح

  ُ تح ْح ا  الا  إِذح ََّ ت   ,اي ح رضح ا حح ا  إِذح حازح ْح از  األح  ,مح امح ؤ  ف  ت  ك  دح جح ا مح ع  إِذح ( رماه يِّ

 اإلمام ِْحد مالاكع.

عليه مع  آيه مصببه  هللص  ا هللخمايفة ْمر سيدنا رسو  اثانيًا: 

 ک ک ک ڑ﴿مسلع فيها الطورا كبريا, مذيك يقويه تعاىل: 

, ممل ْمر سيدنا [63]ايْور:  ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

ل  لع: )عليه مع  آيه مصببه مس هللص  ا هللرسو  ا ع  مح ي ك  طحبح إِيح ا الح إِذح

وه   ج  مِّ ه  فحزح قح ل  ال  نح ِديْحه  مح و  ضح اٌد  ,تحر  فحسح ِض مح ل  فِت ْحٌة يِف األحر  ل وا تحك  عح ف  إاِل تح

ِريٌ    ( رماه ايرتمَشر.عح

ايدراسة ييسُ فرضا  مال سْة, ما دام ايبع  يقوم هبا يكفاية ثالثًا: 

 عة ايدراسة بعد ايزماج.املجتمع, مبإمكان ايرجل ماملرْا متاب

ذهب َجهور ايفقهاء إىل عدم صبة عقد ايزماج بدمن مِل, رابعًا: 

ِِلٍّ عليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هلليقويه ص  ا ا ح إاِل بِوح ل طحان   ,ال نِكح ايسُّ  مح

ه   ِِلَّ يح ل  ال مح ِِلُّ مح  ( رماه اإلمام ِْحد مْبو دامد مايرتمَشر مابل ماجه.مح

إذا كانُ بايغة ايسادا الْفية مقايوا بجواز نكاحها مالايف يف ذيك 
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 مل ايرجل ايكفء, مبمهر املثل. ,بغري إذن مييِّها ,خمتاراعاقلة 

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 

 ة ايرشعية.طريق املبكم

 وبناء عىل ذلك:

فإذا كان اخلاطب صاحب ديل ماللق, ممايدَ يرف  زماجك مْه 

 مْنُ ال توافقني مايدَ يف ذيك, مل ْجل متابعة دراستك يف ازامعة,

 فهو آثع, ألن ايزماج سْة, مهو ْهعُّ مل ايدراسة.

رَ مل ايزماج بدمن موافقة ايوِل؛ ألن ايزماج بدمن إذن  مْحَشِّ

ج باطل عْد َجهور ايفقهاء, مإن كان مال بدَّ مل ايزماج بدمن ايوِل زما

إذن ايوِل فليكل عْد ايقاِض ايرشعي حَصا , ماحَشرر مل ْن ِيدعك 

 ايرجل بايزماج مْه بدمن إذن ايوِل, ْم بدمن تسجيله يف املبكمة ايرشعية,

 تعاىل ْعلع. هللفإن حَل هَشا فربَم تْدمني مال يْفعك ايْدم. هَشا, ما

تعرفت على فتاة نصرانية  وأحببتها  وأريد الزواج منها  فهل : 8الالسؤ

 هناب حمظور شرعي من الزواج منها؟

ايعالقات بني ايرجا  مايْساء األجْبيات, إذا كانُ أوالً: اجلواب:  

يلتعارف مايَداقات, ال جتوز حعا , مهي كبريا مل ايكبائر, مفيها إثع 

عليه مع  آيه  هلل, يقويه ص  اممعَية, مالاصة إذا كانُ هْاَ اللوا
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( رماه  ي طحان  َمح ايََّّ ايِثحه  انح ثح ٍا إاِل كح ْح رح ٌل بِام  ج  نَّ رح ل وح ْحال ال ِيح  مصببه مسلع: )

 عْهَم. هللايرتمَشر عل ابل عمر رِض ا

 ۋ﴿ايزماج مل ايكتابيات جائز حعا , مذيك يقويه تعاىل: ثانيًا: 

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ
 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

. ْما نكا  املرشكة ايتي ال تديل [5]املائدا:  ﴾ىئ ىئ ىئ ېئ

 ڄ ڄ ڄ﴿بديل سَممر فال َيوز حعا , مذيك يقويه تعاىل: 

 .[221]ايبقرا:  ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

ب سيدنا رسو  اثالثًا:  عليه مع  آيه مصببه  هللص  ا هلليقد رغَّ

عليه مع   هلليديل, فقا  ص  امسلع يف االتيار املرْا املسلمة, صاحبة ا

ا,  يِِديِْهح حاَِمحا, مح َجح ا, مح بِهح ِلحسح حاَِمحا, مح
ٍع: ملِ بح ْحا  ألحر  ح  امل حر  ْ كح آيه مصببه مسلع: )ت 

( رماه ايبدارر عل ِّْب هريرا رِض ا َح ا دح ُ  يح ِربح يِل تح اِت ايدِّ ر  بَِشح  عْه. هللفحاظ فح

ايتي تعني ايزمج ع  غ ِّ  فاملرْا املسلمة صاحبة ايديل ماخللق هي

ايبَص, متقوم بايواجب ايَشر عليها نبو زمجها, منبو ْمالدها يف 

ب ايْبي ص  ا عليه مع  آيه مصببه مسلع يف  هللاملستقبل, َمَشا رغَّ

عليه مع   هللاالتيار املرْا ايَالة ايتي تكون مزرعة ألبْائها, فقا  ص  ا

ما يِْ طح  حريَّ  ( آيه مصببه مسلع: )ختح ي ِهع  وا إِيح ن كِب  ْح , مح اءح فح وا األحك  ان كِب  , مح ع  ِفك 

 تعاىل عْها. هللرماه ابل ماجه عل عائَّة رِض ا
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 وبناء عىل ذلك:

ف ع  املرْا األجْبية ت سواء كانُ مسلمة أوالً:  ما فعلته مل ايتعرُّ

ر قويه تعاىل:  ْم غري مسلمة ت ال َيوز حعا , معليك باالستغفار, متَشكَّ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ
 . [109]ايتوبة:  ﴾ڻ

ييس هْاَ َمظور حعي يف نكا  املرْا ايكتابية, ميكل قد ثانيًا: 

 توجد املبظورات ايتايية:

ت ْن توافقها ع  مضع ايَليب, مايَشهاب إىل ايكْيسة, مهَشه 1

ة كْبى.  طامَّ

مية, ألنَّ فاقد اييشء ال يعطيه, ت ال تضمل تربية ْمالدَ تربية إسال2

 ماملرْا َما دمر كبري يف ايتأثري ع  األمالد, مهَشا ْمر ال يْكره ْحد.

ت ال تضمل طهارهتا مل الي  مايْفاس, مربَم ْن ال تَصِّ  يك 3

 ْهنا يف عادهتا ايَّهرية, متوقعك يف إثع املعاحا.

جة ت4 عيث يف ت ال تضمل ْهنا تتبجب, مقد خترج سافرا متْبِّ

األرض فسادا  مل حيث تقَد ْم ال تقَد, مقد ختتلط مع ايرجا , 

 متَافبهع, متتعامل بايربا, مترشب اخلمر...

ت يف هَشا ايْكا  الطورا ع  األمالد الاصة يف ايدم  ايغربية, 5

هع إىل  ببيث تلزم تلك ايدم  ايزمج املطلِّق بايتدِل عل األمالد مضمِّ
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ُ إييها ْمالدها ايزمجة, مكع مل رجل طلَّق ز مجته ايكتابيَّة, مضمَّ

ما َجيعا , مايقَص يف ذيك كثريا جدا . مال حو  مال قوا  ايَغار متَْصَّ

 ايعِل ايعظيع. هللإال با

 تعاىل مل قا :  هللمرحع ا

تتته  متزايتتتدٌ  تتتارى قبب  َح  زماج  ايَّْ

تافرٌ  فرح ابتٍل يته فهتو كح ل  يرضح ك   ممح

 مقتتد يكفتتر ايتتزمج اتباعتتا  يزمجتتهِ 

ُح راغبتا   عليكح   بَشاِت ايديل إن كْت

 مذحر  عْكح ْهلح ايكفر ماحَشر  زماجهع  

شتتداٍ   مْمالد  هتتَشا ايعقتتِد ييستتوا ير 
 

تتتدا فتتتِر ايبْتتتنيح مؤكَّ  يتتتؤِدر إىل ك 

تتوال  مفَّْتتدا تتالمح قح تتعح اإلس   مإن  زعح

 فيتتداللح يف نتتاِر ازحبتتيِع خملَّتتدا

دا  زماجتتا  صتتبيبا  تبتتد  فيتته مستتدَّ

تتتُهوا يبتتتدما كثتتتريا  م   ُّ دافرشح  ْتتتدَّ

تِتدا تا  مَمح  فيكثر  جيتل  اخلبتِث فحرعح
 

 تعاىل ْعلع. هللهَشا, ما

مت عقؤؤؤد زواجؤؤؤي علؤؤؤى فتؤؤؤاة حبضؤؤؤور وليِّهؤؤؤا وشؤؤؤاهدي عؤؤؤدل   : 9السؤؤؤؤال

وكؤان العقؤد عرفيؤًا ؤ خؤارج ا كمؤة الشؤرعية ؤ وكنؤت أقؤوم أنؤا               

و,ياها بالفحوصات الطبية  وقبل صدور نتؤائج الفحؤا الطؤيب     

  وبعؤؤؤد أيؤؤؤام مؤؤؤن الؤؤؤزواج  تبؤؤؤيَّن أن الزوجؤؤؤة    متَّ الؤؤؤدخول بالزوجؤؤؤة 

  فهؤؤؤل مؤؤؤن حقِّؤؤؤي أن مصؤؤؤابة  ؤؤؤرض )الريقؤؤؤان( وهؤؤؤو مؤؤؤرض معؤؤؤٍد

 أطلِّقها؟ وتستحقُّ املهر كاماًل؟

األمىل يف كلِّ زمجني إجراء ايفبوصات ايطبيَّة قبل أوالً: اجلواب:  

 إجراء عقد ايزماج, مكَشيك األمىل ْن ال يعقد عقد ايزماج إال يف املبكمة
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إذا استوَف حمطه  ايرشعية, مإن كان ايعقد ايعريف صبيبا  حعا  

 , ألنَّ مَّاكل ايزماج ايعريف كثريا جدا .مْركانه

م ماملؤالر إذا تعَّ ايدالو  هباثانيًا:   املرْا تستبق املهر كامال , املقدَّ

 .بعد عقد ايزماج

 وبناء عىل ذلك:

, ْم ْن تتفق فإذا ْردت طالقها مجب عليك ْن تدفع كامل صداقها

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 

دمن ْن يَيبك مهرها مع مَاب مرضها, مإن صْبت عليها مع ايعالج 

 تعاىل ْعلع.  هللفلك يف ذيك ْجر. هَشا, ماْذى مل مرضها 

تقدمت من خطبة فتاة  وهي صاحبة دين وخلق  وقمت : 10السؤال

بصالة االستخارة  فرأيت منامًا أزعجين كثريًا  فهل هذا دليل 

 على أن زواجي من هذه الفتاة ليس خريًا يف حقي؟

عز مجل باالستَّارا, فقا :  هلليقد ْمرنا اأوالً: اجلواب:  

: . ممصف املؤمْني بقويه تعاىل[159]آ  عمران:  ﴾ڦ ڦ ڤ﴿

عليه مع  آيه  هلل. مسلَّ يْا ايْبي ص  ا[38]ايَّورى:  ﴾ڻ ں ں﴿

مصببه مسلع االستدارا, م  يقيد ذيك برؤيا مْامية, بل األمر مردمد 

 إىل انرشا  ايَدر متيسري األمور, ْم انقباض ايقلب متعسري األمور.

عليه مع  آيه مصببه مسلع  هللص  ا هللبنيَّ يْا رسو  اثانيًا: 
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ْحا  صفا ح  امل حر  ْ كح ت املرْا ايَالة ايتي يرغب هبا ايرجل املسلع بقويه: )ت 

 ) َح ا دح ُ  يح ِربح يِل تح اِت ايدِّ ر  بَِشح فح ا, فحاظ  يِِديِْهح حاَِمحا, مح َجح ا, مح بِهح ِلحسح حاَِمحا, مح
ٍع: ملِ بح ألحر 

عليه مع  آيه  هللعْه. مبقويه ص  ا هللرماه ايبدارر عل ِّْب هريرا رِض ا

ببه مسلع: )ْال ْالْبَ بدري ما يكْزه املرء! املرْا ايَالة, إذا نظر مص

ته, مإذا ْمرها ْطاعته, مإذا غاب عْها حفظته( رماه الاكع عل  إييها  َّ

 عْهَم. هللابل عباس رِض ا

تعاىل, مإما ْن تكون مل  هللايرؤيا املْامية, إما ْن تكون مل اثالثًا: 

 َم جاء يف الديث ايَشر رماه اإلمام ِْحدايَّيطان, ْم مل حديث ايْفس, ك

اح رِض ا رح ي  رح ْحِِّب ه  ل   ل  ايَّْبِيِّ  هللعح ى ِمل   ملسو هيلع هللا ىلصعْه عح ح ب رش  ٌة: فح ا ثحالثح يح ؤ  : )ايرُّ ا ح قح

ِجب ه  هللا ع  ا ت  يح ؤ  ع  ر  ك  د  ْححح ْحى  ا رح إِذح ي طحاِن, فح ختح ِويٌف ِمل  ايََّّ ِس, مح ِديث  ايَّْف  حح , مح

ا إِن   هح ََّ يحق  ل  (.  فح لِّ َح ي  ل  ع  فح يحق  ي  ٍد, مح ْححح ه  عح ح  ََّ ق  ه  فحال يح ه  رح ي ئ ا يحك  ْحى شح ا رح إِذح , مح اءح  شح

فايَّيطان يه نَيب مما يراه ايْائع, مايْفس َما نَيب مما يراه ايْائع, 

 تعاىل. هللمايرؤيا ايَالة ايتي تكون برشى مل ا

يْفس ْمره صعب مإن ايتمييز بني حظِّ ايَّيطان مل ايرؤيا محظِّ ا

ا ايعامرا بمببة ا  هللتعاىل, مَمبة رسو  ا هللإال ع  ْصباب ايقلوب ايْريِّ

 عليه مع  آيه مصببه مسلع. هللص  ا

 وبناء عىل ذلك:

ا, مقلبك  فإذا كانُ ايفتاا صالة  صاحبةح ديل ماللق, ماألمور ميرسَّ

 يف هَشا ايزماج.تبارَ متعاىل ْن يبارَ يك  هللمْرش , فتابع الطبتك, مْسأ  ا
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 َ ْما بايْسبة ملا رْيُ مل مْام مزعج فإنه مل ايَّيطان مال يرضُّ

تعاىل, مكان عليك بعد ْن استيقظُ ْن تَِل ع  سيدنا رسو   هللبإذن ا

ث  هللص  ا هللا عليه مع  آيه مصببه مسلع, متتفلح عل يسارَ, مال حتدِّ

بدارر عل ِّْب سلمة به ْحدا , كَم جاء يف الديث ايرشيف ايَشر رماه اي

عليه مع  آيه مصببه مسلع قا :  هللعْه, ْن ايْبي ص  ا هللرِض ا

ْحة  ِمل  ا حسح ا ال  يح ؤ  ل  هلل)ايرُّ ث  بِِه إاِل مح حدِّ ِبُّ فحال حي  ا حي  ع  مح ك  د  ْححح ْحى  ا رح إِذح , فح

ذ  بِا وَّ يحتحعح ل  ه  فح رح ك  ا يح ْحى مح ا رح إِذح , مح بُّ
ِ
ا مح  هللحي  هح ِّ يحت ِفل  ِمل  حح ي  ي طحاِن, مح ِّ ايََّّ ِمل  حح

(. هَشا, ما ه  َّ حا يحل  تحرض  إهِنَّ ا, فح د  ْححح ا  ث  هِبح حدِّ ال حي  ا, مح  تعاىل ْعلع.  هللثحالث 

تقدَّمت من خطبة فتاة  وقبل ,جراء العقد عليها قدمُت : 11السؤال

هلا الذهَب الذي متَّ االتفاق عليه مع املهر  واختلفُت مع أهلها 

خت اخلطبة  فهل الذهب من حقي أم من حقهم  مع العلم وفس

 بأنَّ العقد ما متَّ بيننا؟

بَّاٍس أوالً: اجلواب:   ِل عح اب  رح مح مح ِل ع  ل  اب  رمى ْبو دامد يف سْْه عح

ل  ايَّْبِيِّ  هللرِض ا حبح  ملسو هيلع هللا ىلصعْهَم عح ْحم  هيح طِيَّة   طِيح عح ع  ْحن  ي  ٍل  ج  ِلُّ يِرح : )ال حيح ا ح قح

عَّ ِهبحة  فحريح   طِيَّةح ث  عح طِي اي  ع  َِشر ي  ثحل  ايَّ مح , مح ه  دح يح طِي مح ع  ايِدح فِيَمح ي  ا, إاِل ايوح ِجعح فِيهح

ي ِئِه(. مقا   ادح يِف قح , ث عَّ عح اءح بِعح قح ا شح إِذح , فح ل  أ ك  ل ِب يح كح ثحِل اي  مح ا, كح ِجع  فِيهح ر  يح

كان ايواهب ايفقهاء: األصل يف اَمبة ماَمدية عدم ايرجوع فيها, إال إذا 

ع املب .  يريد عليها عوضا , مال يريد ايتْبُّ

مه اخلاطب ملدطوبته قبل ايعقد, إما ْن يكون جزءا  مل ثانيًا:  ما يقدِّ
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مل املهر  املهر املتَّفق عليه, مإما ْن يكون هدية مل اَمدايا, فَم كان جزءا  

مه عْد فس  اخلطبة, تعَّ  ايفس  مل بايتَصيح ْم ايعرف, فإنه يرجع بَم قدَّ

ه املرْا إال بايعقد.  جهته, ْم مل جهتها؛ ألنَّ املهر ال تستبقُّ

دايا ايتي يقدمها اخلاطب ملدطوبته قبل ايعقد, م  يلهمْما بايْسبة 

تكل جزءا  مل املهر, فَشهب َجهور ايفقهاء إىل ْن اخلاطب يسرتدُّ َجيع 

ْم مل  , سواء كان ايفس  مل جهتهيف ملكها اَمدايا إن كانُ موجودا

جهتها, مالايف يف ذيك املايكية, مقايوا: إذا كان ايفس  مل جهته فال 

 يسرتدُّ مْها شيئا , مإن كان مل جهتها فله املطايبة باَمدايا إن كانُ قائمة.

جاء يف ايدر املدتار: الطب بُْ رجل مبعث إييها ْشياء, م  

جها ْبوها, فَم ب عث يلمهر يسرتدُّ عيْه قائَم  فقط,  مإن تغريَّ يزمِّ

باالستعَم ؛ ْم قيمته هايكا , ألنَّه معامضة م  تتع, فجاز االسرتداد؛ مكَشا 

يسرتدُّ ما ب عث هدية مهو قائع, دمن اَمايك ماملستهلك, ألنه يف معْى 

 اَمبة. اهت.

 وبناء عىل ذلك:

مته جزءا  مل املهر املتَّفق عليه بيْكَم, م   فإذا كان ايَشهب ايَشر قدَّ

ك ْن تسرتدَّ ايَشهب َير عقد اي زماج بيْكَم, متعَّ فس  اخلطوبة, فمل حقِّ

ايَشر قدمته َما ع  ْنه جزء مل املهر, ماألمىل يف حقك ْن ترتَ َما 

 تعاىل ْعلع.  هللايَشهب, مالاصة إذا كان زمل اخلطبة طويال . هَشا, ما
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أنا فتاة أبلغ من العمر ثالثني عامًا  وأبي وأمي منفصالن : 12السؤال

عضهما  ومات والدي ومل أره ,ال مرة واحدة يف حياتي  ولي عن ب

أخ شقيق ال يوافق على زواجي  فهل يصحُّ أن يكون خالي وكياًل 

 عين يف الزواج؟

عليه مع  آيه مصببه مسلع:  هلليقو  ايْبي ص  اأوالً: اجلواب:  

هح  اح  ِْكح ا فح يِيِّهح ِن مح ِ إِذ  ري  ُ  بِغح بح ٍا نحكح ْح رح َمح ام  يُّ ْح ا ) هح اح  ِْكح ا بحاطٌِل فح هح اح  ِْكح ا بحاطٌِل فح

ما  ر  تحجح إِن  اش  ا, فح ِجهح ر  لَّ ِمل  فح تحبح ر  بَِمح اس  ا امل حه  لحهح ا فح لح هِبح إِن  دحالح ٌل, فح
بحاطِ

( رماه اإلمام ِْحد مايرتمَشر مقا : حديث  ه  ِِلَّ يح ل  ال مح ِِلُّ مح ل طحان  مح ايسُّ فح

ج  عليه  هللحسل. ميقو  ايْبي ص  ا مِّ مع  آيه مصببه مسلع: )ال ت زح

ا( رماه  هح سح ج  نحف  مِّ زح تِي ت  انِيحةح ِهيح ايَّ إِنَّ ايزَّ ا, فح هح سح ا  نحف  ْح ج  امل حر  مِّ ال ت زح , مح ْحاح ا  امل حر  ْح امل حر 

 عْه. هللاإلمام ِْحد عل ِّْب هريرا رِض ا

 ال يغريهع مل األقارب اتايوالية يف ايْكا  تكون يلعَبثانيًا: 

 كاألخ مل ْم, ْم الا , ْم ازد ْب األم منبوهع.

ايَّقيق ْم  هع: األب, ثع ازد, ثع االبل, ثع األخ اتمايعَب

 ...ايَّقيق ْم ألب , ثع ايععايَّقيق ْم ألب , ثع ابل األخألب

ذهب َجهور ايفقهاء إىل ْن ايعقد بدمن مِل باطٌل, مْجازه ثالثًا: 

 فقهاء الْفية, مال ْفتي به.

 ىل ذلك:وبناء ع

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 

 تعاىل ْعلع.  هللترفعي األمر يلقاِض ايرشعي, فهو مِلُّ مل ال مِلَّ يه. هَشا, ما

اليت تقول هل صحيح بأنه ال جيوز نكاح املرأة النصرانية : 13السؤال

تعاىل؟ وهل قال أحد من الفقهاء  هلل  والعياذ باهللعيسى ابن ا

 بتحريم نكاح النصرانية اليت تعتقد هذا االعتقاد؟

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  اأوالً: اجلواب:  

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ېى ې ې ې
 ﴾ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

ا  ايكتابيات يلمسلع؛ مايكتاِّب مل سببانه متعاىل ْبا  نك هلل. فا[5]املائدا: 

تعاىل ت, ممع قويه هَشا    هللت مايعياذ با هللايَْارى يقو : عيسى ابل ا

سببانه متعاىل عْه صفة ايكتاِّب, مع ْنه ْثبُ كفره, فقا  تعاىل:  هلليِْف ا

 ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ
 ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ
 ې ۉۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې
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 ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ی ی
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 .[75ت72]املائدا:  ﴾ٹ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿تبارَ متعاىل ْثبُ كفرهع بقوَمع:  هللفا

. ممع ذيك ما نفى عْهع صفة ﴾گ ک ک ک﴿. مبقوَمع: ﴾ڦ

 .﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ايكتاب, فقا : 

ذهب َجهور ايفقهاء مل املسلمني إىل حلِّ نكا  ايكتابية, ميو ثانيًا: 

كانُ عقيدهتا فاسدا, يوضو  اآلية ايسابقة, مالايف يف ذيك بع  

, إذا كانُ تقو : رهبا عيسى املجتهديل فلع يرح نكا  ايكتابية مباحا  

 تعاىل. هللمايعياذ با

عْهَم, كَم رمى ايبدارر:  هللبل عمر رِض ا هللمهَشا ما ثبُ عل عبد ا

: إِنَّ ا ا ح ِة قح وِديَّ يحه  اي  انِيَِّة مح ح اِ  ايََّْص  ل  نِكح ئِلح عح ا س  انح إِذح اِت  هلل)ْنه كح كح ِ مح امل رش  رَّ حح

, يعْي ت  ِمْنِيح ال  [221]ايبقرا:  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿عح ح امل  ؤ  ت مح

ب ٌد ِمل   وح عح ه  ى, مح حا ِعيسح هبُّ ْحا  رح و ح امل حر  ْحن  تحق  ح ِمل   ْبح ْحك  ي ئ ا   شح
َِ ا ح لحع  ِمل  اإِلح  ْحع 

 تعاىل ْعلع.  هللازمهور. ما ايراجح يدرَّ قو (. مهللِعبحاِد ا

 وبناء عىل ذلك:

 مبا , ميكل برشمط: فعْد َجهور ايفقهاء نكا  املرْا ايَْصانية
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د مل ْهنا نَصانية, مييسُ علَمنية ال تديل بديل سَممر, أوالً:  ايتأكُّ

 ألن املرْا ايعلَمنية ايتي ال تديل بديل سَممر ال حيلُّ نكاحها.

د مل إحَاهنا, ببيث تكون عفيفة, مذيك يقويه تعاىل: ثانيًا:  ايتأكُّ

. ْما ايتي [25]ايْساء:  ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿

تعاىل, ماشتهرت باختاذ األصباب  هللبايزنى مايعياذ با استهرتت

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ماألصدقاء, فال حيلُّ نكاحها؛ يقويه تعاىل: 

 . [3]ايْور:  ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

تعاىل يسأيه: ْيتزمج ايرجل  هللجاء رجل إىل السل ايبَصر رِحه ا

 ملسلَمت!ا هللاملرْا مل ْهل ايكتاب؟ قا : ما يه مألهل ايكتاب, مقد ْكثر ا

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؟

انية َماربة, فإن كانُ َماربة فال حيل نكاحها؛ ْال تكون ايَْصثالثًا: 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿يقويه تعاىل: 

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
. فإن صارت ذميَّة [29]ايتوبة:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 حلَّ نكاحها, مإال فال.
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معليه فال حيلُّ نكا  اييهودية اييوم, ما دامُ الرب قائمة بني 

 املسلمني ماييهود.

عليه  هللْال يكون هْاَ رضر بايْساء املسلَمت, يقويه ص  ا: رابعاً 

( رماه اإلمام ِْحد عل ابل  ارح ال رِضح رح مح ح مع  آيه مصببه مسلع: )ال رضح

ِجدح ايرضر باملسلَمت فال حيلُّ نكا   هللعباس رِض ا عْهَم. فإن م 

ايكتابيات, مالاصة ممل يعيش يف بالد ايغرب, حيث يمثِّلون ْقليات 

ر اَمد , ْم بزماجها هللمدا, مهَشا يرضُّ باملرْا املسلمة, إما بانبرافها ال قدَّ

ر ا تعاىل, مإما ْن تعيش يف كبُ دائع حترم الياا  هللمل غري املسلمني ال قدَّ

 تعاىل. هللايزمجية منعمة األمومة ال قدر ا

 هللرمى اإلمام َممد بل السل يف كتابه اآلثار: ْن سيدنا عمر رِض ا

تزمج مهو باملدائل امرْا رِض اهلل عْه بلغه ْن حَشيفة بل اييَمن عْه 

هيودية, فكتب إييه عمر: ْعزم عليك ْال تضع كتاِّب هَشا حتى ختِل 

ة  سبيلها, فإِّن ْالاف ْن يقتدر بك املسلمون, فيدتارما نساء ْهل ايَشمَّ

 زَمَمل, مكفى بَشيك فتْة يْساء املسلمني.

عليه مع  آيه مصببه مسلع  هللص  ا هللممصية سيدنا رسو  ا

َيب ْن ال تغيب عل سمع املؤمل الريص ع  تكثري نسل هَشه األمة: 

عليه مع   هللْن ايْبي ص  ا عْه هللرمى ايبدارر عل ِّْب هريرا رِض ا

حاَِمحا,  َجح ا, مح بِهح ِلحسح حاَِمحا, مح
ٍع: ملِ بح ْحا  ألحر  ح  امل حر  ْ كح آيه مصببه مسلع قا : )ت 

يِِديِْ  (. هَشا, مامح َح ا دح ُ  يح ِربح يِل تح اِت ايدِّ ر  بَِشح فح ا, فحاظ   تعاىل ْعلع.  هللهح
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هل جيوز للمرأة املسلمة أن تشرتط على زوجها يف عقد : 14السؤال

 الزواج أن ال يتزوَّج عليها  و,ن تزوَّج عليها فلها أن تطلِّق نفسها؟

يار مع َيب ع  ايرجل ماملرْا ْن ال يكون َمع الأوالً: اجلواب:  

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعاىل, مذيك يقويه تعاىل:  هللقضاء ا

 .[36]األحزاب:  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

ايوفاء بايوعد إذا   يكل خمايفا  يألحكام ديانة  ال قضاء  َيب ثانيًا: 

عليه مع  آيه مصببه مسلع:  هللايرشعية, مذيك يقويه ص  ا

مطِِهع  إاِل  ونح عح ح ح   م 
لِ امل  س  ا( رماه )مح ام  رح لَّ حح ْححح ْحم   الال   مح حح رَّ ط ا حح حح 

 ايرتمَشر مقا : حديث حسل صبيح.

 ايدالو  بايزمجة يوجب َما املهر كامال .ثالثًا: 

 وبناء عىل ذلك:

 هللفال َيوز يلمرْا ْن تَّرتط ْم متْع زمجها مل ايزماج عليها, ألن ا

 ﴾گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿تعاىل ْحلَّ هَشا بقويه: 

, مايرجل هو ْدرى بباجته إىل ايتعدد ْم عدمه, ألن مْعه مل [3ء: ]ايْسا

تعاىل؛ مإذا مجد مثل هَشا  هللايزماج بثانية قد يوقعه يف الرام مايعياذ با

ايرشط يف ايعقد فإنه ال يؤثر ع  صبة ايعقد, فايعقد يكون صبيبا , 

 مايرشط الغيا .

لِّق نفسها إذا مإذا اشرتطُ ايزمجة ع  زمجها ْثْاء ايعقد ْن تط

ج عليها, فلها اخليار  ج عليها, ممافق ايزمج ع  هَشا ايرشط, ثع تزمَّ تزمَّ
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ْن تبقى معه مع مجود ايزمجة ايثانية, ْم ْن تطلِّق نفسها مْه, ماألمىل يف 

ها ْن تبقى يف عَمة زمجها إال إذا الافُ ْن ال تقيع حدمد ا مع  هللحقِّ

 زمجها.

إذا مافق ع  حط زمجته بطالق  مَيب ع  ايزمج ْن يعلع بأنه

ج عليها, مطلَّقُ نفسها بعد ايزماج عليها, ْهنا تستبقُّ  نفسها إن تزمَّ

املهر كامال  مع ايْفقة عليها ْثْاء ايعدا, إال إذا طابُ نفسها عل َشء مل 

 تعاىل ْعلع. هللمهرها. هَشا, ما

صاحبة عز وجل بزوجة طيبة صاحلة  هلللقد أكرمين ا: 15السؤال

تعاىل منها الولد  وأنا أرغب بالزواج  هللين وخلق  ورزقين اد

 بثانية  فهل رغَّب اإلسالم يف التعدُّد أم ال؟

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿تعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

. مقا  ايعلَمء: هَشا األمر يإلباحة, مقد يكون ماجبا  ع  [3]ايْساء:  ﴾گ

د, مقد يكون حراما  إذا ايزمج إذا اليش ع  نفسه مل ايفتْة إذا   يع دِّ

د نساءه.  غلب ع  ظل ايزمج ْنه ال يستطيع ايعد  إذا عدَّ

, [14]ايقيامة:  ﴾ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ﴿ميقو  موالنا عز مجل: 

فايعبد هو ْدرى بباجته مل غريه, ألن اإلنسان قد ِيدع اآلالريل, مقد 

 يكون قور الجة, ميكْه ال يستطيع ْن ِيدع نفسه.

 وبناء عىل ذلك:

ع ع   فال را يَّجِّ يوجد نصٌّ يف ايقرآن ايعظيع مال يف ايسْة املطهَّ
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ج امرْا فقد  د, بل يوجد ايتَّجيع ع  ايزماج بَّكل عام, ممل تزمَّ ايتعدُّ

عليه مع  آيه مصببه مسلع:  هللطبَّق ايسْة ايتي ْشار إييها ايْبي ص  ا

َّْتِ  ل  بِس  مح ع  ل   ح  يح مح َّْتِي, فح ا   ِمل  س  ي سح ِمِّْي( رماه ابل ماجه, )ايِّْكح لح ي فح

ل   هللمبقويه ص  ا بحاِب مح ح ايََّّ رشح ع  ا مح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )يح

ع  
تحطِ ل   ح  يحس  مح ِج, مح ر  فح ل  يِل  َح ح 

ْح ِ مح ْحغح ُّ يِل بحَصح ه   إِنَّ , فح ج  مَّ يحتحزح ل  اح فح بحاءح تحطحاعح اي  اس 

ه  يح  إِنَّ ِم, فح و  ََّ ي ِه بِاي لح عح اٌء( رماه ايبدارر ممسلع.فح  ه  ِمجح

 , ُح مْنا ْنَبك باالقتَار ع  هَشه ايزمجة ايَالة ايتقية كَم قل

د, مْنُ ْدرى بْفسك, مربُّك عز مجل  إال إذا كانُ يك حاجة يف ايتعدُّ

 ْدرى بك مْك.

مإذا عزمُ ع  ايزماج بثانية فيجب عليك ْن تعلع بأنك قادر ع  

 ظِّْك ْنك يسُ بقادر ع  ذيك فيجب ايعد  بيْهَم, مإذا غلب ع 

عليك االقتَار ع  هَشه ايزمجة, حتى ال تقع حتُ حتَشير سيدنا رسو  

َمح ح إىِلح  هللص  ا هللا اِن فح تح ْح رح ه  ام  ُ  يح انح ل  كح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )مح

اِئٌل( رماه ْبو دامد  ه  مح ِشقُّ ِة مح ِقيحامح مح اي  و  اءح يح ا, جح ح اُه  دح  هللمايْسائي. هَشا, ماإِح 

 تعاىل ْعلع.

رجل له صديقة نصرانية  ويريد الزواج منها  فهل جيوز له : 16السؤال

 أن يتزوج منها بغري ,ذن وليِّها وبدون شهود؟

ال َيوز يلرجل املسلع ْن يتدَش صاحبة مصديقة أوالً: اجلواب:  
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يك فتْة ألن يف ذ ال مسلمة مال غريها؛ مالليلة يه مل ايْساء األجْبيات,

 عظيمة يه مَما, سواء كانُ مسلمة ْم كانُ نَصانية.

ب  هللص  ا هللسيدنا رسو  اثانيًا:  عليه مع  آيه مصببه مسلع رغَّ

ايرجل املسلع بايزماج مل املرْا ايَالة مل املسلَمت, مْرُّ صال  يكون 

 عْد املرْا غري املسلمة؟ 

ج نفسها, مالثالثًا:  َيوز َما ْن تتوىل عقد  ال َيوز يلمرْا ْن تزمِّ

ْحا   هللزماج امرْا, يقويه ص  ا ج  امل حر  مِّ زح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )ال ت 

ا( رماه  هح سح ج  نحف  مِّ زح تِي ت  انِيحةح ِهيح ايَّ إِنَّ ايزَّ ا, فح هح سح ْحا  نحف  ج  امل حر  مِّ ال ت زح , مح اح ْح  امل حر 

 ابل ماجه.

 عْد َجهور ايفقهاء, مكَشيك ايْكا ايزماج بدمن مِل ال َيوز رابعاً: 

 .يدى َجهور ايفقهاءبغري شهود نكا  باطل 

 وبناء عىل ذلك:

يف ْعراض ايْاس, ميو كانوا كفارا , ماحَشر مل صداقة  هللت اتق ا1

 ايْساء األجْبيات حتى ال تفتل فيهل.

عليه  هللت ال يَحُّ عقد ايزماج عليها إال بوجود مييِّها, يقويه ص  ا2

( مع  آ ه  ِِلَّ يح ل  ال مح ِِلُّ مح ل طحان  مح ايسُّ , مح ِِلٍّ ا ح إاِل بِوح يه مصببه مسلع: )ال نِكح

رماه اإلمام ِْحد مابل ماجه؛ فإذا امتْع مييُّها مل تزمَيها يلمسلع فعليهَم 

 ْن يرفعا ْمرُها يلقاِض املسلع ييجرر َمَم عقد ايْكا .
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 هللا مسلمة. هَشا, مامْنا ْنَح هَشا ايَّاب املسلع بايزماج مل امرْ

 تعاىل ْعلع.

صديقيت يف العمل تسأل: هل جيوز للمرأة أن يتوىل أمر : 17السؤال

 زواجها زوج أمها؟

ا  هلليقو  ص  اأوالً: اجلواب:   عليه مع  آيه مصببه مسلع: )مح

( رماه ايبدارر ممسلع
ِ
اء ِّْسح اِ  ِمل  اي جح َّ عح ح ايرِّ ْحرضح ِدر فِت ْحة   ُ  بحع  ك  رح , تح

 ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ميقو  تبارَ متعاىل: 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ
 .[31ت30]ايْور:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

فايواجب ع  املسلع ْن يتَّقي مواطل ايفتل, مإن االتالط ايرجا  

بايْساء مل ْعظع األسباب ايداعية يلفتْة, مالاصة عْدما يكثر ايْظر 

مة ايتي ال  مايكالم ماالالتالط, ألن هَشا ربَم ْن يؤدر إىل اخللوا املبرَّ

 تعاىل. هللحتمد عقباها ْبدا  مايعياذ با

ْحٍا  هلليقو  ص  اثانيًا:  رح َمح ام  يُّ ْح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )

إِن   ا بحاطٌِل, فح هح اح  ِْكح ٌل فح
ا بحاطِ هح اح  ِْكح ا بحاطٌِل فح هح اح  ِْكح ا فح يِيِّهح ِن مح ِ إِذ  ري  ُ  بِغح بح نحكح

لح هِبحا الح ل   دح ِِلُّ مح ل طحان  مح ايسُّ ما فح ر  تحجح إِن  اش  ا, فح ِجهح ر  لَّ ِمل  فح تحبح ر  بَِمح اس  ا امل حه  لحهح فح

( رماه ايرتمَشر مقا : حديث حسل. ميقو  ص  ا ه  ِِلَّ يح عليه مع   هللال مح

ه   ِِلَّ يح ل  ال مح ِِلُّ مح ل طحان  مح ايسُّ , مح ِِلٍّ ا ح إاِل بِوح ( رماه آيه مصببه مسلع: )ال نِكح
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اإلمام ِْحد مابل ماجه. ممِلُّ 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  

يق ايرجا  هي فتْة ايْساء, مبإمكان املرْا ْن تسأ  هَشا ايسؤا  عل طر

 َمارمها, ْم تسأ  هي مباحا عل طريق اَماتف عاملا  مل ايعلَمء.

ها فال حي جها ما دامْما بايْسبة يزمج ْمِّ هَشه  اتعَب ُقُّ يه ْن يزمِّ

, فإن   يكل َما قريب مل عَبتها, فإهنا ترفع ْمرها إىل يلايفتاا موجود

جها ايقاِض, ألنه مِلُّ مل ال مِلَّ يه. هَشا,  تعاىل ْعلع. هللما ايقاِض, ميزمِّ

تقؤؤؤدَّمت مؤؤؤن خطبؤؤؤة فتؤؤؤاة  ومت االتفؤؤؤاق علؤؤؤى املقؤؤؤدَّم واملؤؤؤؤخر   : 18السؤؤؤؤال

والذهب واللباس  حيث كانت قيمؤة الؤذهب م ؤة ألؤف لؤرية سؤورية        

وقيمة اللباس مخسون ألف لؤرية سؤورية  ودفعؤت املبلؤغ هلؤم كؤاماًل       

مؤؤؤؤؤن أجؤؤؤؤؤل شؤؤؤؤؤراء الؤؤؤؤؤذهب واللبؤؤؤؤؤاس  وبالفعؤؤؤؤؤل متَّ شؤؤؤؤؤراء اللبؤؤؤؤؤاس  

وبة بناء على موافقيت  واقرتح والدها عليَّ فكرة شراء شؤقة  للمخط

سؤؤؤؤكنية بالتقسؤؤؤؤيط بؤؤؤؤيين وبؤؤؤؤني والؤؤؤؤدها عوضؤؤؤؤًا عؤؤؤؤن الؤؤؤؤذهب  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        

فسؤخ اخلطوبؤة بيننؤا  فهؤل مؤن حقؤي       تعاىل أن يتم  هللعنده. وشاء ا

 أن أسرتدَّ ما دفعته لوليِّ الفتاة  أم صار ملكًا هلا؟

اخلطبة معٌد بايزماج, مييسُ زماجا , مال تستبقُّ املرْا اجلواب:  
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شيئا  مل املهر املتَّفق عليه مل مقدم ممؤالر مذهب مملبس إال بعد ايعقد, 

ته قبل ايدالو  فيدفع َما نَف فإذا تعَّ ايعقد مْراد ايزمج ْن يطلِّق زمج

 املهر, ْما بعد ايدالو  فيدفع َما املهر كامال .

مكان ْما إذا فس  اخلاطب اخلطبة, ْم فسدُ املدطوبة اخلطبة, 

يلطرف ذيك كلُّه قبل ايعقد, فإن يكلٍّ مل اخلاطبني ْن يسرتدَّ ما دفعه 

 اآلالر مل هدايا, مهَشا عْد َجهور ايفقهاء الالفا  يلَميكية.

ما بايْسبة يلمهر املتفق عليه ت مايَشر مل َجلته ايَشهب مايلباس ت ْ

فإن ايزمج يسرتدُّ ما دفعه ع  ْنه مل املهر, سواء كان فس  اخلطبة مل 

 قبلها, مهَشا باتفاق ايفقهاء.مل قبله ْم 

 وبناء عىل ذلك:

فلك ْن تسرتدَّ ما دفعته مل املهر, ميكل عْدما ْعطيُ املوافقة ع  

اس, فلك ْن تسرتدَّ ايلباس, ال قيمته, إال إذا مافق مِلُّ ايفتاا حاء ايلب

 ع  دفع قيمته.

ما دفعُ مل قيمته, ميك ْم عليك اسرتداد ْما بايْسبة يلبيُ فلك 

ته, مإما ْن تبيعه  ََّ ايربح ماخلسارا, فإما ْن تَّرتر مل مِل ايفتاا ح

ماملا  بيْكَم  حَتك, ْم تتفق معه ع  بيعها يطرف ثايث بسعرها الاِل,

 تعاىل ْعلع. هللمْاصفة. هَشا, ما

اختلف رجل مع زوجته  وقال هلا: ,نه متنازل عن حقه يف : 19السؤال

 املعاشرة الزوجية  ومل ينِو بذلك طالقًا  فهل حترم عليه زوجته؟
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ايطالق يقع ع  ايزمجة بايلفظ ايَصيح ْم ايكْائي, فإن اجلواب:  

الق عليها, مإن تلفظ بلفظ كْائي؛ فإن نوى تلفَّظ بَصيح ايطالق يقع ايط

 ايطالق مقع عليها ايطالق, مإال فال.

م الال  فعليه كفارا يمني, مذيك يقويه تعاىل:   ٿ ٿ﴿ممل حرَّ

 . [2]ايتبريع:  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 وبناء عىل ذلك:

فَم دام ايرجل   يِْو ايطالق فال يقع عليها ايطالق, مإن   يقَد 

عاحهتا فال َشء عليه, مإن قَد ايتبريع معاحها فعليه كفارا حتريع م

يمني, مهي إطعام عرشا مساكني مل ْمسط ما يأكل, ْم كسوهتع, فإن   

َيد يفقره, فليَع ثالثة ْيام متواييات, مال َيوز يه ْن ي ضارَّ بزمجته يف 

 تعاىل ْعلع.  هللترَ معاحهتا. هَشا, ما

ة صاحبة دين وخلق  وتبيَّن له بعد الزواج تزوج رجل من امرأ: 20السؤال

بأن بصرها فيه ضعف  فصرب على ذلك  ولكن عندما أجنبت 

 أجنبت ولدًا مع ضعف يف البصر  فهل ,ذا طلَّقها تستحقُّ مهرها؟

 ې ۉې ۉ﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  اأوالً: اجلواب:  

, [19]ايْساء:  ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې

 ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿: تبارَ متعاىل هللميقو  ا

 .[216]ايبقرا:  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
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املعوَّ  عليه صفاء ايقلوب منقاؤها, كَم جاء يف الديث ثانيًا: 

ع   هللايرشيف: )إِنَّ ا ل وبِك  ر  إىِلح ق  ْ ظ  كِل  يح يح , مح ع  ايِك  وح ْحم  ع  مح ِرك  وح ر  إىِلح ص  ْ ظ  ال يح

( رماه مسلع. مربَم  ع  يِك  َمح ْحع  تعاىل ايعبدح شيئا  مل ايْعع  هللْن يمْع امح

ايظاهرا رِحة  به, حتى ال يقع يف ايعجب مايغرمر, ألن ايعبد إذا مقع يف 

ض نفسه  ٌل يلهذيك عرَّ ج  ي ْحَمح رح الَ, كَم جاء يف الديث ايرشيف: )بح

فح ا سح , إِذ  الح َّتحه  ٌل َج  جِّ رح , م  ه  س  ِجب ه  نحف  ع  ٍة, ت  لَّ يِش يِف ح  م  ل   هلليح ل جح تحجح وح يح ه  بِِه, فح

ِة( رماه ايبدارر ممسلع. ميقو  ص  ا ِقيحامح ِم اي  و  عليه مع  آيه  هللإىِلح يح

ا  ِِضح ِمْ هح ا رح ق  ل  ا ال  ِرهح ِمْ هح , إِن  كح ِمْحة  ؤ  ِمٌل م  ؤ  َ  م  رح ف  مصببه مسلع: )ال يح

( رماه مسلع. رح  آالح

مإذا اطَّلع ايزمج ع  املرْا تستبقُّ كامل مهرها بايدالو  هبا, ثالثًا: 

عيب مل عيوب زمجته ايتي جتيز يه فس  ايْكا , مرِض به بداية, فال 

ه سقط هبَشا ايرضا بداية, مايقاعدا  حيقُّ يه ايرجوع يف املهر, ألن حقَّ

ايفقهية تقو : ايساقط ال يعود, فكيف إذا اطَّلع ع  عيب مل عيوب 

يف املهر مرِض به؟ فهَشا مل  ايزمجة ايتي ال جتيز يه فس ح ايْكا  مايرجوعح 

 باب ْمىل.

 ېئ ېئ ېئ﴿تعاىل:  هللايظلع كبريا مل ايكبائر, يقو  ارابعًا: 

 ﴾ىئ مئ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ

ل عح عح ح [42]إبراهيع:  ُ  ايظُّ م  رَّ ا ِعبحاِدر إِِّنِّ حح , ميقو  يف الديث ايقديس: )يح

املح   ا فحال تحظح م  حرَّ ع  َم  ي ْحك  ت ه  بح ل  عح جح يِس مح  وا( رماه مسلع.نحف 
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 وبناء عىل ذلك:

 ۉې ۉ﴿عز مجل:  هللفأنا ْمِص هَشا ايرجل بوصية ا

, مْن ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې

تعاىل ايَشر ال ِيلف, مييجاهد نفسه يف  هلليَْب ع  زمجته ميْتظر معد ا

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ذيك, مييَشكر قويه تعاىل: 

 ., هَشا برشط عدم ايظلع َما[69]ايعْكبوت:  ﴾ہ

ميكل إذا اليش ع  نفسه مل ايوقوع يف ايظلع َما, مجب عليه ْن 

حها بإحسان, ميَشكر قو  ا  ھ ھ ھ ہ﴿تعاىل:  هلليرسِّ

حها بإحسان مجب عليه ْن يدفع َما كامل [229]ايبقرا:  ﴾ھ , فإذا  َّ

 تعاىل ْعلع. هللصداقها مع نفقة ايعدا. هَشا, ما

درات  وهو سيئ األخالق  لقد ابتليت بزوج مدمن على املخ: 21السؤال

 فهل هناب حرج شرعي يف طلب الطالق منه؟

عليه مع  آيه  هللص  ا هلليقو  سيدنا رسو  اأوالً: اجلواب:  

, إاِل  وه  ج  مِّ زح ه  فح قح ل  ال  نح ِديْحه  مح و  ضح ل  تحر  ع  مح ي ك  طحبح إِيح ا الح مصببه مسلع: )إِذح

فحسح  ِض مح ل  فِت ْحٌة يِف األحر  ل وا تحك  عح ف  ِريٌ ( رماه ايرتمَشر.تح  اٌد عح

ُ   هلليقو  ص  اثانيًا:  يح أح ْحٍا سح رح َمح ام  يُّ ْح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )

َِّة( رماه اإلمام ِْحد  ْح ة  از  اِئبح ا رح ي هح لح اٌم عح رح أ ٍس فحبح ِ بح ري  ا ِمل  غح ا طحالق  هح جح م  زح

 مْبو دامد مايرتمَشر مقا : حديث حسل.
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أ ٍس( ْر عليه  هللمقويه ص  ا ِ بح ري  مع  آيه مصببه مسلع: )ِمل  غح

 مل غري شدا تلجئها إىل سؤا  ايطالق.

 وبناء عىل ذلك:

جك مل هَشا ايرجل إذا كان مدمْا  ع   فالق ع  مِل ْمرَ ايَشر زمَّ

ذيك قبل ايزماج, مالق عليك إذا كُْ تعلمني هَشا ممافقُ عليه, ألنه مل 

 ڑ﴿هَشا ايرجل, مذيك يقويه تعاىل: عي ْن تكون الياا شقاء  مع ايطب

 .[63]ايْور:  ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

تعاىل  هللمْنا ْنَبك بايَْب عليه مايَْح يه, عسى ْن يكرمه ا

عليه مع  آيه مصببه مسلع  هللبايتوبة ايَادقة بسببك, مايْبي ص  ا

ن  هيح ِدرح ا
ْحن  يحك   هلليقو : )ألح ٌ يحكح ِمل   ري  ال  الح ج  ِع( بِكح رح ونح يحكح ِح  ر  ايَّْعح

 رماه ايبدارر ممسلع.

ر يف ماجباته  ُِ ْن تقَصِّ ْما إذا   تستطيعي ايَْب عليه, مالَّي

طلب ايطالق, مْن تفتدر نفسك  عليك يفبسبب سوء ْالالقه, فال حرج 

 تعاىل ْعلع. هللمْه. هَشا, ما

ت  عز وجل على زوجها باملو هللما حكم املرأة اليت تدعو ا: 22السؤال

 بسبب ظلمه الشديد هلا؟

عليه مع  آيه  هللص  ا هلليقو  سيدنا رسو  اأوالً: اجلواب:  

ِة( رماه  ِقيحامح مح اي  و  ٌت يح ل عح ظ ل َمح إِنَّ ايظُّ ل عح فح وا ايظُّ ق  مصببه مسلع: )اتَّ

ايبدارر ممسلع مايلفظ يه. ميقو  تبارَ متعاىل يف الديث ايقديس: )يحا 
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املح وا( رماه ِعبحاِدر إِِّنِّ حح  ا فحال تحظح م  حرَّ ع  َم  ي ْحك  ت ه  بح ل  عح جح يِس مح عح عح ح نحف  ل  ُ  ايظُّ م  رَّ

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ﴿تعاىل:  هللمسلع. ميقو  ا

 ٻ ٱ يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی یی
. ميقو  ص  [43ت42]إبراهيع:  ﴾ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ

عليه مع  آيه مصببه مسلع يف الديث ايقديس: )اشتد غضبي ع   هللا

 ل ظلع مل ال َيد نارصا  غرير( رماه ايطْباِّن.م

 ەئ ەئ ائ ائ ى﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  اثانيًا: 

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ
 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿, ميقو : [186]ايبقرا:  ﴾ىئ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿, ميقو  تعاىل: [60]غافر: 

 .[11]اإل اء:  ﴾ڍ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  اثالثًا: 

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿, ميقو : [2]امللك:  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک
, [35ت34]فَلُ:  ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ميقو  تبارَ متعاىل: 

 .[20]ايفرقان:  ﴾ېئ ېئ

 وبناء عىل ذلك:

تعاىل يقو :  هللْنا ْنَح هَشه املرْا بايرضا بايقضاء مايقدر, ألن ا
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, فال تدرر هَشه املرْا إذا [179آ  عمران: ]﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿

 هللتعاىل بابتالء ْشد, معليها ْن تتَشكر قو  ا هللمات زمجها ْن يبتليها ا

 ﴾حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی﴿تعاىل: 

 .[30]ايَّورى: 

تعاىل, ميتكثر مل االستغفار مايتوبة,  هلليرتاجع املرْا حساهبا مع ا

 هللزمجها مظلمه َما, ألن ا ثع بعد ذيك ْنَبها بايَْب ع  سوء ْالالق

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿تعاىل يقو : 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
 .[157ت155]ايبقرا:  ﴾ڍ

؛ ألن ايدعاء يه الري مل ايدعاء ال عليه ْنَبها بايدعاء يزمجهاثع 

ه صالٌ  َما, مما دامُ داعية امعليه,  تعاىل فلتدع يه, فهَشا  هللألن صالحح

 تعاىل ْعلع. هللَشا, ماالري َما ميه. ه

تقدم شاب صاحب دين وخلق  من خطبة فتاة  وعندما رأته : 23السؤال

املخطوبة رفضت الزواج منه  ألنه دميم اخللقة  فهل من حقِّ 

 وليِّها أن يلزمها بالزواج منه ألنه صاحب دين وخلق؟

 هللقد مرد يف صبيح ايبدارر عل ابل عباس رِض ااجلواب:  

ْحنَّ ام   ُ  ايَّْبِيَّ صح َّ اعْهَم  تح ْح ي ٍس   ب ِل قح
ُِ ابِ ْحاح ثح ا  هللرح : يح  ُ ايح قح لَّعح فح سح ي ِه مح لح عح

و ح ا س  ه   هللرح رح ْحك  كِِّْي  يح ال ِديٍل, مح ل ٍق مح ي ِه يِف ال  لح تِب  عح ْحع  ا  ي ٍس مح ُ  ب ل  قح ابِ ثح

و   ا س  ا ح رح قح ِم, فح الح رح يِف اإِلس  ف  ك  ي هِ  هللصح َّ ا هللاي  لح ي ِه  عح لح يلح عح دِّ تحر  ْح ( : لَّعح سح مح
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و   ا س  ا ح رح , قح ع  : نحعح  ُ ايح (؟ قح تحه  ِديقح ةح  هللصح َّ ا هللحح حِديقح بحل  ال  : )اق  لَّعح سح ي ِه مح لح عح

ه   ْ طِيق  ِم ال  الح رح يِف اإِلس  ف  ك  ه  اي  رح ْحك  كِِّْي  يح (. ميف رماية: )مح ة  لِيقح ا تحط  هح ق  لِّ طح مح

ا( رماه ابل  ض   ماجه.ب غ 

عْه: ال تكرهوا فتياتكع ع  ايرجل  هللميقو  سيدنا عمر رِض ا

 ايقبيح, فإهنلَّ حيببل ما حتبون.

جوها  هللمرمر عل سيدنا عمر رِض ا ْ يت بامرْا شابة, زمَّ عْه ْنه 

, ميِيحْ كِح ايرجل مل ته مل هللشيدا  كبريا  فقتلته, فقا : يا ْهيا ايْاس اتقوا ا

ة: املثل يف ايسل مايَّكل.ايْساء, ميتحْ كِِح   املرْا  مل تها مل ايرجا . اهت. ايلُّمح

 وبناء عىل ذلك:

فال َيوز يلرجل ْن يلزم ابْته بايزماج مل رجل دميع املْظر, ألن 

املرْا حتبُّ ما حيبه ايرجا , مال يليق بايرجل ْن َيعل كريمته عْد رجل ال 

,  عليه مع  آيه مصببه مسلع: هللحتبه, ميقو  ص  ا )إنَم ايْكا  ِرقٌّ

 تعاىل ْعلع. هللفليْظر ْحدكع ْيل يرق عتيقته( رماه ايبيهقي. هَشا, ما

أنا شاب أريد السفر ,ىل بعض الدول الغربية من أجل الدراسة  : 24السؤال

فهل جيوز لي الزواج من امرأة  وأنا أنوي طالقها بعد عودتي ,ىل 

 ُأصرِّح به للمخطوبة؟ بلدي  ومل ُيذكر هذا الشرط أثناء العقد  ومل

إن عقد ايزماج إذا تعَّ موافقا  يلرشمط مل مجود مِلِّ ْمٍر اجلواب:  

يلزمجة, مع مجود ايَّهود, معدم ايتوقيُ ْثْاء ايعقد, فايعقد يكون 

يف نفسه طالقها بعد فرتا  ايزمج صبيبا  عْد َجهور ايفقهاء, ميو نوى
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مقايوا ببطالن عقد  ,يف ايَبيح مل ايزمل, مالايف يف ذيك الْابلة

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  

 12/3/1427اإلسالمي يف ايدمرا ايثامْة عرشا, ايقرار اخلامس بتاري  

زماج توافرت فيه ْركان ايْكا   مهَشا نَها: ايزماج بْية ايطالق هو:

محمطه, مْضمر ايزمج يف نفسه طالق املرْا بعد مدا معلومة, كعرشا 

ْيام, ْم جمهوية؛ كتعليق ايزماج ع  إمتام دراسته, ْم حتقيق ايغرض ايَشر 

 قدم مل ْجله. 

ازمه, يرغع مل ْن َجاعة مل ايعلَمء ْجمهَشا ايْوع مل ايْكا  ع  ا

ْعه؛ الشتَميه ع  ايغش مايتدييس؛ إذ يو علمُ إال ْن املجمع يرى م

املرْا ْم مييها بَشيك   يقبال هَشا ايعقد؛ مألنه يؤدر إىل مفاسد عظيمة 

 مْرضار جسيمة تيسء إىل سمعة املسلمني. اهت.

تعاىل يف ح  ايْومر ع  مسلع يف  هللميقو  اإلمام مايك رِحه ا

 ييس هَشا مل ْالالق ايْاس. باب نكا  املتعة:

 بناء عىل ذلك:و

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.

 ي  ِْحد الجي ايكردرمقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّ

 :ع  ازواب ما يِل حفظه اهلل تعاىل

ما ذهب إليه املجمع بقويل: الزوج يملك  ق عىل ذلك منتقداً أعل  ]

تعلم ذلك عند العقد  بإمجاع الفقهاء، والزوجةُ  وقٍت  ه يف كل  زوجتِ  طالق  

د إذا نواه عن  احلمم  ال، فام الذي يغّي   عليها، سواء نواه عند الزواج أو

 تعاىل ْعلع.  هللهَشا, ما [؟!الزواج

عز وجل بزوجة صاحلة يف ظاهر األمر  ولكن  هللقد أكرمين ا: 25السؤال

أمها بقيت عليها يف التوجيه السيئ حتى أفسدت عليها حياتها معي  

 وهي اآلن تطلب مين الطالق  فهل تستحقُّ شي ًا من مهرها؟

ل مهمة ايَّيطان, إن كان إن إفساد الياا ايزمجية مأوالً: اجلواب:  

م كان مل ازل, مهو مل ايكبائر, فمل قام هبَشا ايفعل مل ْمل اإلنس 

عليه  هللايبرش فهو يف القيقة يقوم بعمل إبليس مجْوده, كَم قا  ص  ا

, اه  ايح ح ب عحث   ح  ث عَّ يح
ِ
ه  عح ح امل حاء شح ر  ع  عح  مع  آيه مصببه مسلع: )إِنَّ إِب لِيسح يحضح

نح  أحد  ا, فح َشح كح ا مح َشح ُ  كح ل  عح : فح و   يحق  ع  فح ه  د  ْححح ِيء   , َيح ع  فِت ْحة  ه  م  ظح ْحع  ة   ْ ِزيح ع  ِمْ ه  مح اه 

تَّى  ت ه  حح ك  رح ا تح : مح و   يحق  ع  فح ه  د  ْححح ِيء   : ث عَّ َيح ا ح ي ئ ا, قح ُح شح ْحع  ا صح : مح و   يحق  فح

نِ  ي د  : فح ا ح ْحتِِه, قح رح ح ام  بحني  ي ْحه  مح ُ  بح ق  رَّ ( رماه مسلع.فح ُح ن  ْح عح  : نِع  و   ق  يح  يِه ِمْ ه  مح

مهو ت يعْي اإلفساد بني ايزمجني ت مل عمل ايسبرا, قا  تعاىل: 
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, مهو [102]ايبقرا:  ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

عليه مع  آيه مصببه مسلع,  هللص  ا هللييس مل هدر سيدنا رسو  ا

ي سح ِمَّْ هللقا  ص  ا ْحا  عح ح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )يح رح بَّبح ام  ل  الح ا مح

يِِّدِه( رماه ْبو دامد, البَّب: يعْي الدع مْفسد املرْا  ا عح ح سح ب د  ْحم  عح ا  ِجهح م  زح

 ع  زمجها.

ِضع حياهتا ايزمجية مليزان ايرشع ثانيًا:  َيب ع  املرْا ْن خت 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿تعاىل:  هللايرشيف, مْن تَشكر قو  ا

, [135ساء: ]ايْ ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

مَيب عليها ْن ال تسمع إىل ايوشايات ماألالبار, مإن كان مال بد, فال بدَّ 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿تعاىل حيث يقو :  هللَما مل امتثا  ْمر ا

 .[6]الجرات:  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

عليه  هللص  ا هللَيب ع  املرْا ْن تَشكر قو  سيدنا رسو  اثالثًا: 

أ ٍس مع  آيه مصببه مسلع:  ا بح ِ مح ري  ا يِف غح ا طحالق  هح جح م  ُ  زح يح أح ٍا سح ْح رح َمح ام  يُّ ْح (

َِّة( رماه اإلمام ِْحد مْبو دامد مايرتمَشر. ْح ة  از  اِئبح ا رح ي هح لح اٌم عح رح  فحبح

 وبناء عىل ذلك:

فإن كانُ زمجتك تطلب مْك ايطالق ملا ترى مْك مل سوء عرشا 

رت   ت  عليك  هللكح بامسبٍّ مشتع مرضب مإيَشاء مإهانة, مذكَّ ْبح تعاىل, مصح

ها ْن تطلب ايطالق, متستبق بَشيك  م  ترتدع ْنُ عل ذيك, فمل حقِّ

 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 

 ڤ ٹ ٹ﴿ىل: ْنُ صابرا  حليَم  حكيَم  ملتزما  بقويه تعا

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
 ڇ ڇ ڇ﴿, مملتزما  بقويه تعاىل: [34]ايْساء:  ﴾ڃ ڄ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
, فإذا   تفلح هَشه األساييب مع زمجتك يف ردِّها إىل [35]ايْساء:  ﴾ک

جادا ايَواب, ماالبتعاِد عل ْمها ايتي الببُ عليك زمجتك, فال مانع 

, باملدايعة ايرضائية ى تفتدر نفسها مْكمل ْن تضيق ع  زمجتك حت

 هلل. هَشا, مامقابل طالقها متَطلح معك ع  ايتْاز  عل َشء مل مهرها

 تعاىل ْعلع.

امرأة وعدها شاب بالزواج منها  وبعد مدَّة من الزمن تقدَّم : 26السؤال

 ناكثة يف العهد؟ ا  فهل توافق عليه وال تعدُّآخر من خطبته

رت هَشه ايفتاا ايعهد ايَشر بيْها مبني اهالَّ أوالً: اجلواب:    هلل تَشكَّ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿تعاىل: 

! فأيل َمافظتها ع  هَشا ايعهد بيْها [172]األعراف:  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

تعاىل يف عْق اإلنسان  هللتعاىل؟ مْيل حفظها يألمانة ايتي ْناطها ا هللمبني ا

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿بقويه: 

؟ ممل َجلة [72]األحزاب:  ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى
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ايعهد ماألمانة ْن ال تقيع املرْا عالقة مال صداقة مع رجل ْجْبيٍّ عْها, 

م اإلسالم عليها  م عليها اإلسالم اخللواح مع رجل ْجْبي؟ ْما حرَّ ْما حرَّ

م عليها ايْظر إىل ايرجا  بَّهوا؟مع رجل ْجْبيٍّ عْها يني ايقو   ؟ ْما حرَّ

ة ايَّباب اييوم كثريا جدا , مالاصة يف إقامة ايعالقات مع اليانثانيًا: 

ُ بَشيك, ميعب هبا ايَّيطان  ِدعح ايْساء األجْبيات, مكع مل امرْا ال 

ت ايعار ع  ْهلها, مربَم  مندمُ مما نفعها ايْدم؟ مكع مل امرْا جرَّ

 ارت كبُ جرائع ايقتل هبَشا ايسبب؟

م مل الطبتها مل ْهلها ما دام ْنه معدها بايزماج فلَمذا   ثالثًا:  يتقدَّ

لها ملستقبل ا تعاىل اإلمام  هللتعاىل ْعلع بمداه, مرحع ا هللمباحا؟ ملاذا ْجَّ

 ِْحد بل حْبل عْدما قا : مل ْحايك ع  غائب فَم ْنَفك.

عليه مع  آيه مصببه  هللص  ا هلليقو  سيدنا رسو  ارابعًا: 

ضح مسلع: ) ل  تحر  ع  مح ي ك  طحبح إِيح ا الح وه  إِذح ج  مِّ زح ه  فح ل قح ال  نح ِديْحه  مح ل وا  ,و  عح ف  إاِل تح

ِريٌ   اٌد عح فحسح ِض مح ل  فِت ْحٌة يِف األحر   ( رماه ايرتمَشر.تحك 

 وبناء عىل ذلك:

م مل الطبة هَشه ايفتاا صاحبح ديل  فإذا كان ايرجل ايَشر تقدَّ

ا عز مجل يف ذيك, فإن ح  ا ها  هللماللق, فلتستدر ايفتاا رهبَّ تعاىل صدرح

فلتوافق ع  ايزماج مْه ت طبعا  عل طريق مِلِّ ْمرها, مْن ال جتعل ايعالقة 

 بيْها مبيْه, حتى ال تقع يف نفس اخلطأ ايسابق ت.

م يلزماج مْها, فليس يألم  ْن  مإذا متَُّ املوافقة ع  ايرجل املتقدِّ
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م مل الطبتها, ملا رمى ايبدارر عل ابل عمر رِض ا عْهَم قا :  هلليتقدَّ

ح ) ي ِع بحع  ٍ  ملسو هيلع هللا ىلصى ايَّْبِيُّ هنح ع  عح ح بح ك  ض  بِيعح بحع  ل  عح ح  ,ْحن  يح ج  ال ِيح ط بح ايرَّ مح

ب  
حاطِ ه  اخل  نح يح أ ذح ْحم  يح ه   ب لح ب  قح

حاطِ َح اخل  رت   تَّى يح ْحاِليِه حح بحِة   ( رماه ايبدارر.اِلط 

نكثا  مال نقضا  يلعهد  اطب عل طريق مِلِّ ْمرها ال يعدُّ مقبوَما باخل

 تعاىل ْعلع. هللمع ايَّاب ايَشر معدها بايزماج مْها. هَشا, ما

شاب يريد الزواج  ولكنه يتبوَّل ال ,راديًا  وخاصة عند النوم  : 27السؤال

 فهل جيب عليه أن ُيخرب خمطوبته بذلك عن طريق وليِّ أمرها؟

ل  عليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هلليقو  ايْبي ص  ااجلواب:   مح مح

ْحا فح  ََّّ َّْاغح ي سح ِم ِّْي( ميف رماية: )لح لحي سح ِم شَّ فح ل  غح ( رماه مسلع. ميقو  مح

ِبَّ عليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هللص  ا تَّى حي  ع  حح ك  د  ْححح ِمل   ؤ  ال ي 

ِسهِ  ِبُّ يِْحف  ا حي   ( رماه ايبدارر ممسلع.ألحاِليِه مح

ْا عزَّ مجلَّ يقو :   .[228]ايبقرا:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿مربُّ

ر ْحد ايزمجني مل اآلالر, مال حيَل به  مقا  ايفقهاء: كلُّ عيٍب يْفِّ

 مقَود ايْكا  مل املودا مايرِحة, يوجب اخليار.

 وبناء عىل ذلك:

اطب ْن ي علع مِلَّ فايتبوُّ  ايالإرادر مل ايعيوب ايتي َيب ع  اخل

, مإال كان غاشا  يلمدطوبة, ألنَّ هَشا مما يْفر مْه صاحب خمطوبته هبا

ع ايسليع, مالاصة إذا كان يبو  ْثْاء نومه, مهَشا يف رضر يلزمجة ايطب

 ايتي تْام يف فراش زمجها.
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مييتساء  هَشا ايَّاب فيَم بيْه مبني نفسه: يو ْنَّ املدطوبة هي 

 تعاىل ْعلع. هلله؟ هَشا, ماهَشا ايداء, هل يرىض ْن ختفيه عْ صاحبة

لها السكنى يف تزوج رجل من امرأة  واشرتط عليها وعلى أه: 28السؤال

بيت أمه  من أجل رعايتها  وبعد الزواج طلبت الزوجة مسكنًا 

 شرعيًا مستقاًل  فهل هذا من حقِّها؟

قد اتفقُ كلمة ايفقهاء ع  مجوب ايسكْى ع  ايزمج, اجلواب:  

, ميقويه [6]ايطالق:  ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿يقويه تعاىل: 

مف تأمني , ممل املعاحا باملعر[19]ايْساء:  ﴾ۉ ۉ﴿تعاىل: 

 ايسكل ايرشعي يلزمجة.

ماملعتْب يف املسكل ايرشعي سعة ايزمج محا  ايزمجة, مَيب ْن 

يكون املسكل مستقال  بغرفه ممْافعه, ممَشهب َجهور ايفقهاء ْن ايزمجة 

 مع ْبور ايزمج. ىال جتْب ع  ايسكْ

 وبناء عىل ذلك:

مإذا فمل حقِّ املرْا املسكل ايرشعي, مماجب ع  ايزمج تأميْه, 

اشرتط ايزمج ع  زمجته ايسكْى مع األبويل, فسكُْ, ثع طلبُ 

ها  عْد َجهور ايفقهاء, ما عدا املايكية ذيك االنفراد بمسكل َما, فمل حقِّ

 ايَشيل قايوا: ييس َما ذيك إال إذا ْثبتُ ايرضر مل ايسكل مع ايوايديل.

مَيب ع  ايزمج ْن يعلع بأن الدمة زمجته ألبويه ييسُ ماجبة 

يها, بل هي مل باب ايفضل, مايواجب ع  ايرجل ْن ِيدم ْمه بْفسه, عل
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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 

 لع.تعاىل ْع هللتعاىل. هَشا, ما هللبدرجات عايية يف جْات ايْعيع إن شاء ا

 ې ې ۉ ۉ ۅ﴿ ما هو املقصود من قوله تعاىل:: 29السؤال
 ؟[223]البقرة:  ﴾ې ې

 هللقد جاء يف الديث ايرشيف عل ابل عباس رِض ااجلواب:  

وِ  ا س  ر  إىِلح رح مح اءح ع   عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا هللعْهَم قا : )جح

و ح ا س  ا رح : يح ا ح قح ْح  هللفح ا  مح : مح ا ح , قح  ُ لحك  , هح ي لحةح ِِل ايلَّ ح  ُ  رح ي  وَّ : حح ؟ قحا ح كح لحكح ه 

و   ا س  ي ِه رح لح دَّ عح ر  لحع  يح : فح ا ح ي ئ ا,  عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا هللقح شح

وِ  ا س  ُ  عح ح رح ِزيح ن  أ  : فح ا ح َِشِه  عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا هللقح هح

 : ةح ْحد   ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿اآليح بِل  مح ق  رح ْح ب  ِق ايدُّ اتَّ بِر  مح

( رماه اإلمام ِْحد مايرتمَشر. ةح الحي ضح  مح

مكانُ هَشه اآلية ايكريمة ردا  ع  اييهود, فقد رمى ايبدارر 

ل   هللممسلع عل جابر رِض ا ج  ْحتحى ايرَّ ا  : إِذح و   ق  ود  تح يحه  ُ  اي  انح عْه قا : )كح

انح ايوح  ا كح هح
ب لِ ا يِف ق  ِرهح ب  ه  ِمل  د  تح ْح رح : ام   ُ يح ْحزح , فح وح ح ْحح  د    ې ۉ ۉ ۅ﴿يح

 (.﴾ې ې ې
 وبناء عىل ذلك:

ب لِها ت مكان زرع ايويد ت عْدما  فاآلية ديَُّ ع  جواز إتيان املرْا يف ق 

تكون طاهرا, سواء كان ذيك مل األمام ْم ايوراء, برشط ْن يكون يف 

 مكان زرع ايويد.



 

 ايفتامى ايرشعية

 

170 

ا فهع سقيع, ألن ايدبر فهَش يفممل فهع مل هَشه اآلية جواز إتياهنا 

ب ل ﴾ې ې﴿تعاىل قا :  هللا مكان  مالرث ال يكون إال يف ايق 

ر سيدنا رسو  ااإلنجاب عليه مع  آيه مصببه  هللص  ا هلل, مقد حَشَّ

ب رها بقويه ص  ا عليه مع  آيه مصببه  هللمسلع مل إتيان املرْا يف د 

أ   هللمسلع: )إِنَّ ا , ال تح تحِبي ِمل  الحقِّ ( رماه ال يحس  اِرِهلَّ بح ْحد  اءح يِف  ت وا ايِّْسح

ِر ا ْ ظ  ا  ح  يح ِرهح ب  ه  يِف د  تح
ْح رح ْحتحى ام  ل   اىلح  هللاإلمام ِْحد مايرتمَشر, مبقويه: )مح عح تح

ِة( رماه ايدارمي. هَشا, ما مح ايِقيحامح و  ي ِه يح  تعاىل ْعلع. هللإِيح

ن زوجها قد امرأة غاب عنها زوجها  وبعد مدَّة أخربوها بأ: 30السؤال

ُقتل  وأحضروا جثمانه وهو مكفَّن  وُدفن دون أن تراه  وبعد العدَّة 

تزوَّجت أخا زوجها  وأجنبت منه أوالدًا  وبعد سنوات جاء زوجها  

 فهي زوجة َمْن؟

, بدييل حعيٍّ معتْب إذا علمُ ايزمجة بوفاا زمجهااجلواب:  

ج مل ْرِّ  ها ْن تتزمَّ ت مْه, فإنَّ مل حقِّ رجل مسلع بعد انقضاء  ماعتدَّ

ق ايقاِض بني ايرجل مزمجته بسبب غيابه. هتا, مكَشيك إذا فرَّ  عدَّ

 فإذا تبنيَّ بعد ذيك بأن زمجها ع  قيد الياا, فإنه ي ْظر:

جُ مل أوالً:  إذا تعَّ ايتفريق بيْها مبني زمجها بقرار ايقاِض, متزمَّ

هتا, فهي زمجة حعيَّة يلثاِّن.  آالر بعد انقضاء عدَّ

جُ مل آالر, ثع ثانياً:  ت مْه, ثع تزمَّ إذا بلغها نبأ مفاا زمجها ماعتدَّ

تبنيَّ بأنَّ 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:

ق ايقاِض بيْها مبني زمجها املتوَفكان قد فإذا  ع بوفاته , محكفرَّ

هتاحكَم  مْبما  غري قابل يلطعل فيه جها رجل آالر بعد انقضاء عدَّ  , متزمَّ

, فهي زمجة حعية يلثاِّن, مَما اخليار بزماج مستجمع ألركانه محمطه

ْن تطلب ايطالق مل زمجها ايثاِّن ْم ْن تبقى يف عَمته, فإن طلَّقها يف 

ت مْه, فلها ْن ترجع بعد ذي ك إىل زمجها األم  زمجها ايثاِّن ماعتدَّ

 بعقد جديد.

هتا بدمن إذن ايقاِض, ثع ظهر  جُ بعد انقضاء عدَّ ْما إذا تزمَّ

زمجها, مجب ايتفريق بيْهَم, متعتدُّ مْه, ثع ترجع إىل زمجها األم  

 بدمن عقد, ماألمىل ْن يتعَّ ايعقد بيْهَم, ميثبُ نسب األمالد مل ايرجل

 ع.تعاىل ْعل هلليه مَما. هَشا, ما األم  

هل جيوز للزوجة أن خترج لزيارة أهلها بدون ,ذن زوجها  : 31السؤال

 ألنه مينعها منعًا باتًا من زيارة أهلها؟

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

يف مصف  هلل. ميقو  ا[22]َممد:  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿املْافقني: 

. ميقو  [25د: ]ايرع ﴾ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

, ممل [2]املائدا:  ﴾ۇئ وئ وئ ەئ﴿تبارَ متعاىل:  . ممل ْبرِّ ايْبِّ

 هذا أوالً.ايتقوى صلة  األرحام, ماألبويل الاصة. 
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. ممل املعاحا ﴾ۉ ۉ﴿يقو  تبارَ متعاىل: ثانيًا: 

 باملعرمف ْن ال يمْع ايرجل زمجته مل صلة ْرحامها, مالاصة ْبوهيا.

 يه مصببه مسلع: )عليه مع  آ هللميقو  ص  ا
ِ
اء وا بِايِّْسح ص  تحو  اس 

ا ري   ع   ,الح ك  اٍن ِعْ دح وح لَّ عح إِنََّمح ه  ( رماه ايرتمَشر مقا : حديث حسل فح

 صبيح.

 هللتعاىل, يقو  ص  ا هللع  املرْا طاعة زمجها يف غري معَية اثالثًا: 

اعليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هح ْحا  مخح سح ُ  امل حر  لَّ ا صح امح  ,إِذح هح رح ه  ُ  شح امح  ,صح

ا هح جح ر  ُ  فح ِفظح حح ا ,مح هح جح م  ُ  زح ْحطحاعح حا ,مح اِب  :ِقيلح َمح وح ْحب  ْحرِّ  َّةح ِمل   ِِل ازْح اد ال 

 ُِ َِّة ِشئ   عْه. هلل( رماه اإلمام ِْحد عل عبد ايرِحل بل عوف رِض اازْح

ممل طاعة املرْا يزمجها ْال خترج مل بيته إال بإذنه, ميو يزيارا 

 هللتعاىل عْها يلْبي ص  ا هللمْبوهيا, يقو  ايسيدا عائَّة رِض ا ْرحامها

رَّ عليه مع  آيه مصببه مسلع: ) ْحبحوح ْحن  آيِتح  ن  ِِل  أ ذح  .؟( رماه ايبداررْحتح

 وبناء عىل ذلك:

فع  ايزمج ْن يأذن يزمجته بزيارا ْرحامها مْبوهيا الاصة, مْن ال 

ق ايرضر يارا ْحدهع, ملا يف مْعها مل بز يمْعها مل ذيك إال عْد حتقُّ

 سدط ايوايديل عليها.يف ب سبُّ ايتقطيعة ايرحع, م

فإن ْرصَّ ع  مْعها بدمن سبب معَشر حعي فلها ْن خترج يزيارا 

مايدهيا كلَّ َجعة مرا, مكلَّ سْة ملبارمها, ميو بغري إذن ايزمج, ْما إذا 
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ية فله املْع, ثبُ مجود رضر مل مايدهيا ْم َمارمها يه يف حياته ايزمج

 محيرم عليها اخلرمج إال بإذنه.

 مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي  ِْحد الجي ايكردر

 :ع  ازواب ما يِل حفظه اهلل تعاىل

أرى عدم جواز خروجها هذا إذا منعها منه مطلقًا، إال أنه يف هذه ]

 علع. تعاىل ْ هللهَشا, ما [احلالة عليه أن ال يمنع زيارة أبوهيا هلا

ُيحرِّمك عين حتى أرتاح  هللا :,ذا قالت املرأة لزوجها: 32السؤال

 منك  فماذا يرتتب على قوهلا؟

مك عْي حتى ْرتا  مْك, هو  هللقو  املرْا يزمجها: ااجلواب:   رِّ حي 

عز مجل, مهَشا ال يليق باملرْا املسلمة, مذيك يقويه  هللعليه باملوت دعاء 

. [11]اإل اء:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿تعاىل: 

 هذا أوالً.

م عْي, ْم ْنُ حرام عِلَّ  :ْما قو  املرْا يزمجهاثانيًا:  , ْم ْنُ َمرَّ

مُ نفيس عليك, فهَشا ال َيوز حعا , فإذا قايُ ذيك  عليها ْن تبقى فحرَّ

ع  حاية املعاحا باملعرمف مع زمجها, معليها ْن تؤدر كفارا يمني, 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿مذيك يقويه تعاىل: 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
 . [2ت1]ايتبريع:  ﴾ڦ
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 وبناء عىل ذلك:

مك عْي حتى ْرتا  مْك, ال يرتتب عليه َشء, حيرِّ  هللا :فقو  املرْا

 فهي حال  يزمجها, مال جتب عليها كفارا يمني, مهَشا ال يليق هبا.

مُ نفيس ع م عْي, ْم حرَّ ليك, فعليها ْما إذا قايُ: ْنُ َمرَّ

ر عل يميْها. هَشا, بايتوبة ماالستغفار, مْن تَطلح مع زمجها, متكفِّ 

 تعاىل ْعلع.  هللما

قها قبل الدخول بها  عقد رجل زواجه على امرأة  ثم طلَّ: 33السؤال

 فهل جيوز لولده من الرضاع أن يتزوج منها؟

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

 . [22يْساء: ]ا ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

ا  هللميقو  ص  ا اِع مح ضح م  ِمل  ايرَّ عليه مع  آيه مصببه مسلع: )حيح ر 

ِب( رماه ايبدارر عل ابل عباس رِض ا م  ِمل  ايَّْسح  عْهَم. هللحيح ر 

مجاء يف جملة األحكام ايرشعية: محيرم ع  ايرجل حليلة ابْه 

 رضاعا , محليلة ْبيه كَشيك, ميو   يدالل هبا.

 عىل ذلك:وبناء 

حترم فإهنا  ,عقد زماج ايرجل ع  امرْا, مكان عقدا  صبيبا   فإذا تعَّ 

هبا  سواء تعَّ ايدالو  ,كَم حترم ع  ميده مل ايْسب ,ع  ميده مل ايرضاع

. ماملقَود ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ْم ال, مذيك يقويه تعاىل: 

 تعاىل ْعلع.  هللبايْكا  هْا ايعقد. هَشا, ما
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 ج امرأة ثانية  وبعد مدة تويف عنها وعن أمِّزوَّوالد زوجيت ت: 34السؤال

الثانية )والد زوجيت( ج زوجة عمي زوجيت  فهل جيوز لي أن أتزوَّ

 بعد انقضاء عدتها؟

ْنه َيوز )الالفا  يزفر بل اَمَشيل( ايفقهاء َجهور ذكر اجلواب:  

يلرجل ْن َيمع بني املرْا مزمجة ْبيها, ألنه ال قرابة بيْهَم مال رضاع, 

ُِ  هللء يف حاشية ابل عابديل رِحه اجا  تعاىل: فجاز ازمع بني امرْا مبْ

 ابْها. مامرْاِ  ,زمجها

مجاء يف املجموع: مَيوز ْن َيمع ايرجل بني املرْا مبني زمجة 

 ْبيها, ألنه ال قرابة بيْهَم مال رضاع.

 وبناء عىل ذلك:

َم, ايقرابة بيْه ميعد ,فيجوز يك ْن جتمع بني زمجتك مزمجة ْبيها

 تعاىل ْعلع.  هللمعدم ايرضاع. هَشا, ما

رجل متزوج وله أوالد  تعرَّف على امرأة متزوِّجة  وأفسد : 35السؤال

د عدَّتها تزوَّج عليها عالقتها مع زوجها  فطلَّقها زوجها  وبع

 زواجه صحيحًا؟ منها  فهل يعدُّ

َّةح جاء يف الديث ايرشيف: )أوالً: اجلواب:   ل  ازْح ال  ال الح ال يحد  بٌّ مح

ال بحِديٌل  َّْاٌن مح ( رماه اإلمام ِْحد مايرتمَشر مقا : حديث حسل. ميف مح

ِريعٌ حديث آالر: ) ِملح ِغرٌّ كح ِئيعٌ  ,إِنَّ امل  ؤ  بٌّ يح اِجرح الح فح إِنَّ اي  ( رماه اإلمام مح

لحي سح ِمَّْاِْحد, ميف حديث ثايث: ) ه  فح ْحم  ممح ل وكح ِرٍئ  ةح ام  جح م  بَّبح زح ل  الح ( مح
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ارماه ْبو دامد. ميف حديث رابع: ) ِجهح م  ْحا  عح ح زح رح بَّبح ام  ل  الح ي سح ِمَّْا مح ْحم   ,يح

يِِّدهِ  ا عح ح سح ب د   ( رماه ْبو دامد.عح

مقد ذكر ايفقهاء ْن ايتدبيب حرام, مكبريا مل ايكبائر, مختبيب 

جها, ْم  ايزمجة يعْي الداعها مإفسادها, ْم حتسني ايطالق إييها ييتزمَّ

 زمجها يغريه.ي

ل  عليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هلليقو  ص  اثانيًا:  ج  بِع  ايرَّ ال يح

ْحاِليهِ  ي ِع  ْحاِليهِ  ,عح ح بح بحِة  ال ِيح ط ب  عح ح اِلط  ه   ,مح نح يح أ ذح ْحن  يح ( رماه مسلع, إاِل 

ر مل  هللص  ا هللفإذا كان رسو  ا عليه مع  آيه مصببه مسلع حَشَّ

الطبة ْاليه, فكيف بمل يفسد املرْا ع  زمجها اِلطبة ايرجل ع  

جها؟  ييتزمَّ

ُ  عليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هلليقو  ص  اثالثًا:  يح أح ْحٍا سح رح َمح ام  يُّ ْح

ا  ا طحالق  هح جح م  َّةِ ِمل  زح ْح ة  از  ائِبح ا رح ي هح لح اٌم عح رح أ ٍس فحبح ِ بح ري  ( رماه ْبو دامد غح

ْحٍا ية عْد ايرتمَشر: )مايرتمَشر مقا : حديث حسل. ميف رما رح َمح ام  يُّ ْح

َّةِ  ةح ازْح اِئبح ِر   رح ٍس  ح  تح
أ  ِ بح ري  ا ِمل  غح ِجهح م  ُ  ِمل  زح عح تحلح  هلل(. مقا  ص  ااال 

ات  عليه مع  آيه مصببه مسلع: ) حافِقح لَّ املْ  ات  ه  عح
تحلِ  ( رماه ايرتمَشر.امل د 

 وبناء عىل ذلك:

مل ايكبائر, ميعب هبَم ايَّيطان,  فَم فعله هَشا ايرجل ماملرْا كبريا

ْما كان يكفي هَشا ايرجل ْن يبقى يف دائرا الال , ميرتَ تلك املرْا يف 

ج زمجة ثانية بطريق مرشمع؟ مما  دائرا الال ؟ ْما كان بوسعه ْن يتزمَّ
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تعاىل يوم ايقيامة عْدما يسأيه ميسأَما عل هَشه  هللهو ازواب ايَشر هيآه 

ا ايرجل ْن ي عاقب مل نفس عمله؟ مهل يرىض ازريمة؟ مهل يرىض هَش

 هَشا ملبارمه؟

يْا مَمَم ايتوبة  هللمع  كلِّ حا  باب ايتوبة مفتو , مْرجو ا

 ايَادقة ايَْو .

إذا  ْما مل حيث زماجه مْها, فعْد َجهور ايفقهاء ايزماج صبيح

, مهو مهي آثَمن, مالايف يف ذيك املايكية استوَف حمطه ايرشعية

بلة, مقايوا: بأن ايزمجة املدبَّبة حرمُ ع  مل ْفسدها مبع  الْا

: )مل استعجل ايرشعية حرمة مؤبَّدا, معاملة يه بْقي  قَده, يلقاعدا

 اييشء قبل ْمانه عوقب ببرمانه(.

 جاء يف املوسوعة ايفقهية ايكويتية مَطلح )إفساد(:

يِِه  و  ا, يِقح ِجهح م  ْحِا عح ح زح اد  املحر  م  إِف سح عليه مع  آيه مصببه  هلل اص حيح ر 

لحي سح ِمَّْا): مسلع ه  فح ْحم  ممح ل وكح ِرٍئ  ةح ام  جح م  بَّبح زح ل  الح ةح (, مح جح م  دح زح ْحف سح ل   فحمح

ِرٍئ  ا بِطحلحِب ايطَّالِق  ,ام  اهح رح ْحغ   : بُِّب فِيهِ  ,ْحر  ظِيَم  ِمل   ,ْحِم ايتَّسح ا عح اب  ْحتحى بح د   قح فح

قح  بحاِئِر. مح اِب ايكح وح ب  ا ح ْح تَّى قح ِرِه, حح ج  زح ي ِه مح لح ِييِق عح اء  بِايتَّض  هح قح َّ ح ايف  د  رصح

ا ِجهح م  ا عح ح زح هح دح ْحف سح ل   بَّبحِة عح ح مح ِا امل دح ْح ِريِع املحر  بِيِد حتح  ه   ,امل حايِكِيَّة  بِتحأ  ة  يح لح امح عح م 

ة   ِريعح يِكح ذح تَِّدَشح ايَّْاس  ذح يِئحال يح ِدِه, مح  َ اِت  بِْحِقيِ  قح جح م  اِد ايزَّ . هَشا, إىِلح إِف سح

 تعاىل ْعلع. هللما
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رجل بعث زوجته ,ىل بيت أهلها يف ساعة خالف  وبقيت : 36السؤال

عندهم أربعة أشهر  ثم بعد ذلك متَّ طالقها  وبعد مضيِّ شهر 

ؤ زوَّجها أبوها من رجل آخر  فما ؤوهي غري حامل  ؤمن طالقها ؤ

 حكم الزواج من الرجل الثاني؟

قد ذكر ايفقهاء األنكبة ايباطلة, ممل َجلتها زماج املرْا اجلواب:  

ا, جاء يف حاشية ابل عابديل: )ْما نكا  مْكوحة ايغري ممعتدته,  املعتدَّ

ا إن علع ْهنا يلغري, ألنه   يقل ْحد بجوازه,  فايدالو  فيه ال يوجب ايعدَّ

ج مجاء يف كتاب ايفقه ع  املَشاهب األر فال يْعقد ْصال (. بعة: إذا تزمَّ

ا فهو عقد باطل.  معتدَّ

 وبناء عىل ذلك:

جها, فإن هَشا ايزماج  ا, متزمَّ فإن علع ايزمج ايثاِّن بأن املرْا يف ايعدَّ

تعاىل ت ميكون  هللباطل, مال يرتتَّب عليه ْر ْثر, ألنه زنى ت مايعياذ با

 ايرجل ماملرْا مْبوها آثمني.

ا مل زمجها األم , ْما إذا كان ايزمج ايثاِّن ال يعلع بأ هنا يف ايعدَّ

متعَّ ايعقد عليها, فايعقد يكون باطال , مال يرتتَّب عليه ْثر, مإذا تعَّ 

 تعاىل ْعلع. هللايدالو  هبا مجب ايتفريق بيْهَم يف الا . هَشا, ما

والدي تزوج امرأة غري والدتي  وهو عاجز عن سداد هذا : 37السؤال

 د املهر عنه؟سدِّاملهر  فهل جيب عليَّ شرعًا أن أ

ته ي سأ  يلزمجة ع  زمجها, مهو يف ذمَّ  ملهر حقٌّ اأوالً: اجلواب:  

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿عْه, يقويه تعاىل: 
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 . [4]ايْساء:  ﴾ۓ ۓ ے

تعاىل  هللَيب ع  ايزمج ْن يْور دفع مهر زمجته, مإال يقي اثانيًا: 

عليه مع  آيه مصببه  هللتعاىل, يقويه ص  ا هللمهو زاٍن ت مايعياذ با

مات  ,ج امرْا , ثع مات مهو ال يْور ْن يعطيها مهرهامسلع: )مل تزمَّ 

 عْه.  هللمهو زاٍن( رماه ايبيهقي عل صهيب رِض ا

نفقة ايوايد ع  ميده ماجبة حعا  إن كان فقريا , مال َيب ع  ثالثًا: 

 تعاىل مل باب ايْبِّ به. هللبا  إىل اد ديون مايده, إال تطوعا  متقرُّ ايويد ْن يسدِّ 

 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 

ه, ميك يف ذيك تعاىل بْبِّ  هللميسورا ْن تدفع عْه مهر زمجته تقربا  إىل ا

 تعاىل ْعلع.  هللماتعاىل. هَشا,  هللْجر عظيع عْد ا

ج الرجل من فتاة صاحبة دين هل من حرج يف أن يتزوَّ: 38السؤال

 وخلق  ,ال أن أباها مدير ملصرف ربوي؟

األصل يف ايْكا  هو االتيار املرْا ايَالة, مذيك يقويه اجلواب:  

بحعٍ  هللص  ا ْحا  ألحر  ح  املحر  ْ كح حاَِمحا :عليه مع  آيه مصببه مسلع: )ت 
 ,ملِ

امح  بِهح حاَِمحا ,ِلحسح َجح ا ,مح يِِديِْهح ( رماه  ,مح َح ا دح ُ  يح ِربح يِل تح اِت ايدِّ ر  بَِشح فح فحاظ 

عْه. مهي الري ما يكْز املرء مل  هللايبدارر ممسلع عل ِّْب هريرا رِض ا

ب ِد  ل  عح ايدنيا, كَم جاء يف الديث ايرشيف ايَشر رماه اإلمام مسلع عح
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ٍرم رِض ا هللا م  ِل عح و ح ا عْهَم هللب  س  عليه مع  آيه مصببه  هللص  ا هللْحنَّ رح

تحاعٌ  مسلع يحا مح ن  : )ايدُّ ا ح (. مربْا عز مجل  ,قح اِلحة  ََّ ا  اي ْح يحا املحر  ن  تحاِع ايدُّ ري   مح الح مح

 . [164]األنعام:  ﴾ی ىئ ىئ ىئ ېئ﴿يقو : 

 وبناء عىل ذلك:

ديل  ج ايرجل مل فتاا صاحبةفال حرج مل ايْاحية ايرشعية ْن يتزمَّ 

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 

جوا عليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هللفضال  عل ْكله, يقويه ص  ا يف تزمَّ

اسايَايح زِ ج  الِ  ق دسَّ يلمي, مهو ْالرجه ابل عدر مايد (, فإنَّ ايِعر 

 تعاىل ْعلع.  هلل. هَشا, ماضعيف

يف بيت   ,ذا سافر الزوج أيامًا عدة  فأين تبيت الزوجة: 39السؤال

 أهلها  أم يف بيت زوجها؟

ايزمجة ع  زمجها تأمني ايسكل ايرشعي َما,  مل حقِّ  إنَّ اجلواب:  

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿مْن يكون مستقال  عل ْهله معل ْهلها, قا  تعاىل: 
 د هَشا الق بوجود رضر عليها مل ْهله.. ميتأكَّ [6ق: ]ايطال ﴾پ ٻ

برشط  ,مإذا رضيحُ ايزمجة بايسكْى عْد ْهله فال حرج يف ذيك

مل  عدم مجود املْكرات, ممل هَشه املْكرات االالتالط بأقارب ايزمج

 , مالاصة إذا سافر ايزمج, يئال تقع املباذير ايرشعية. ايرجا  األجانب عْها

 وبناء عىل ذلك:

يف حا  يف بيتها ا كانُ ايزمجة تأمل ع  نفسها مْمالدها مماَما فإذ
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تبقى يف بيتها, ْم يف بيُ ْهل زمجها برشط رضاها, عْها غياب زمجها 

في بيُ ْهلها, فمْن ال تكون هْاَ مْكرات مال خمايفات حعية, مإال 

تَّْأ بني ايزمجة مْهل زمجها. قد مذيك يكثرا املَّاكل ماخلالفات ايتي 

 تعاىل ْعلع.  هللما هَشا,

ة على خاطبها أن ال يرثها ,ذا ماتت  ,ذا اشرتطت امرأة غنيَّ: 40السؤال

 فهل هذا الشرط يؤثر على صحة عقد الزواج؟

ا بحا    هلليقو  ص  ااجلواب:   عليه مع  آيه مصببه مسلع: )مح

ُ  يِف كِتحاِب ا ي سح ا يح مط  ط ونح ح   ِ رتح اٍ  يحَّ  انح مِ  ,هللِرجح ا كح ي سح يِف مح ٍط يح ل  حح 

وح بحاطٌِل  هللكِتحاِب ا ه  طٍ  ,فح ةح حح  انح ِمائح إِن  كح اء  ا ,مح قُّ  هللقحضح ط  ا ,ْححح حح   هللمح

ثحق   ( رماه ايبدارر عل عائَّة رِض ا ,ْحم  تحقح ْحع  حل  
ء  ملِ الح إِنََّمح ايوح  عْها. هللمح

 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 

 ٻ﴿تعاىل يلزمج إن ماتُ, قا  تعاىل:  هللمتْع زمجها حقا  مْبه ا

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
 تعاىل ْعلع.  هلل. هَشا, ما[12]ايْساء: 
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امرأة متزوِّجة  وزوجها مقصِّر يف حقِّها من حيث املعاشرة  : 41السؤال

 فهل جيوز هلا أن تقضي شهوتها بيدها؟

, ممل ﴾ۉ ۉ﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

 اجة ايزمجة, مهو ماجب عليه بقدر ايكفاية.املعاحا باملعرمف قضاء ح

متقَري ايزمج يف حقِّ زمجته, مهو قادر ع  ذيك, ظلٌع َما, مَيب 

 ع  ايزمجة ْن تكون رصحية مع زمجها يف ذيك.

ى  : )آالح ا ح بِيِه قح ْح ل   ةح عح ي فح بح ْحِِّب ج  ِل  ِن ب  و  ل  عح رمى اإلمام ايبدارر عح

ْح  ملسو هيلع هللا ىلصايَّْبِيُّ  نح مح ل َمح ح سح  بحني 
ِ
اء دح ر  ْ مَّ ايدَّ ْحى  رح  فح

ِ
اء دح ر  ا ايدَّ بح ْح ن   ل َمح ارح سح زح , فح

ِ
اء دح ر  ِِّب ايدَّ

ٌة يِف  اجح ه  حح ي سح يح  يح
ِ
اء دح ر  ب و ايدَّ ْح َح  و ْحال   :  ُ ايح أ ن ِك؟ قح ا شح حا: مح ا ح َمح قح , فح ة  يح تحبحَشِّ م 

ا ح  قح ا, فح ام  ه  طحعح ْحعح يح َح  فح
ِ
اء دح ر  ب و ايدَّ ْح اءح  يحا, فحجح ن  ا ايدُّ : مح ا ح اِئٌع, قح إِِّنِّ صح ل  فح : ك 

 : ا ح قح , فح وم  ق   يح
ِ
اء دح ر  ب و ايدَّ ْح بح  هح ي ل  ذح انح ايلَّ لحَمَّ كح , فح لح أحكح , فح لح أ ك  تَّى تح ا بِآكٍِل حح نح ْح

: ق ع   ن  ل َمح ا ح سح ي ِل قح انح آاِلر  ايلَّ لحَمَّ كح , فح : نحع  ا ح قح وم  فح ق  بح يح هح عَّ ذح , ث  ْحامح , فح نحع 

, لحي كح  اآلنح ِسكح عح يِْحف  ا, مح قًّ لحي كح حح بِّكح عح : إِنَّ يِرح ن  ل َمح ه  سح ا ح يح قح يحا, فح لَّ َح : فح ا ح قح

أحتحى ايَّْبِيَّ  , فح ه  قَّ قٍّ حح لَّ ِذر حح ِط ك  أحع  ا, فح قًّ لحي كح حح لِكح عح ألحه  ا, مح قًّ رح  ملسو هيلع هللا ىلصحح كح فحَشح

ا ح ايَّْبِيُّ  قح , فح ه  يِكح يح (.ملسو هيلع هللا ىلصذح ن  ل َمح قح سح دح  : صح

ذا كان ايزمج يكره املعاحا ايزمجية, فعليه ْن َياهد نفسه يف مإ

ها, مهَشا ما يفعله  ذيك حرصا  مْه ع  إعفاف ايزمجة, مإعطائها حقَّ

عْه:  هللايرجل ايَايح إذا كان يكره املعاحا, كَم قا  سيدنا عمر رِض ا

 ح.مْي نسمة تسبِّ  هللإِّن أل كره نفيس ع  ازَمع, رجاء ْن ِيرج ا هللما
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 وبناء عىل ذلك:

لمرْا ْن تَصِّ  يزمجتها بباجتها إىل املعاحا, محيرم عليها لف

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿االستمْاء باييد, يقويه تعاىل: 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
, فإن كان ايزمج ال يرغب بَشيك [7ت5]املؤمْون:  ﴾چ چ چ چ

 بيد يعَشر حعيٍّ ْم جسدر, فال حرج مل قضاء شهوا زمجته بيده ال

 تعاىل ْعلع. هللاملرْا نفسها. هَشا, ما

,ذا تزوِّج زوجي بزوجة ثانية  وصربت على ذلك  فهل لي : 42السؤال

 من أجر يف ذلك؟

عْه  هللبل مسعود رِض ا هللرمى ايطْباِّن عل عبد اأوالً: اجلواب:  

زَّ  هللعليه مع  آيه مصببه مسلع قا : )إِنَّ ا هللص  ا هللْن رسو  ا عح

جح  ا مح ن  لَّ إِيَمح ح ِمْ ه  ْبح ل  صح اِ , فحمح جح ادح عح ح ايرِّ اِزهح , مح
ِ
اء اح عح ح ايِّْسح ح ري  تحبح ايغح لَّ كح

.)
ِ
اء دح هح ِر ايَُّّ ْحج  حا ِمث ل   انح َمح ا كح اب  تِسح اح   مح

 هللمرمى اإلمام ِْحد مابل حبان عل عبد ايرِحل بل عوف رِض ا

ا عليه مع  هللص  ا هللعْه قا : قا  رسو  ا  آيه مصببه مسلع: )إِذح

  ُ ْحطحاعح ا, مح هح جح ر  ُ  فح ِفظح حح ا, مح هح رح ه  ُ  شح امح صح ا, مح هح ْحا  مخح سح ُ  املحر  لَّ صح

(. هَشا بَّكل عام. ُِ َِّة ِشئ  اِب ازْح وح ب  ْح ْحرِّ  َّةح ِمل   ِِل ازْح حا: اد ال  ا, ِقيلح َمح هح جح م   زح

ا فيه ْجر فوق ْما صْبها ع  زماج زمجها بامرْا ثانية فلهثانيًا: 

دا:  هَشا إن صْبت, ألسباب متعدِّ
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ت ايزماج مل غريها يعدُّ ابتالء َما ماالتبارا , فإن رضيُ بَم قىض 1

ر, مصْبت ع  ذيك, داللُ حتُ قويه تعاىل:  هللا  حج يث ىث﴿مقدَّ

 .[10]ايزمر:  ﴾مح جح مج

ر ا2 تعاىل مل الطاياها, يقويه  هللت إن صْبت ع  زماج زمجها كفَّ

ال عل هللص  ا ٍب, مح َح لِعح ِمل  نح يب  امل  س 
َِ
ا ي  يه مع  آيه مصببه مسلع: )مح

ا, إاِل  هح اك  ِة ي َّح كح و  تَّى ايََّّ , حح عٍّ ال غح ْحذ ى, مح ال  ٍن, مح ز  ال ح  , مح عٍّ ال هح ٍب, مح صح مح

رح ا فَّ ( رماه ايبدارر. ميقويه ص  ا هللكح اه  ايح طح عليه مع  آيه  هللهِبحا ِمل  الح

ا تَّى مصببه مسلع: )مح ايِِه حح مح ِدِه مح يح مح ِسِه مح ِمْحِة يِف نحف  امل ؤ  ِمِل مح ا   ايبحالء  بِامل ؤ   يحزح

ى ا ل قح طِيئحٌة( رماه ايرتمَشر مقا : حديث حسل صبيح. هلليح ي ِه الح لح ا عح مح  مح

ت إن قابلُ ايزمجة هَشا االبتالء باإلحسان إىل زمجها, مكظمُ 3

 ٿ﴿  هبا عباده املتقني بقويه:تعاىل هللغيظها, نايُ املرتبة ايتي معد ا

 .[134]آ  عمران:  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 وبناء عىل ذلك:

 هللفاملرْا إذا صْبت ع  زماج زمجها بثانية فلها ْجر عظيع إن شاء ا

تعاىل, برشط ْن تؤديه حقوقه كاملة, مال َيوز َما ْن تطلب ايطالق مْه, 

يُّ  هلليقويه ص  ا ْح ا عليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هح جح م  ُ  زح يح أح ٍا سح ْح رح َمح ام 

َِّة( رماه اإلمام ِْحد مْبو دامد  ة  ازْح اِئبح ا رح ي هح لح اٌم عح رح أ ٍس فحبح ِ بح ري  ا ِمل  غح طحالق 

 مايرتمَشر مقا : حديث حسل.

عْهلَّ حيث صْبن  هللمَما األسوا يف ْمهاتْا ْمهات املؤمْني رِض ا
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ن تقَصِّ يف حقوق زمجها, ْم مع مجود ايغريا, ميكل إذا الَّيُ املرْا ْ

ر هبَشا ايزماج جسديا  ْم معْويا , م  تستطع ايَْب ع  ذيك,  كانُ تترضَّ

فال حرج عْد ذيك مل طلب ايطالق مل زمجها, مْن تفتدر نفسها مْه. 

 تعاىل ْعلع. هللهَشا, ما

رجل تزوَّج من امرأة نصرانيَّة  وهو حيبُّها حبًا كثريًا  فهل : 43السؤال

 ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ ت النهي املشار ,ليه بقوله تعاىل:يقع حت
 ؟[113]هود:  ﴾ڱ ڱ ڱ

عي. ايثاِّن:   رضبني: األم : حبٌّ فطررٌّ طبالبُّ عاجلواب:  

.  حبٌّ ديْيٌّ تكليفيٌّ

ماإلنسان بفطرته جمبو  ع  حبِّ مايديه مْقاربه, كَم كان ايْبيُّ 

ه يقرا هللص  ا بته مع كفره, مقد عليه مع  آيه مصببه مسلع حيبُّ عمَّ

ْا عز مجل يف ايقرآن ايعظيع بقويه:   گ ک ک ک﴿ْثبُ هَشا ربُّ

 .[56]ايقَص:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 وبناء عىل ذلك:

ا , مع ا  طبعي  ا  فطري  فمببَّة ايرجل املسلع يزمجته ايكافرا ايكتابيَّة حب  

ْا عز م جل كراهية مبغ  اعتقادها ايفاسد ال إشكا  فيه, مقد قا  ربُّ

 .[168]ايَّعراء:  ﴾گ گ ک ک﴿حكاية عل بع  ْنبيائه: 

ف مامليل إييه ماإلعجاب به فبرام حعا , كَم  ْما َمبَّة ديْها املبرَّ

عليه مع  آيه مصببه مسلع ْن نقو :  هللص  ا هللعلَّمْا سيدنا رسو  ا
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ا  )مندلع منرتَ مل يفجرَ( رماه ابل ِّْب شيبة مايبيهقي, ْر نطر  مودَّ

 تعاىل ْعلع. هللد يغريَ, مال نببُّ سلوكه ماعتقاده. هَشا, ماايعاب

 ما حكم املرأة اليت يدعوها زوجها لفراشه وتأبى عليه؟: 44السؤال

عليه  هللص  ا هللقد جاء يف الديث عل سيدنا رسو  ااجلواب:  

اِشهِ  ه  إىِلح فِرح تح ْح رح ل  ام  ج  ا ايرَّ عح ا دح , مع  آيه مصببه مسلع ْنه قا : )إِذح  ُ بح أح , فح

( رماه ايبدارر ممسلع. بِحح  َ تَّى ت  ة  حح ا املحالِئكح ْحت هح عح ا, يح ي هح لح بحانح عح ض  بحاتح غح  فح

منصَّ ايفقهاء ع  ْنه َيب ع  املرْا املسلمة طاعة زمجها, مالاصة 

إذا طلبها إىل فراشه, مإذا امتْعُ عل ذيك بدمن عَشر حعي ْم مرض 

ه ْن يؤدِّهبا بايطرق ايتي ْشار إييها موالنا  كانُ عاصية مناشزا, ممل حقِّ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿عز مجل بقويه: 

 .[34]ايْساء:  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ

 وبناء عىل ذلك:

فاملرْا ايتي ال تستجيب يطلب زمجها إذا دعاها يفراشه آثمة عاصية 

ا عز مجل, متستبقُّ ايلعْة مل املالئكة مايعياذ با تعاىل, إال إذا  هلليرهبِّ

 صاحبة عَشر حعي, ْم مريضة, فإهنا ال تأثع. كانُ

مإذا كانُ املرْا يف حيضها منفاسها, مدعاها زمجها إىل فراشه, مجب 

ْه إال بَم فوق اإلزار  تعاىل ْعلع. هلل. هَشا, ماْم حتته عليها ايطاعة, ميكل ال متكِّ

** ** ** 
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ؤ ودخل بيته  وشعرت ؤخلمر ؤ اؤرجل وقع يف شرب أم اخلبائث : 1السؤال

الزوجة به أنه سكران  فغضبت منه  وقالت له: طلقين  فقال هلا: 

لك  فقال  أنت طالق  قالت له: أريد الطالق بالثالث حتى ال أحلَّ

 أنت طالق بالثالثة  فهل يقع طالق هذا الرجل يف حالة سكره؟ :هلا

يقع, إذا قد ذهب َجهور ايفقهاء إىل ْن طالق ايسكران اجلواب:  

يا  بسكره, كأن حب اخلمر طائعا  مباالتياره, ْما إذا حب كان متعدِّ 

إذا كان ال يعقل ما يقو   ها , ْم   يعلع ْنه مسكر   يقع طالقهكرح اخلمر م  

ا سكره  باتفاق ايفقهاء. مل شدَّ

 طالق ايسكران ال يقع. يرى ْن فقهاءايمبع  

 وبناء عىل ذلك:

ع  زمجته, مبانُ مْه  مْه بَشيك ايطالقفعْد َجهور ايفقهاء مقع 

 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  

ايطالق يف حا  سكره, ميكل إن شاء  هترَ هَشه ايكبريا, مْن ال تطلب مْ

تعاىل ْن يرزقْا َجيعا  ايتوبة  هللحقها, منسأ  ا تعاىل هَشا هو اخلري يف هللا

 تعاىل ْعلع.  هللج عْا َجيعا . آمني. هَشا, ماايَادقة ايَْو , مْن يفرِّ 

لقد ابتليُت برجل فاسق فاجر يشرب اخلمر  طلقين طلقة : 2السؤال
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واحدة عند القاضي الشرعي  وبعد مضي العدة رجع ,ىل أهلي 

ي جيربوني على ذلك  وأنا ال أريد يريد ,رجاعي ,ىل عصمته  وأهل

 ألهلي شرعًا ,جباري على العودة ,ليه؟ العودة ,ليه  فهل حيقُّ

هَشا هو إذا طلق ايرجل زمجته مانقضُ عدهتا, مكان اجلواب:  

يزمجها إال بعقد جديد برشمطه,  فإهنا ال حتلُّ  ,ايطالق األم  ْم ايثاِّن

رْا ع  ايعودا إىل عَمة ممل حمطه رضاها, مال َيوز ألحد ْن َيْب امل

عليه مع  آيه مصببه مسلع: )األحيِّع   هللزمجها ايَشر طلقها, يقويه ص  ا

ا يِيِّهح ا ِمل  مح ِسهح قُّ بِْحف  ا ,ْححح ِسهح ن  يِف نحف  تحأ ذح ر  ت س  بِك  اي  حا( رماه  ,مح هت  َمح حا ص  هن  إِذ  مح

 عْهَم. هللمسلع عل ابل عباس رِض ا

 وبناء عىل ذلك:

انقضُ عدتك مل طالقه, مكان هو األم , فإنك ال  فَم دامُ

مْن يكون برضاَ, مال َيوز ألهلك إجبارَ  ,ني يه إال بعقد جديدحتلِّ 

ع  ايعودا إييه, مالاصة إذا كان فاسقا  فاجرا  شارب مخر. مإنه ملل 

 تعاىل ْعلع.  هللايعجيب ْن يرىض ْهلك بَشيك. هَشا, ما

نه وبني زوجته قال هلا: أنا رجل يف حالة خالف شديد بي: 3السؤال

تنازلت عن حقي يف املعاشرة لك  ومل يقصد بذلك طالقًا  

 فهل يقع بذلك طالق على زوجته؟

ايطالق ال يقع ع  ايزمجة إال بأيفاظ ايطالق ايَصحية, اجلواب:  

 ميو بدمن نية ايطالق, ْم بأيفاظ ايكْاية, مهو يريد بَشيك ايطالق.
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 وبناء عىل ذلك:

ه يف معاحا ايزمجة ال يعدُّ طالقا , ما دام ْنه   يْو  فتْازيه عل حقِّ

 بَشيك طالقا  مال ظهارا , مال يرتتب عليه َشء.

ْما إذا ْراد بَشيك حتريع املعاحا دمن ايطالق فهَشا نوع مل ْنواع 

م الال  فعليه كفارا, ميف هَشه الاية َيب عليه  حتريع الال , ممل حرَّ

وهتع ْم حترير رقبة, فإن   َيد فعليه صيام إطعام عرشا مساكني ْم كس

 تعاىل ْعلع. هللثالثة ْيام. هَشا, ما

رجل طلَّق زوجته الطلقة الثالثة  وعرف بأنها ال حتلُّ له : 4السؤال

حتى تنكح زوجًا غريه  فهل جيوز أن جتري عقد زواجها بعد 

انتهاء عدَّتها على رجل هرم فاٍن  ما عنده املقدرة على الزواج  

 رتجع لزوجها األول؟ل

إذا طلَّق ايرجل زمجته ثالثا  فإهنا ال حتلُّ يه حتى أوالً: اجلواب:  

 ىئ﴿تْكح زمجا  آالر, نكاحا  دائَم  بدمن توقيُ, مذيك يقويه تعاىل: 

 يعْي ايزمج ايثاِّن ﴾مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی

 مح جح مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب﴿

 .[230]ايبقرا:  ﴾حخ جخ

 بدَّ مل معاحا ايزمج ايثاِّن يلمرْا بعد إجراء عقد ايْكا  الثانيًا: 

عليها, يلبديث ايَشر رماه اإلمام ايبدارر ممسلع ت مايلفظ يه ت عل 

َُّ عْها, ) هللايسيدا عائَّة رِض ا بح ه  فح تح ْح رح لَّقح ام  ظِيَّ طح رح ق  ةح اي  اعح ْحنَّ ِرفح
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ا هح ح  ,طحالقح ِح  ب دح ايرَّ ه  عح دح ع  ُ  بح جح مَّ تحزح برِيِ فح ت  ايَّْبِيَّ  ,ِل ب لح ايزَّ اءح ُ   ملسو هيلع هللا ىلصفحجح ايح قح  :فح

و ح ا س  ا رح اٍت  هلليح لِيقح ا آاِلرح ثحالِث تحط  هح قح لَّ ةح فحطح اعح ُح ِرفح ُ  حتح  انح حا كح ُ   ,إهِنَّ ج  مَّ تحزح فح

برِيِ  حِل ب لح ايزَّ ِح  ب دح ايرَّ ه  عح دح ع  ا ,بح ه  مح إِنَّ ةِ  هللمح بح ه  إاِل ِمث ل  اَم  د  عح ا مح ت   ,مح َشح ْحالح مح

بحاهِبحا ٍة ِمل  ِجل  بح ا ح  ,هِب د  و   ا :قح س  عح رح تحبحسَّ ا ملسو هيلع هللا ىلص هللفح اِحك  ا ح  ,ضح قح لَِّك  :فح عح يح

ةح  اعح ِجِعي إىِلح ِرفح ر  ْحن  تح ِريِديلح  تحِك  ؟ت  ي لح سح مقح ع  َش  تَّى يح تحه   ,ال حح ي لح سح مِقي ع  تحَش   (.مح

تَّى )عليه مع  آيه مصببه مسلع:  هللماملقَود بقويه ص  ا حح

تحِك  ي لح سح مقح ع  َش  تحه   ,يح ي لح سح مِقي ع  تحَش   ( هو ازَمع.مح

ذهب َجهور ايفقهاء إىل ْن املطلَّقة ثالثا  ال حتلُّ يزمجها املطلِّق ثالثًا: 

هتا مل ايزمج األم , مْن يطأ  هاحتى تْكح زمجا  غريه بعد انقضاء عدَّ

ايتبليلح يزمجها  ايزمج ايثاِّن بعد ايعقد, مْن ال يكون ايقَد مل ايوطء

لح اعليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هللاألم , لديث ايْبي ص  ا عح  هلليح

ه   لَّلح يح امل  بح لِّلح مح هتا مل زمجها ايثاِّن.امل  بح  ( رماه ْبو دامد. مبعد انتهاء عدَّ

 وبناء عىل ذلك:

فَم دام ايرجل ايثاِّن ت ايَشر يريد ايزماج مل املطلَّقة ثالثا  ت رجال  

ا  هِرما  ال يستطيع ْن يعاح ايْساء, فإنَّ زماجه مْها صبيح, ميكل كبري

يزمجها  بَشيك إن طلَّقها هَشا ايرجل املسلُّ بدمن مطئها فإهنا ال حتلُّ 

 تعاىل ْعلع. هللاألم . هَشا, ما

 ن لؤؤه أنهؤؤا منحرفؤؤة  وهلؤؤا عالقؤؤات ج مؤؤن امؤؤرأة  وتبؤؤيَّرجؤؤل تؤؤزوَّ: 5السؤؤؤال

أوالد منهؤا  فهؤل    ةشؤة  ولؤه مخسؤ   رجؤال وتقؤع معهؤم يف الفاح    عمؤ 
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جيب عليه طالقها  أم يسرت عليهؤا ويبقيهؤا يف عصؤمته مؤن أجؤل      

 تربية األوالد؟

جاء يف الديث ايرشيف ايَشر رماه اإلمام ِْحد عل قد اجلواب:  

ب د  ا ِِضح ا هللعح و   ا هللرح س  ْ ه  ْنَّ رح  عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا هللعح

: )ثحالٌث ال ا ح ر  قح ْ ظ  ال يح َّةح مح ْح ل ونح از  ال  د  ةِ  هللا يح ِقيحامح مح اي  و  ي ِهع  يح اقُّ  :إِيح عح اي 

هِ  ي  ايِدح ا ِ  ,مح جح ة  بِايرِّ بِّهح ة  امل  تحَّح لح جِّ ح ْحا  امل  رتح امل حر  (. مايديوث هو ايَشر  ,مح يُّوث  ايدَّ مح

 يقر اخلبث يف ْهله.

ْحنَّ  :ميف حديث آالر عح  هللا) تح ه  مح انح ب بح يِت س  ِعزَّ : مح ا ح َّةح قح ْح لحقح از   اىلح ملحَّا الح

يُّوٌث(.  ال دح اٌب مح َشَّ ال كح ل ك بحِديٌل مح ال  د  الِِل ال يح جح  مح

اح رِض ا رح ي  رح ْحِِّب ه  ل   و   ا هللمرمى اإلمام مسلع عح س  ا ح رح : قح ا ح  هللعْه قح

ار   هللا: )إِنَّ عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا غح إِنَّ امل    ,يح ار  مح غح ِملح يح  ,ؤ 

ا   ح ري  غح ي ِه(. هللامح لح مح عح رَّ ا حح ِمل  مح أ يِتح امل  ؤ   ْحن  يح

 وبناء عىل ذلك:

إذا تابُ املرْا مْنابُ مرجعُ إىل رشدها, مقطعُ عالقتها أوالً: 

مع ايرجا  األجانب, مكان ايزمج يستطيع ْن يبقيها يف عَمته, مْن 

تعاىل, ميكل ال يلزمه إبقاؤها يف  هلليسرت عليها, فله ْجٌر عظيع إن شاء ا

 عَمته.

مهي تعتقد حرمة  ,ا ع  ارتكاب ايفاحَّةْما إذا كانُ مَصَّ ثانيًا: 

قها حتى ال يكون ديوثا , إال إذا كان جب عليه ْن يطلِّ يف ,هَشا ايفعل
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قا  هبا مال يستطيع ايزماج بثانية, مِيَّى ع  نفسه مل ايوقوع ايرجل متعلِّ 

مال يرىض بانبرافها, فال َيب عليه  ,يْكر عليها فعلهايف ايفاحَّة, مكان 

 طالقها يف هَشه الاية.

 هللمرتدا عل ديل ا دُّ ة هَشه ازريمة فتعْما إذا كانُ مستبلَّ ثالثًا: 

, هللعَمته حتى ترجع إىل اإليَمن بآيات امخترج بَشيك مل مجل,  عز

ْد ذيك ْن يرجع إييها , فله عتعاىل هللم ام ما حرِّ محترِّ  هللا ما ْحلَّ  فتبلَّ 

 .بعقد جديد

 هللضْا محيسل التامْا. آمني. هَشا, مااتعاىل ْن يسرت ْعر هللمْسأ  ا

 تعاىل ْعلع. 

متَّ عقد زواجي على شاب  وقبل الدخول حصل خالف بيننا  : 6السؤال

فقال لي: أنت طالق  وأراد ,رجاعي  فذهبنا ,ىل مفٍت  وكذب 

الة غضب شديد  فأفتى له زوجي عليه بأنه طلَّقين وهو يف ح

 املفيت بأن طالقه غري واقع  فما هو الواجب عليَّ؟

ايطالق قبل ايدالو  يقع بائْا  ع  ايزمجة, مإذا كان اجلواب:  

حتى بعد ذيك بايثالث فإهنا تبني مْه بيْونة كْبى, مال حتلُّ املرْا يزمجها 

تني فإهنا تبني مْه بيْونة صغرى, مال  تْكح زمجا  غريه, مإن كان مرا ْم مرَّ

 حتلُّ يه إال بعقد جديد.

مايطالق يف حاية ايغضب ايَّديد ببيث ال يعي اإلنسان ما يقو  

عليه مع  آيه مصببه مسلع: )ال  هللال يقع ع  ايزمجة, يقويه ص  ا
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الٍق( رماه اإلمام ِْحد مابل ماجه. ال ِعتحاقح يِف إِغ   طحالقح مح

عليه مع  آيه مصببه  هللامايطالق يملكه ايرجل, يقويه ص  

اِق( رماه ابل ماجه. َشح بِايسَّ ْحالح حل  
 مسلع: )إِنََّمح ايطَّالق  ملِ

 وبناء عىل ذلك:

فايكالم كالم زمجك بيميْه, فإذا ْقسع ْنه كان ال يعي ما يقو  

ل نتائج كَشبه, مإذا    فطالقه ال يقع, مإن كَشب ع  املفتي فهو يتبمَّ

 تعاىل ْعلع. هللمْه بطلب املدايعة. هَشا, ما تَدقيه فلك ْن تفتدر نفسك

 هل صحيح بأن املرأة ,ذا طلبت الطالق من زوجها تكون ملعونة؟: 7السؤال

بحانح رِض ااجلواب:   ل  ثحو  ا ح  هللقد مرد يف سْل ِّْب دامد عح : قح ا ح عْه قح

و   ا س  ِ ملسو هيلع هللا ىلص هللرح ري  ا يِف غح ا طحالق  هح جح م  ُ  زح يح أح ٍا سح ْح رح َمح ام  ْحيُّ اٌم : ) رح أ ٍس فحبح ا بح مح

و    س  ا ح رح : قح ا ح اِمٍر, قح بحةح بل عح ق  ل  ع  َِّة(. مرمى ايطْباِّن عح ْح ة  از  اِئبح ا رح ي هح لح عح

(.ملسو هيلع هللا ىلص هللا ات  لَّ امل  ْحافِقح اِت ه  امل  ْ تحِزعح اِت مح عح
تحلِ  : )إِنَّ امل  د 

 وبناء عىل ذلك:

ر حعي,  فال َيوز يلمرْا ْن تطلب ايطالق مل زمجها بغري مْبِّ

مَيوز َما ْن تطلب ايطالق ْم اخللع إن مجد ما يدعو يَشيك, فقد رمى 

بَّاٍس رِض ا ل  اب ِل عح ُ  ايَّْبِيَّ  هللايبدارر عح تح ْح ي ٍس   ب ِل قح
ُِ ابِ ْحاح ثح رح ْحنَّ ام  عْهَم 

و ح ا ملسو هيلع هللا ىلص س  ا رح : يح  ُ ايح قح ال دِ  هللفح ل ٍق مح ي ِه يِف ال  لح تِب  عح ْحع  ا  ي ٍس مح ُ  ب ل  قح ابِ يٍل, ثح

و   ا س  ا ح رح قح ِم, فح الح رح يِف اإِلس  ف  ه  اي ك  رح ْحك  ِّْي 
يحكِ لحي ِه ملسو هيلع هللا ىلص هللمح يلح عح دِّ ْحتحر  ( :

و   ا س  , قحا ح رح ع  : نحعح  ُ ايح (؟ قح تحه  ِديقح (.ملسو هيلع هللا ىلص هللحح ة  ا تحط لِيقح هح طحلِّق  ةح مح حِديقح بحل  ال   : )اق 
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ايطالق مما مرد يف الديث ايرشيف بأن املرْا إذا طلبُ مل زمجها 

 تعاىل ْعلع.  هللتكون ملعونة. هَشا, ما

متَّ عقد زواجي على فتاة  وقبل الدخول كنت جالسًا معها  : 8السؤال

 فقلت هلا: لو قلت لك: أنت طالق  يقع عليك الطالق  فاحذري

خمالفيت حتى ال نقع يف هذا اإلشكال  فهل وقع الطالق عليها 

 بتلك الكلمة؟

يزمجة إذا قَد ايرجل يفظ ايطالق ميو ايطالق يقع ع  ااجلواب:  

ِيْب ايزمجة بأنه )إن قا  َما: ْنُ طايق,   يِْو ايطالق, مإذا كان ايزمج 

 .اهَشيك طالق, ما   يِْو بَشيك طالقفإن ايطالق يقع عليها(, فال يقع ب

 وبناء عىل ذلك:

فبقويك َما: يو قلُ يك: ْنُ طايق, م  تقَد بَشيك طالقا , فال 

ايطالق, مَيب عليك ْن تبتعد عل ْيفاظ ايطالق, بل عليك يقع عليها 

ْن ال حتدث نفسك هبَشا, ماألمىل يك ْن تتفاء  باخلري يف حياتك 

 ايزمجية, عوضا  عل ايتفاؤ  باخلالفات.

ر زمجته بايطالق إن هي الايفته؛ ألن  مال يليق بايرجل ْن حيَشِّ

يوعظ ْمال , ثع عالج نَّوز املرْا ال يكون بايطالق ْمال , بل يكون با

ع مل ْهله مْهلها, ماإلسالم  باَمجر, ثع بايرضب, ثع بإرسا  الحكح

ض ايرجل ع  ايَْب ميو كره زمجته, فإن   يفلح يف ذيك عْدها  حرَّ

ر يف ايطالق.  يفكِّ
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 تعاىل ْعلع.  هللتعاىل ْن يرزقْا حسل األالالق. آمني. هَشا, ما هللْسأ  ا

  زوجيت قلت هلا: أنت طالق بالثالثة يف حالة شجار بيين وبني: 9السؤال

مع العلم بأني مل أقصد الطالق  ولكين قصدت تهديدها  فهل 

 وقع الطالق عليها؟

قد ذهب َجهور ايفقهاء إىل ْنَّ رصيح ايطالق ال حيتاج إىل اجلواب:  

 نية, ْما ْيفاظ ايكْاية فال يقع هبا ايطالق إال إذا نوى ايرجل ايطالق.

 وبناء عىل ذلك:

عْد َجهور ايفقهاء مقع ايطالق ع  زمجتك, مبانُ مْك بيْونة ف

 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

 تعاىل ْعلع. هلليفقهاء. هَشا, ماا

طلق رجل زوجته طالقًا رجعيًا  ويف فرتة العدة راجعها : 10السؤال

 باملعاشرة دون القول  فهل صحت هذه املراجعة؟

قد اتفق ايفقهاء ع  صبة ايرجعة يلمرْا املطلَّقة طالقا  اجلواب:  

دا, كأن يقو  رجعيا  بايقو  ايدا ِّ ع  ايرجعة, إذا كان ذيك يف فرتا ايع

 َما: راجعتك, ْم ْرجعتك, ْم رددتك إىل عَمتي.

 :هاْما ايرجعة بايفعل دمن ايقو , فقد االتلف ايفقهاء في

ماته فتَح هبا  فعد ايسادا الْفية ازَمع  تَحُّ به ايرجعة, ْما مقدِّ
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ايرجعة إذا كانُ بَّهوا, ألن هَشه األفعا  تد ُّ ع  نيَّة ايرجعة, ْما بغري 

  تَح هبا ايرجعة.شهوا فال

ماته برشط نيَّة  معْد املايكية تَحُّ ايرجعة بايفعل كايوطء ممقدِّ

, هاايرجعة, معْد الْابلة تَحُّ ايرجعة بايوطء نوى ايرجعة ْم   يْوِ 

مات ايوطء فال تَحُّ ايرجعة.  مْما بمقدِّ

معْد ايسادا ايَّافعية: ال تَحُّ ايرجعة إال بايقو , سواء نوى 

, كَم ْن عقد ايزماج ال يَحُّ إال هاوطء ممقدماته ْم   يْوِ ايرجعة باي

 بايقو  ايدا ِّ عليه, فكَشا ايرجعة ال تَحُّ إال بايقو  ايدا ِّ عليها.

 وبناء عىل ذلك:

ماته بَّهوا, إذا  فعْد َجهور ايفقهاء تَحُّ ايرجعة بايوطء ْم بمقدِّ

تَحُّ ايرجعة إال نوى ايزمج بَشيك ايرجعة, ْما عْد ايسادا ايَّافعية فال 

بايقو , مالرمجا  مل اخلالف بني ايفقهاء ييكل إرجاع ايزمجة بايقو . 

 تعاىل ْعلع.  هللهَشا, ما

مت عقد الزواج على فتاة  وقبل الدخول بالشكل الر ي : 11السؤال

متت معاشرة الزوجة  وبعد فرتة حصل خالف بينهما  ومت 

 ارة؟الطالق  فهل جيوز للمرأة أن ترتق غشاء البك

إنَّ إجراء عقد ايزماج ع  فتاا بايَّكل ايرشعي َيعلها اجلواب:  

د  زمجة  حعية  يزمجها, محيلُّ يزمجها ما حيلُّ يألزماج مل زمجاهتع بمجرَّ

ايعقد, ميكلَّ مراعااح األعراف مطلوبٌة, ممل األعراف ْن ال تتعَّ املعاحا 
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 مفاسد كبريا. إىل إال بعد حفل ايزفاف, ألنَّ ايوطء قبل ذيك قد يؤدر

مْما اخلطبة فهي معد بايزماج, ماملرْا بعد اخلطبة امرْا ْجْبيَّة عل 

إييها فضال  عل املعاحا, مإذا متَُّ املعاحا بني ايرجل ال حيلُّ يه ايْظر 

 تعاىل ت.  هللاخلاطب ماملدطوبة فهي زنى ت مايعياذ با

 وبناء عىل ذلك:

ق غَّاء ايبكارا, سواء تعَّ فال َيوز يلمرْا ْن تقوم بعملية رت

ايدالو  هبا بعد ايعقد ْم قبله, ألنه إذا تعَّ قبل ايعقد فهو زنى, مايرتق يف 

عا  يلفاحَّة. م, مربَم ْن يكون مَّجِّ  هَشه الاية إعانة ع  املبرَّ

 مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي  ِْحد الجي ايكردر

 :ع  ازواب ما يِل حفظه اهلل تعاىل

ى أهنا لو تابت بعد الزنى توبة نصوحًا فيحلُّ هلا رتق البمارة أر]

 [.للسرت عىل نفسها

ْما إذا تعَّ ايدالو  هبا بعد ايعقد فهي زمجة حعية, مايدالو  هبا 

صبيح حعا , ميف رتق غَّاء ايبكارا تدييس مغشٌّ ملل يريد ايزماج مْها 

سُ كَشيك. هَشا, يف املستقبل, حيث يظلُّ ْهنا بكر, مهي يف القيقة يي

 تعاىل ْعلع.  هللما

ًا  وعندما علم أنه وجب عليه زوجته طالقًا رجعّي قرجل طلَّ: 12السؤال

أن يدفع هلا كامل مهرها أرجعها ,ىل عصمته لتطلب منه 

 املخالعة  فهل يكون آمثًا يف ,رجاعها ,ىل عصمته؟
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 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
 . [21ت20]ايْساء: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿تبارَ متعاىل:  هللميقو  ا

. يقو  اإلمام ايطْبر عْد هَشه اآلية: مال [231]ايبقرا:  ﴾ٹ ٿ ٿ

ا َمل, يتطويوا عليهل مدا , مضارَّ لَّ هِ دِ دح تراجعوهلَّ إن راجعتموهل يف عِ 

اخللع مْكع,  ا مْهل بع  ما آتيتموهل بطلبهلَّ , ْم يتأالَشملَّ هِ دِ دح انقضاء عِ 

 ارا  ماعتداء.رِض  لَّ َم , ممراجعتكع, بإمساككع إياهلَّ ملضارتكع إياهلَّ 

 وبناء عىل ذلك:

ه إىل عَمته بقَد ْن تطلب اخللع مْه, زمجتح  ايرجلِ  فإرجاع  

عليه, مهو آثع مظا   حرامٌ  ,م ييأالَش مهرها كامال  ْييأالَش شيئا  مل مهرها, 

 ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ﴿: , قا  تعاىلايقرآن ايعظيع ْفسه بْصِّ ي

 .﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

املهر  ايدالو  تستبقُّ ايزمجة بمَيب ع  ايرجل ْن يعلع بأنَّ 

كامال , فإذا طلقها مجب عليه ْن يدفع َما كامل صداقها مع نفقة ايعدا 

 هللمهَم كانُ األسباب, مإال كان آكال  ْموا  اآلالريل بايباطل. هَشا, ما

 ىل ْعلع. تعا
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رجل طلَّق زوجته قبل الدخول وهي حائض  فهل يقع : 13السؤال

 عليها الطالق؟ وهل يكون بذلك آمثًا؟

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
 .[49]األحزاب:  ﴾گ

ْن طالق املرْا الائ  يقع, ميكون ايزمج آثَم   ع  منصَّ ايفقهاء

ايطالق بعد ايدالو , ْما قبل ايدالو  فيقع ايطالق, مال يكون  إذا كان

.  ايزمج آثَم 

 وبناء عىل ذلك:

فطالق ايرجل يزمجته قبل ايدالو  مهي حائ  يقع عليها, 

, ألنه ال رضر ع  ايزمجة يف هَشه  ميكون بائْا , مال يكون ايزمج آثَم 

ها إال بعقد الاية, يعدم مجوب ايعدا عليها, مألنه ال يملك ايرجعة علي

 تعاىل ْعلع. هللجديد. هَشا, ما

تدَّعي زوجيت بأني قد طلَّقتها ثالثًا  وهذا األمر مل حيصل : 14السؤال

 بالتأكيد  فهل من حقِّها أن متتنع عين؟

عليه مع  آيه مصببه مسلع: )إِنََّمح  هلليقو  ايْبي ص  ااجلواب:  

اِق( رماه ابل  َشح بِايسَّ ْحالح حل  
عليه مع  آيه  هللماجه. ميقو  ص  اايطَّالق  ملِ

ي ِه( رماه لح ى عح عح اييحِمني  عح ح امل دَّ ِعي, مح ْحة  عح ح امل دَّ  ايرتمَشر. مصببه مسلع: )ايبحيِّ

منصَّ ايفقهاء ع  ْن املرْا إذا ادَّعُ بأنَّ زمجها طلَّقها, مْنكر 
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 ايزمج هَشا ايطالق, فايقو  قويه بيميْه.

 وبناء عىل ذلك:

عي بأنك طلَّقتحها, معْدها شاهدان عدالن, فإذا ك انُ ايزمجة تدَّ

غري مقبوض, مع إذا كان فايطالق ماقع عليها, متستبقُّ مْك املهر كامال  

نفقة ايعدا, مإن   يكل عْدها شاهدان, فايقو  قويك بأنك ما طلَّقتحها, 

ق يميْك فهي زمجة  د ذيك بيمني, فإن ْقسمُ اييمني, م  تَدِّ متؤكِّ

, فإن امتْعُ عْك مرفضُ املتابعة معك, فيجب عليها ْن تفتدر يك

نفسها مْك باملدايعة ايرضائية بيْكَم, مإال فايقاِض هو ايَشر يفَل 

 تعاىل ْعلع. هللبيْكَم. هَشا, ما

** ** ** 
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امرأة عقد عليها رجل عقد زواج بوجود وليها وشهود  وبعد : 1السؤال

الدخول بها بدون علم أهلها  واآلن أهله يضغطون  العقد متَّ

عليه من أجل طالقها بسبب الفوارق املادية بني العائلتني  

وبالفعل متَّ طالقها من أجل ,رضاء أبويه  فهل جيب على املرأة 

 أن تعتدَّ من هذا الطالق؟

بمجرد ايعقد املستويف حمطه مْركانه فإن املرْا أوالً: اجلواب:  

حعية, ميكل ايالئق يف اإلنسان املؤمل ْن يراعي عرف  تَبح زمجة  

ْهل ايبلد, مما دام ايعرف يقتيض بأن ال يقرب زمجته حتى ييلة ايزفاف 

 فكان مل ايالئق يف حقه ْن ال يفعل ذيك.

َيب ع  ْميياء األمور مل ْهل ايزمجني ْن ِيتارما صاحب ثانيًا: 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ايديل ماخللق مذيك يقويه تعاىل: 

. [32]ايْور:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ

ُ   هللميقويه ص  ا ِربح يِل تح اِت ايدِّ ر  بَِشح فح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )فحاظ 

( رماه ايبدارر عل ِّْب هريرا رِض ا َح ا دح عليه  هللعْه. ميقويه ص  ا هلليح

نح ِديْح و  ضح ل  تحر  ع  مح ي ك  طحبح إِيح ا الح ه  مع  آيه مصببه مسلع: )إِذح قح ل  ال  ه  مح

وه   ج  مِّ زح ِريٌ ( رماه ايرتمَشر  ,فح اٌد عح فحسح ِض مح ل  فِت ْحٌة يِف األحر  ل وا تحك  عح ف  إاِل تح

 عْه. هللعل ِّْب هريرا رِض ا

 ,إذا تعَّ ايدالو  بايزمجة ثعَّ طلَّقها زمجها مجبُ عليها ايعداثالثًا: 

 .[228]ايبقرا:  ﴾چ چ چ ڃ ڃ﴿مذيك يقويه تعاىل: 
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 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿اىل: ميقويه تع

 ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىى ې ې ې
 . [4]ايطالق:  ﴾ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

طالق زمجته إن   يكل بلزما ميدُها حيرم ع  األبويل ْن ي  رابعًا: 

, ألن هَشا نوع مل ْنواع ايظلع, مايظلع يف ذيك ر حعي َمَمهْاَ مْبِّ 

ا  عدم طاعة ظلَمت يوم ايقيامة, مَيب ع  ايويد يف مثل هَشا ال

ر حعي ايوايديل يف ذيك, ألن ايطاعة يف معرمف, مطالق املرْا بغري مْبِّ 

 ييس مل املعرمف.

 وبناء عىل ذلك:

 ر حعيإذا ْيزم ايوايدان ميدُها بطالق زمجته مل غري مْبِّ أوالً: 

.فهَم آثَمنِ   , مكَشيك ايويد يكون آثَم 

ايزمج, حيث االتار ايطالق مقع ع  املرْا ما دام باالتيار ثانيًا: 

 رضا ْبويه ع  بقاء زمجته يف عَمته فطلَّقها.

هتا حتى تضع فعدَّ  , فإن كانُ حامال  َيب ع  املرْا ْن تعتدَّ ثالثًا: 

ِحلها, مإن كانُ غري حامل فعدهتا ثالثة قرمء, مإن كانُ ال حتي  

ر ْم كِْبح سلٍّ  غح
َِ  فعدهتا ثالثة ْشهر.ي

بقيقة األمر, مال حرج عليها بعلع ْهلها َيب ع  املرْا ْن ت  رابعًا: 

ْه مل فيَم فعلُ مع زمجها حعا , ميكل كان مل ايالئق هبا ْن ال متكِّ 

 تعاىل ْعلع.  هللهع مستقبال . هَشا, ماتَّ نفسها, مال َيوز َما كتَمن هَشا حتى ال ت  
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أخيت مقيمة مع زوجها يف بلدة أجنبية  وعندها أطفال : 2السؤال

التكليف  ومات زوجها عنها هناب  فأين تقضي صغار دون سنِّ 

 أخيت عدتها؟

ايعدا ماجبة ع  ايزمجة بْصِّ ايكتاب, قا  تعاىل: اجلواب:  

 ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

هتا ْن تضع ِحلها, [234]ايبقرا:  . إن   تكل حامال , فإن كانُ حامال  فعدَّ

 هذا أوالً.. [4]ايطالق:  ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿قا  تعاىل: 

ذهب َجهور ايفقهاء إىل ْن مكان ايعدا هو بيُ ايزمجية, يًا: ثان

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿مذيك يقويه تعاىل: 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ
. فايسكْى يف بيُ ايزمجية يف فرتا ايعدا [1]ايطالق:  ﴾ٹ ٹ ٹ

 ثبتُ بْصِّ ايقرآن, فال يسقط هَشا ايواجب مال يتغريَّ إال باألعَشار.

ا ْن خترج فيها مل بيُ مل األثالثًا:  عَشار املبيبة يلمرْا املعتدَّ

م, ْم حريق, ْم غرق, ْم دالافُ ع  نفسها, ْم ماَما, مل ه ايزمجية, إذا

 يَوا, ْم فسقة, ْم جار سوء, ْم كانُ يف دار الرب.

 وبناء عىل ذلك:

فإذا كانُ ْالتك املعتدا مل مفاا زمجها يف ايبلدا األجْبية ختاف 

ع  ْمالدها, ْم ع  ماَما, ْم ال مْفق عليها, ْم ال ْحد مل ع  نفسها, ْم 

َ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 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ا ايعدا, يقويه تعاىل: بيُ ايزمجية يف فرت

 تعاىل ْعلع.  هلل. هَشا, ما﴾ٿ

تقدَّمت من خطبة امرأة مطلقة  فهل جيب علي أن أتثبَّت : 3السؤال

 من انتهاء عدَّتها  أم أصدِّق قوهلا بدون تثبُّت؟

اتح اجلواب:   ْحم  مح ِجي  م  ِْي زح قح لَّ : طح  ُ ايح ا قح إِذح قد جاء يف املبسوط: مح

ا ِّْي مح لَّ عح ا؛ ألحنَّ ال ِ هح ِدقح  َ ي  ا مح هح جح مَّ تحزح ْحن  يح ا  لَّ خِلحاطِبِهح يِت حح ُ  ِعدَّ ضح ن قح

قِّ  وح ِمل  حح ِ  فِيَمح ه  و  قح ب و   اي  ق  ْحِمنٌي مح لٍِع  س  لُّ م  ك  ِع, مح قِّ ايرشَّ  ةح ِمل  حح مح ال  ر  مح

ا ِ إذح ري  غح قِّ اي  ه  يِف حح ي  و  بحل  قح ق  ِع, إنََّمح ال ي  ٍد  ايرشَّ  قَّ ألححح ال حح , مح حقُّ ه  ال  ل  يح ه  مح بح َشح ْحك 

. اهت. يِكح ا يِف ذح هح ِ ْبح ب و   الح ازح قح ا جح َشح هح
لِ ت  بِِه, فح ح ْبح ْحال  ْحا فِيَمح   ه 

ْحا  اخل ل وَّ ِمل   ُ  املحر  عح و ادَّ مقا  ايزركيش يف املْثور يف ايقواعد: يح

تحاط  بِ  حيح  , مح حاكِع  ا ال  هح جح مَّ انِِع زح و  املحوح يح , مح حِّ ا يِف األحصح بحاب  تِب  يِكح اس  بحيِّْحِة يِف ذح اي 

ا,  ِمَيحهح ِع تحز 
حاكِ ُ  ِمل  ال  بح لح طح يِت, مح ُ  ِعدَّ ضح ان قح ِجي ف الٌن مح م  ِْي زح قح لَّ : طح  ُ ايح قح

و    قح  قح اي  اِئٌب, فح ج  غح م  ايزَّ , مح ِريبحة  ُ  غح انح : إن  كح بِيِِلِّ  يِلدَّ
ِ
اء ضح قح ِب اي  ْحدح ِفي  حا فح َم  و 

حاكِع   ِقد  ال  ع  ِريبحة  فحال يح ُ  غح ي سح يح ِد مح بحلح ج  يِف اي  م  انح ايزَّ إِن  كح ِمنٍي, مح ال يح يِّْحٍة مح باِل بح

. اهت. ت ه  عح ا ادَّ ُح مح ث بِ تَّى ت  ا حح ي هح لح  عح

 وبناء عىل ذلك:

فال حرج مل ايزماج مْها إن كانُ صاحبة ديل ماللق, ماألمىل يك 
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ث رح فيه ايفساد, ْن تتثبَُّ مل ان هتا, مالاصة يف هَشا ايزمل ايَشر كح تهاء عدَّ

 تعاىل ْعلع.  هللمقلَّ فيه ايديل عْد بع  ايْساء. هَشا, ما

 هل جيب على املرأة خلع حليِّ الذهب أثناء عدَّة الوفاة؟: 4السؤال

ا اجلواب:   قد َْجع ايفقهاء ع  مجوب إحداد املرْا املسلمة يف عدَّ

بيح, سواء دالل ايرجل بايزمجة ْم   يدالل. ايوفاا مل نكا  ص

 ماإلحداد هو ترَ ايزيْة.

 وبناء عىل ذلك:

فيجب ع  املرْا ْن ترتَ ايزيْة ْثْاء عدا ايوفاا, مالِل مل ايزيْة, 

, سواء كان مل ايَشهب ْم مل غريه. هَشا, ما  هللفيجب عليها ترَ الِلِّ

 تعاىل ْعلع.

هي سيدة كبرية  فهل جيوز هلا أن امرأة تويف عنها زوجها  و: 5السؤال

 تصبغ شعرها يف فرتة العدة؟

قح قد جاء يف املوسوعة ايفقهية, مَطلح )الضاب(: اجلواب:   فح اتَّ

هِتحا؛ اح ِعدَّ دَّ تحِضبح م  ْحن  ختح  ا  ي هح لح م  عح ا حيح ر  ِجهح م  اح عح ح زح ْحاح امل ِبدَّ ْحنَّ املحر  هاء  عح   قح  ايف 

عليه مع  آيه  هللص  ا هللعْها, ْن رسو  ا هلللديث ْمِّ سلمة رِض ا

ا مل زمجها: )  , متح تحَِّطِي بِايطِّيِب المح مصببه مسلع قا  َما مهي معتدَّ

اٌب  إِنَّه  اِلضح  فح
ِ
ال بِاِلَّْاء ُ   ,مح ايح ُ   :قح ل  و ح ا :ق  س  ا رح تحَِّط  يح ْحم   

ٍ
ء  ؟هللبِأحرِّ َشح 

ا ح  ْ سح  :قح لِِّفنيح بِِه رح غح ِر ت  د   (.ِك بِايسِّ
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هتا.  مذكر ايفقهاء ْنه َيب ع  املرْا ْن ترتَ ايزيْة ْيام عدَّ

 وبناء عىل ذلك:

ا, ألنه مل ايزيْة  ا ْن تَبغ شعرها يف فرتا ايعدَّ فيبرم ع  املعتدَّ

 تعاىل ْعلع. هللاملْهيِّ عْها بالديث ايرشيف. هَشا, ما

 املريضة؟هل جيوز للمرأة املعتدَّة أن خترج لزيارة ابنتها : 6السؤال

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

, إال إذا كانُ حامال  [234]ايبقرا:  ﴾ڀ پ پ پ پ

هتا حتى تضع ِحلها, قا  تعاىل:   وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿فعدَّ

 .[4]ايطالق:  ﴾وئ

ا اخلرمج مل بيتها يزيارا قْب  مذكر ايفقهاء ْنه ال َيوز يلمرْا املعتدَّ

ايَشهاب إىل تعزية, بل ال َيوز َما اخلرمج  زمجها, مال يعيادا مري , ْم

ها يزمم  باهتا بوجود مل يقوم بددمتها, ألن األصل يف حقِّ يقضاء متطلَّ

 بيُ ايزمجية.

 وبناء عىل ذلك:

ا ْن خترج يزيارا ابْتها املريضة, يقويه تعاىل:  فال َيوز يلمرْا املعتدَّ

تعاىل  هلل. هَشا, ما[1]ايطالق:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿

 ْعلع.
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امرأة معتدَّة ويف يدها أساور من ذهب ال ميكن ,خراجها من : 7لسؤالا

 يدها ,ال بكسرها  فماذا يرتتب عليها يف فرتة العدَّة؟

ا اإلحداد مجوب ايفقهاء ع  قد نصَّ اجلواب:   , ع  املرْا املعتدَّ

معدم اخلرمج مل  ,مايطيب ل بايثياب مالِلِّ هو ترَ ايتزيُّ اإلحداد م

مرا, ماتفق ايفقهاء ع  مجوب اإلحداد يف عدا ايوفاا مل ايبيُ إال يرض

 حتى ميو   يدالل هبا ايزمج املتوَف. ,نكا  صبيح

 وبناء عىل ذلك:

فيجب ع  هَشه املرْا ْن تعمل قَارى جهدها إلالراج األسامر 

ر ماييا  ْم جسديا  بإالراجها, فال حرج مل مل يدها, مإذا كانُ تترضَّ 

طيتها طيلة فرتا ايعدا ببيث ال يراها ْحد, إذ إبقائها يف يدها مع تغ

 تعاىل ْعلع. هللايرضمرات تبيح املبظورات. هَشا, ما

** ** ** 
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عت امرأة من دمها لطفل رضيع  هل يصبح ابنًا هلا؟ ,ذا تربَّ: 1السؤال

 ًا عن دمها؟ة أن تأخذ عوضًا مالّيأوهل جيوز للمر

تعاىل, هلَّ َمرمات بايْسب,  هللمات ايلوايت ذكرهلَّ ارَّ املباجلواب:  

 ﴾ک ک ک﴿ْم باملَاهرا, ْم بايرضاع, قا  تعاىل: 
 هذا أوالً.. محيرم بايرضاع ما حيرم بايْسب. [23]ايْساء: 

ا  هللعليه مع  آيه مصببه مسلع: )إِنَّ ا هلليقو  ص  اثانيًا:  اىلح إِذح عح تح

مح ثح  رَّ ي ئ ا حح مح شح رَّ ( رماه ايدارقطْي عل ابل عباس رِض احح ْحه   عْهَم. هللمح

عليه مع  آيه مصببه مسلع ْنه هنى عل  هللمصحَّ عل ايْبي ص  ا

 بيع ايدم.

 وبناء عىل ذلك:

 مل دمها يطفل رضيعفإذا تْبَّ 
ٍ
فإنه ال حيرم ايطفل  ,عُ امرْا بيشء

 .مايْسب ماملَاهرا بايرضاع , ألنَّ ايتبريع الااٌّ به عليها

كَشيك ال َيوز ْالَش ايعوض عل ايدم, سواء كان ايعوض ما ال  ْم م

ثمْه حرام, إال يف حاية ماحدا إذا احتاج معرمضا , ألنَّ ايدم نجس, 

هَشه الاية رضمرية,  دُّ ض, فتعوح بعِ  ع إالم  يوجد متْبِّ  ,اإلنسان يدم

ر بيح املبظورات,ايرضمرات ت  )مايقاعدا ايفقهية تقو :  دَّ قح  مايرضمرا ت 

رها( . بقد  , ميف هَشه الاية َيوز يلمَّرتر دفع ايثمل, ماآلالَش يكون آثَم 

 تعاىل ْعلع. هللهَشا, ما
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ق رجل متزوج أكرمه اهلل تعاىل بولد  ولكن الرجل متعلِّ: 2السؤال

بزوجته  حبيث يرضع منها ويشرب اللنب من صدرها  حتى ,نه 

  وهل فعله بقي لولده من لبنها شي ًا  فهل حترم عليه زوجتهال ُي

 جائز شرعًا؟

م هو ما كان يف الويني, اجلواب:   قد ذكر ايفقهاء بأنَّ ايرضاع امل برِّ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿مذيك يقويه تعاىل: 

 . [233]ايبقرا:  ﴾ڭ ڭ

م  ِمل   هللميقو  ص  ا حرِّ عليه مع  آيه مصببه مسلع: )ال حي 

اءح يِف ا عح تحقح األحم  ا فح ِة إاِل مح اعح ضح ب لح ايِفطحاِم( رماه ايرتمَشر عل ايرِّ انح قح كح ِر مح يثَّد 

 حسل صبيح. :عْها مقا  هللْم سلمة رِض ا

عْد عامة ايفقهاء بأن ايرضاع بعد الويني ال ايفتوى مايَشر عليه 

ة, مكَشيك ذكر ايفقهاء بأنه ال َيوز االنتفاع مل تثبُ به حرمة مال َمرميَّ 

حاية مل ْحوا   ذكرمها يكلِّ  ْعضاء اإلنسان إال يرضمرا برشمط حعية

 االنتفاع.

 وبناء عىل ذلك:

مها عليه, مال َيوز يه ْالَش رضاع ايرجل مل زمجته ال حيرِّ أوالً: 

 حليب زمجته, ألنه ال رضمرا يه يف ذيك.

حيرم عليه ْن يأالَش الليب مل صدر زمجته ايَشر هو غَشاء ثانيًا: 

االنتفاع مل غري رضمرا,  لرمة ,ْه مل ذيكميده, مال َيوز يلمرْا ْن متكِّ 
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مالَّية ع  ميدها مل ازوع, مالاصة إن   يكل يه مرضعة ثانية, ْم 

 تعاىل ْعلع.  هللحليب صْاعي. هَشا, ما

ملاذا حرَّم اإلسالم على الرجل أن يتزوَّج امرأة رضعت من أمه  : 3السؤال

 وهي أجنبية عنه يف النسب؟

ا  ملا يريد, مال  تعاىل, مهو هللاخللق اللق اأوالً: اجلواب:   ايفعَّ

ع ا تعاىل ترشيعا  فال يسع ايعبدح  هللي سأ  عَمَّ يفعل مهع ي سأيون, مإذا حَّ

 ٻ ٱ﴿املؤمل إال ْن يقو : سمعْا مْطعْا, يقو  موالنا عز مجل: 
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 . [36]األحزاب:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

مات مل ايْساء ذكر يْا موالنا عزَّ مجل يف ثانيًا:  كتابه ايعظيع املبرَّ

هلَّ ْمهات, قا  تعاىل:  ع  ايرجا , معدَّ مْهل املرضعات, مسَمَّ

 .[23]ايْساء:  ﴾گ گ ک ک ک ک﴿

د هَشا سيدنا رسو  ا عليه مع  آيه مصببه مسلع  هللص  ا هللمْكَّ

ِب( رماه ايبد م  ِمل  ايَّْسح ا حيح ر  اِع مح ضح م  ِملح ايرَّ ارر ممسلع عل بقويه: )حيح ر 

 عْهَم. هللابل عباس رِض ا

ما , مذيك بقويه ثالثًا:  بيَُّْ يْا ايسْة ايرشيفة متى يكون ايرضاع َمرِّ

تحقح  هللص  ا ا فح ِة إاِل مح اعح ضح م  ِمل  ايرِّ حرِّ عليه مع  آيه مصببه مسلع: )ال حي 

ِفطحاِم( رماه ايرتمَش ب لح اي  انح قح كح ِر, مح اءح يِف ايثَّد  عح ر عل ْم سلمة رِض األحم 

 ھ﴿عْها. مايفطام يكون عْد الويني, مذيك يقويه تعاىل:  هللا
. [233]ايبقرا:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ
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م هو ما كان ضمل الويني. ميقو  ص  ا عليه مع  آيه  هللفايرضاع املبرِّ

( رماه ْ عح ُح ايلَّب  بح ن  ْح ظ عح مح عح دَّ اي  ا شح اعح إاِل مح بو دامد مصببه مسلع: )ال ِرضح

 عْه. هللبل مسعود رِض ا هللعل عبد ا

 وبناء عىل ذلك:

م األمهات مل ايرضاعة ماألالوات مل ايرضاعة  فاإلسالم حرَّ

 تعاىل. هللتعبُّدا , مال يسع ايعبد إال امتثا  ْمر ا

مقد يقف ايعبد ع  َشء مل الكمة يف هَشا, ممل َجلة ذيك: ْن 

 لب مل ْم ماحدا, فَارا ببكعايرضيع نَّز عظمه منبُ لمه مع ميد ايَ

 تعاىل ْعلع.  هللاإلالوا, مايتْاكح بيْهَم يؤدر إىل قطيعة ايرحع. هَشا, ما

تقدَّمت من خطبة فتاة  ولكن أشكُّ بوجود رضاع بيننا  : 4السؤال

 فهل نتابع اخلطبة أم ال؟

مل ايْساء ايزماج مما ال الالف فيه ْنه حيرم ع  ايرضيع اجلواب:  

 ک ک﴿عليه مل ايْسب, يقويه تعاىل: مثلهلَّ  اياليت حيرم  

 , ميقويه ص  اهلل عليه مع  آيه مصببه﴾گ گ ک ک

ِب مسلع: ) م  ِمل  ايَّْسح ا حيح ر  اِع مح ضح م  ِمل  ايرَّ  ( رماه ايبدارر ممسلع.حيح ر 

د, ميزداد  مذكر ايفقهاء بأن االحتياط يْفي ايريبة يف األبضاع متأكِّ

 تَا  باملبارم.األمر تأكيدا  إذا كان خم

 وبناء عىل ذلك:

ِهب  اييقني, ألن  جد ايَّكُّ يف ايرضاع, فإن ايَّكَّ ال ي َش  فإذا م 
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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 

عليه مع  آيه مصببه  هللفاألمىل عدم  ايزماج مْها كَشيك, يقويه ص  ا

ِضهِ مسلع: ) ِعر  ْح يِِديِِْه مح ح تحْب  اِت اس  ب هح ى ايَُّّ قح ل  اتَّ اِت  ,فحمح ب هح عح يِف ايَُّّ قح ل  مح مح مح

امِ  عح يِف الحرح قح تحعح فِيهِ  ,مح ر  ْحن  يح ى ي وِشك   و  ح اِلمح ى حح عح ر  اِعي يح ايرَّ ( رماه كح

 تعاىل ْعلع. هللمسلع. هَشا, ما

عقيم تزوج من امرأة مطلَّقة  وعندها ولد من زوجها رجل : 5السؤال

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 

بهذا  بعملية احلقن  املاء ليس من ماء زوجها  وأقرَّت الزوجة

فماذا يرتتب على الزوج يف هذه احلالة؟ وهو يريد السرت  اخلطأ.

على زوجته  والزوجة نادمة على ما فعلت  وقانون األحوال 

 الشخصية ال يقبل نفي النسب عن الزوج.

اشِ  هلليقو  ص  ااجلواب:   يحد  يِلِفرح  عليه مع  آيه مصببه مسلع: )ايوح

( رماه ايبد ر  اِهِر الحجح يِلعح  عْه.  هللارر عل سعد بل ِّْب مقاا رِض امح

ِِضح ا ةح رح اِئَّح اٍا  هللمتقو  ايسيدا عح قَّ ْحِِّب مح د  ب ل   ع  عح سح َح تح ا: )اال  ْ هح عح

و ح ا س  ا رح ا يح َشح ٌد: هح ع  ا ح سح قح الٍم, فح ةح يِف غ  عح م  ب د  ب ل  زح عح ت بحة  ب ل   هللمح ْحاِلي ع  اب ل  

نَّه   ْح  َّ ِهدح إِِلح اٍا عح قَّ ْحاِلي  ْحِِّب مح ا  َشح : هح ةح عح م  ب د  ب ل  زح ا ح عح قح بحِهِه, مح , ان ظ ر  إىِلح شح ْ ه  اب 

و ح ا س  ا رح و   اهلليح س  ْحظحرح رح تِِه, فح يِيدح ْحِِّب ِمل  مح اِش  يِدح عح ح فِرح بحِهِه  ملسو هيلع هللا ىلص هلل, م  إىِلح شح
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عح  م  ب د  ب لح زح ا عح وح يحكح يح : ه  ا ح قح , فح ت بحةح يِّْ ا بِع  ا بح بحه  ْحى شح رح اِش فح د  يِلِفرح يح , ايوح ةح

 ) ا  قحطُّ دح و  ه  سح رح لحع  تح ةح فح عح م  ُح زح ا  بِْ  دح و  ا سح تحِجبِي ِمْ ه  يح اح  , مح ر  اِهِر الحجح يِلعح مح

 رماه ايبدارر.

جة  ماتفق ايفقهاء ع  ثبوت نسب ايويد ايَشر تأيت به املرْا املتزمِّ

 ر.زماجا  صبيبا , ماتفق ايفقهاء ع  ثبوت ايْسب باإلقرا

 وبناء عىل ذلك:

, ال سيَم بعد  فال يْتفي نسب ايويد مل هَشا ايرجل ميو كان عقيَم 

 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.

عز مجل ع  كلِّ َشء  هللعقيَم  ال ي عتمد عليه, فإن امكون ايزمج 

 تعاىل بدمن سبب, مكَشيك املرْا. هللقدير, مكع مل رجل كان عقيَم  فَّفاه ا

ق ايرجل زمجته بأن املاء ييس مْه, فإن هَشا ال يْفي نسب  مإذا صدَّ

 حيتاط يف ْمرهْه يف ايقضاء ايرشعي, ألن ذيك يرضُّ بايويد, ميكل عايويد 

 ايعاملني, كَم جاء يف قَة ابل زمعة ايسابقة. ة فيَم بيْه مبني ربِّ ديان

ميكل املرْا إذا ْرضعُ ايطفل مل ثدهيا فهو ابْها مل ايرضاعة مال 

حتتجب مْه, مايويد يرث مل ْبويه إلقرارُها به ْمال , ميلرجل ْن يبقيها 

 تعاىل ْعلع. هلليف عَمته ميسرت عليها, ميه ْن يطلقها. هَشا, ما

** ** ** 
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قبل موته بقليل وهب مجيع ماله مريض مرض املوت  ورجل : 1السؤال

 جلهة خريية  فهل وقفه صحيح؟

فات ايعبد إذا مقعُ رمحه يف ايغرغرا, ْم فقد اجلواب:   إن تَصُّ

 معيه, غري معتْبا حعا , مال يعتدُّ هبا مل حيث ايفتوى.

عبد مريضا  مرض املوت, مهو بكامل عقله ممعيه, مْما إذا كان اي

ألن يه حكع  ممهب شيئا  مل مايه فله هَشا, ع  ْن ال يتجامز ثلث ايرتكة,

موقوفا  ع  إجازا ايزائد عل ايثلث فإن جتامز ايثلث فيكون  ايوصية؛

عليه مع  آيه  هللمرثته ايبايغني باالالتيار مدمن إكراه, ألن ايْبي ص  ا

ِْيحاءح  مصببه مسلع ْحغ  تحكح  ثح رح عح مح ْحن  تحدح ثرٌِي, إِنَّكح  ايثُّل ث  كح , مح قا : )ايثُّل ث 

( رماه ايبدارر عل سعد بل ِّْب  ونح ايَّْاسح ف  فَّ تحكح ة  يح ايح ع  عح ه  عح ْحن  تحدح ٌ ِمل   ري  الح

 عْه. هللمقاا رِض ا

ٍ رِض ا ني  َح انح ب ِل ح  رح ل  ِعم   هللميف حديث آالر رماه اإلمام مسلع عح

ا  عح , فحدح ع  ه  ح ري  اٌ  غح ه  مح ل  يح ك  تِِه  ح  يح و  ه  ِعْ دح مح نيح يح
تحقح ِستَّةح ممح ل وكِ ْحع  ال   ج  ْحنَّ رح عْه )

و   ا س  قَّ  ملسو هيلع هللا ىلص هللهِبِع  رح ْحرح , مح
ِ
ْحني  تحقح اث  أحع  , فح ع  ي ْحه  عح بح رح ْحق  ا, ث عَّ  ْحث الث  ع   ْحه  زَّ فحجح

.) ة  عح بح  ْحر 

 وبناء عىل ذلك:

ُ هبة ايرجل قبل موته مهو فاقد معيحه, فهبته غري معتْبا, فإذا كان
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 , مهو مري  مرض املوت,ْما إذا كان ذيك ايرجل بكامل معيه معقله

برشط ْال تتجامز ثلث ايرتكة, فإن إذا سلَّمها يلموهو به, فهبته صبيبة 

نفَشت كلُّها, مإال فال يْفَش مْها جتامزت ايثلث مْجازها ايورثة ايبايغون 

 تعاىل ْعلع.  هلل. هَشا, ماد ع  ايثلثما زا

بعض  تويف رجل وترب بيتًا وعليه ديون من قيمة البيت  فقام: 2السؤال

الورثة بسداد الدين عن والده بدون نية االسرتداد  وبعد أعوام 

 طالب الورثَة  ا دفع عن مورِّثه  فهل حيقُّ له هذا؟ هذا أواًل.

ذا البيت  وافقة الورثة قام بعض الورثة ببناء سطح هثانيًا: 

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؟

قام بعض الورثة كذلك ببناء سكن يف بيت املتوفى  ثالثًا: 

يأخذ  بعلم الورثة  ومل يعرتضوا عليه  ومل يشرتط عليهم أن

قيمة ما دفع  فهل البناء الذي قام به يطالب بقيمته عند 

هبة  دُّبقيمة البناء الذي دفعه؟ أم يعاقتسام الرتكة؟ أم يطالب 

 منه للوارثني؟

ما دفعه ايويد عل مايده مل قضاء ايديل, مبدمن ْن أوالً: اجلواب:  

ثهع االسرتداد,  , م  يكل بْيةيَّرتط ع  ايورثة ْن يسرتد ما دفعه عل مورِّ

عا   دُّ فيع مل تركة مورثه يقاء ما دفعه مْه شيئا   دُّ عل مايده, مال يسرتبه متْبِّ

 تعاىل. هللعل مايده, ميه بَشيك ْجر عظيع إن شاء ا
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ْما بايْسبة ملل بْى ايسطح بموافقة ايورثة ع  ْن يسرتدَّ ما ثانيًا: 

, فاملسلمون عْد دفعه عْد اقتسام ايرتكة, فإن ْقرَّ ايورثة هبَشا ايرشط

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.

ْما بايْسبة يلثايث ايَشر بْى يف دار املتوَف م  يعرتض عليه ثالثًا: 

االسرتداد, فإنه يرجع يف ذيك إىل ظرمف ْحد مل ايورثة, م  يَّرتط 

ٌع ْم مَّاركٌة ْم ديٌل, فإن االتلفوا فايبيْة ع   مشواهد الا , هل هو تْبُّ

تعاىل  هللاملدعي ماييمني ع  مل ْنكر, مايَلح يف هَشا الري. هَشا, ما

 ْعلع.

تعاىل  وترب مااًل كثريًا ومل يؤدِّ زكاته  ويف  هللرجل توفاه ا: 3السؤال

ال مال ربوي  فماذا جيب على ورثة هذا الرجل جتاه هذا هذا امل

 املال؟

اتفق ايفقهاء ع  ْن مل مات م  يؤدِّ زكاا مايه, أوالً: اجلواب:  

. ل مل إالراجها, م  يوِا بإالراجها كان آثَم   مهو متمكِّ

مذكر َجهور ايفقهاء ْن ايزكاا ال تسقط عْه ميو   يوِا بإالراجها, 

قبل اقتسام ايرتكة, مقبل  عْه يؤدما زكاا ما  مورثِّهعمَيب ع  مرثته ْن 

 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.

ملا  الرام َيب ايتدلُّص مْه, مذيك اتفق ايفقهاء ع  ْن اثانيًا: 

ه إىل ْصبابه, فإن   ي عرف ْصبابه مال مرثتهع فإنه َيب رصفه ع   بردِّ

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 

ثهع. ة مورِّ  ايسادا الْفية, مذيك تْبئة يَشمَّ

ما املا  ايربور ألصبابه, فإن   ي عرف  كَم َيب عليهع ْن يردُّ

ْصبابه فيجب ايتدلُّص مْه بَصفه ع  ايفقراء ماملساكني ماملَّاريع 

 اء املَاحف ايرشيفة. اخلريية, عدا املساجد مح

 مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي  ِْحد الجي ايكردر

 :ع  ازواب ما يِل حفظه اهلل تعاىل

ثهم يملمه، وألن  ] أرى أن هلم أن يقتسموا املال الربوي  ألن  مور 

ث ال يف ماله ة املور   تعاىل ْعلع.  هللهَشا, ما[. احلرمة تثبت يف ذم 
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رجل مقيم يف بعض الدول الغربية  مات حبادث سري  : 4السؤال

فعوَّضت الدولة ورثته  فهل يوزَّع املال على الورثة حسب نصيب 

 كلِّ واحد من الورثة  أم كما وزَّعته الدولة؟

مجب ع  عاقلته دفع ايدية  الطأ   إذا قتل إنسان آالرأوالً: اجلواب:  

 ام شهريل متتابعني.يورثة املقتو , مَيب ع  ايقاتل كفارا مهي صي

يه عْد َجهور ايفقهاء مل الْفية  مل قتل نفسه الطأ ال ديةح ثانيًا: 

 ماملايكية مايَّافعية مرماية عل الْابلة.

م, مْنا ال رِّ َمعقود ايتأمني االتلف فيها بني ايفقهاء بني جميز مثالثًا: 

 يها.ف هِ بح يوجود ايَُّّ  ,صورها مْشكاَما ْفتي بجواز عقود ايتأمني بكلِّ 

 وبناء عىل ذلك:

ْا  ع  نفسه, أوالً:  ؤمِّ إذا كان ايرجل قتل نفسه الطأ, م  يكل م 

مْها  املا  هبة   دُّ ة, فيعمقامُ ايدمية بتعوي  ايورثة حسب ْنظمتها املرعيَّ 

 مارث, مال َيرر فيها اإلرث. يكلِّ 

ْا  ع  نفسه ت فع  قو  مل قا  بجواز  ؤمِّ ْما إذا كان ايرجل م 

املا  بد  دمه, ميوزع ع  ايورثة توزيعا  حعيا , مال عْبا  دُّ فيع ت ايتأمني

 يْظام ايدمية يف توزيع هَشا املا .

تل الطأ مل قبل رجل آالر, مقامُ مْما إذا كان ايرجل ق  ثانيًا: 

ايدمية بدفع ايتعوي  يلورثة عل ايقاتل, فإن املا  يقسع قسمة حعية 

ْظام ايدمية يف توزيع هَشا املا . حسب حَته ايرشعية, مال عْبا ي كلٌّ 
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 تعاىل ْعلع.  هللهَشا, ما

رجل أوصى بشيء من ماله ؤ دون الثلث ؤ على أن يوضع يف : 5السؤال

سبيل الرب واخلري كصدقة جارية  فهل جيوز للوصي أن يصرف 

 الوصية يف بناء مسجد؟

قد جاء يف الديث ايَبيح ايَشر رماه مسلع عل ِّْب اجلواب:  

عليه مع  آيه مصببه مسلع  هللص  ا هللعْه, ْن رسو  ا هللهريرا رِض ا

ٍة, ْم  ِعلع قا : ) ٍة جاريح دقح ه  إالَّ ِمل  ثحالٍث: صح ل  ان  انقطحعح عمح اتح اإلنسح إذا مح

و يه ايٍح يحدع  ٍد صح يح ْحم  مح ع  بِِه,  ْ تحفح  (.ي 

إِنَّ عليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هللميف حديث آالر يقو  ص  ا

تِهِ مِمَّ  و  دح مح ع  ْحاتِِه بح سح حح لِِه مح مح ِملح ِمل  عح ق  امل  ؤ  ل بح ه   :ا يح ح نحرشح ه  مح لَّمح ا  ,ِعل َم  عح د  يح مح مح

ه   كح رح اِل ا تح ه   ,صح ثح رَّ ا مح ف  بح  َ م  ْحاه   ,مح ا بح ِجد  س  ْحاه   ,ْحم  مح بِيِل بح ِل ايسَّ ي ت ا الب  ْحم   ,ْحم  بح

اه   رح ْحج  ا  ْحال   ,هنح ر  ة   قح دح يحاتِهِ ْحم  صح حح تِِه مح ايِِه يِف ِصبَّ ا ِمل  مح هح جح ِد  ,رح ه  ِمل  بحع  ق  ل بح يح

تِهِ  و   ( رماه ابل ماجه.مح

 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 

ه ايوصية يف بْاء املسجد, ْم يف مستوصف الرير, يلوِص ْن يَصف هَش

ة, مرحع ا  اإلمام جال  ايديل ايسيوطي حيث قا : هللْم يف َجعية الرييَّ
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 عرِش  غري   عليه مل الَا ٍ *** إذا مات ابل آدم ييس َيرر 

 جترر , مايَدقات  ايْدلِ  س  ر  مغح  *** لٍ ج  نح  ها, مدعاء  علوم بثَّ 

 رِ هنح  , ْم إجراء  ايبئرِ  ر  ف  محح  *** رٍ غ  ثح  باط  , مرِ َبٍف م   راثة  مِ 

 ٌُ  رِ ك  ذِ  لِّ َمح  ْاء  إييه, ْم بِ *** يأمر  ْاه  بح  يلغريِب  مبي

ِ بح بِ  ها مل ْحاديٍث َش  د  فح  *** كريعٍ  يقرآنٍ  متعليعٌ   َص 

 تعاىل ْعلع. هللهَشا, ما

تعاىل   هلل,ذا كان الرجل ال يؤدي زكاة ماله  وتاب ,ىل ا: 6السؤال

 ورثته بأداء ما عليه من زكاة؟ فهل جيب عليه أن يوصي

ت يف  هللقد اتَّفق ايفقهاء ع  ْنَّ ديون ااجلواب:   تعاىل ايتي استقرَّ

ة ايعبد, مل زكاا, ْم كفارا يمني, ْم إفطار يف رمضان, ْم ظهار, ْم  ذمَّ

ها, مجب عليه ْن  قتل, ْم هدر يتمتُّع ْم قران, إذا ْدركته ايوفاا م  يؤدِّ

 يوِص هبا.

 ىل ذلك:وبناء ع

فإذا كان ايرجل ال يؤدر زكاا مايه, مجب عليه ْن يؤدر زكاته قبل 

ل مل ْدائها مجب عليه ْن يوِص مرثته بَشيك, مإذا    موته, مإن   يتمكَّ

.  يوِا ممات كان آثَم 

متعلِّق برتكته, مَيب ع  مرثته ْداؤه, سواء  هللفإذا مات فديل ا

 يَّافعية مالْابلة.ْمىص به امليُ ْم   يوِا, مهَشا عْد ا
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متعلِّق بَشمة ايعبد ال برتكته, فإذا مات  هللمذهب الْفية إىل ْن ديلح ا

ُ ايوصية إذا كانُ بمقدار ثلث ايرتكة مما دمن, إال  مْمىص بأدائه صبَّ

 تعاىل ْعلع. هللإذا ْجازها ايورثة ايبايغون. هَشا, ما

الكها جة عاقر  تريد أن توصي وجميع أمامرأة متزوِّ: 7السؤال

 لزوجها حتى ال يرثها أخوها  فما حكم الشرع يف ذلك؟

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿تعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿تعاىل:  هلل. ميقو  ا[8]املائدا:  ﴾ې

 . [12]ايْساء:  ﴾ھ ھ ہ

عْهَم قا : )اإلرضار يف املعَية مل  هللمعل ابل عباس رِض ا

لح  هلل. ميقو  ص  اايكبائر( ج  عليه مع  آيه مصببه مسلع: )إِنَّ ايرَّ

ِة ا ْحا  بِطحاعح املحر  ل  مح مح يحع  ْحة   هلليح ت   ,ِستِّنيح سح ا املحو  ح ُه  اِن يِف  ,ث عَّ حيح رض   ارَّ ي ضح فح

ِصيَّةِ  :  ,ايوح اح رح ي  رح ب و ه  ْح ْح  رح قح , مح تحِجب  َمح َمح ايَّْار   ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿فح

تَّ ت  ھ ھ ہ لحغح حح ْبو دامد ( رماه ﴾ى ى ېت ى بح

 عْه. هللايرتمَشر عل ِّْب هريرا رِض ام

لَّ قحد   هللعليه مع  آيه مصببه مسلع: )إنَّ ا هللميقو  ص  ا جح زَّ مح عح

ه   قَّ قٍّ حح لَّ ِذر حح طحى ك  اِرٍث( رماه اإلمام ِْحد مْبو دامد  ,ْحع  ِصيَّةح يِوح ال مح مح

 عْه. هللا مايرتمَشر عل عمرم بل الارجة رِض
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 وبناء عىل ذلك:

تعاىل  هللفَم تريد ْن تفعله هَشه املرْا حرام مكبريا مل ايكبائر, ألنَّ ا

يف  يف مرياثها, مألاليها حقٌّ  مارث حقه, فايزمج يه حقٌّ  ْعطى يكلِّ 

تريد ْن توِص بجميع ْمالكها يزمجها؟ مهل  ذامرياثها بعد موهتا, فلَم

ترىض هَشه املرْا ْن يفعل ْالوها هي ضامْة بأهنا ستموت قبله؟ مهل 

 مثل هَشا ايفعل إن كانُ هي مل َجلة ايوارثني يه؟

هَشه ايوصية غري نافَشا بعد موهتا إال بموافقة ايورثة  ؛حا  مع  كلِّ 

 تعاىل ْعلع. هللَجيعا . هَشا, ما

 

** ** **





 

 

 
 
 
 

 كتاب األميان والنبور
 





 

 كتاب األيَمن مايَْشمر

 

235 

 

أمر ومل تفعله  فهل  على فعلتعاىل  هللزوجة حلفت ميينًا با: 1السؤال

عن ميينها؟ أم جيب عليها أن  عنها جيب على زوجها أن يكفِّر

تبيع شي ًا من حليِّها ,ذا كانت ال متلك مااًل غري احللي؟ أم 

 أنها تصوم ثالثة أيام؟

 ڭ ڭ ڭ﴿تعاىل فيها:  هللكفارا اييمني يقو  اأوالً: اجلواب:  

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ
 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

. [89]املائدا:  ﴾يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ

 مكفارا اييمني جتب ع  مل حْث.

ال يْتقل إىل ايَوم إال إذا   َيد ما يعتق, ْم ما يطعع, ْم ما ثانيًا: 

, فإن مجد فايَوم ال َيزئه. مايضابط يف إباحة االنتقا  إىل به يكسو

ر  به فاضال  عل قوت يومه مييلته, معل حوائجه ايَوم ْال َيد ما يكفِّ

 األصلية.

َيب ع  ايزمج تقديع ايْفقة يزمجته مل طعام محاب ثالثًا: 

مهَم عْها ميباس مسكل, مال َيب عليه إحجاجها مال إالراج ايكفارات 

كانُ, هَشا مل حيث ايوجوب ايرشعي, ْما مل حيث ايوفاء ماملودا 

م َما م تعاىل إذا ترتبُ  هللا يعيْها ع  ْداء حقوق امايرِحة, فعليه ْن يقدِّ
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 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ﴿عليها, مذيك مل باب قويه تعاىل: 

. فإذا تْبع يف إالراج ايكفارا عْها فال بدَّ مل [2]املائدا:  ﴾ېئ ۈئ ۈئ

 توكيلها يه يف إالراجها, مإال بقيُ ذمتها مَّغوية بايكفارا.

مل ايرضمريات يف حياا الِل ايتي تتزيل هبا املرْا ال ْراها رابعًا: 

 املرْا املسلمة.

 وبناء عىل ذلك:

ر  فعل ذيك مل يه ها عل يميْها, بل عْفال َيب ع  زمجها ْن يكفِّ

 باب ايوفاء إن كان قادرا , مإال فال.

مما دام عْد املرْا حِل, مال متلك غريه, فعليها ْن تبيع شيئا  مل 

ر عل يميْها حليِّها ر عْها متكفِّ مال َيزئها ايَوم. هَشا,  زمجها, إذا   يكفِّ

 تعاىل ْعلع. هللما

ن تسمي ولدها حممدًا  وزوجها منعها من أة أنذرت امر: 2السؤال

 ؟ءوأبدل ا ه باسم آخر  فهل جيب على املرأة شي  ذلك

قد ذكر ايفقهاء ْن يلَْشر ْقساما , ممل َجلتها ايَْشر املبا , اجلواب:  

مل قبل ايَّارع, كاألكل مايرشب مهو ايَْشر ايَشر   يرد فيه ترغيب 

 مركوب ايدابة مايقيام مايقعود منبو ذيك.

مصبة االيتزام  ,مقد االتلف ايفقهاء يف انعقاد هَشا ايَْشر

 محكع ايوفاء بايَْشر هبا إن قيل بانعقاده مصبته. ,باملباحات
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نَشر نَشرا  مباحا   ل  مح  َشهب الْفية مايَّافعية مبع  املايكية إىل ْنَّ ف

عليه مع  آيه مصببه  هللنَشره, مال يلزمه ايوفاء به, يقويه ص  افال يْعقد 

ه  ا ج  ت ِغيح بِِه مح رح إاِل فِيَمح اب  ( رماه اإلمام ِْحد عل  هللمسلع: )ال نحَش  لَّ جح زَّ مح عح

 عْه. مال تلزمه كفارا إن   يِف به. هللعمرم بل شعيب رِض ا

نَشرا  مباحا  فَْشره نَشر  ل  مح  مذهب الْابلة مبع  املايكية إىل ْنَّ 

 بني ايفعل مايرتَ, مْعقد مصبيح, إال ْنه ال يلزمه ايوفاء به, بل هو خمريَّ 

 مقا  الْابلة: مل نَشر مباحا  فلع يف به فتلزمه كفارا يمني.

 وبناء عىل ذلك:

نَشر مبا , مال يْعقد مال َيب هو ي ميدها َممدا  ا ْن تسمِّ ْاملرَْشر  ف

را إن   تف به عْد َجهور ايفقهاء, معْد الْابلة كفا اايوفاء به, مال تلزمه

 يلزمها كفارا يمني.

 ,يف حقك ميكل ْقو  يزمجها: يو ْنك ْسميته َممدا  يكان الريا  

عليه مع   هللتفاؤال  ْن يكون ع  قدم سيدنا َممد ص  ا ,ميف حق ميدَ

 تعاىل ْعلع. هللآيه مصببه مسلع. هَشا, ما

** ** ** 
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رجل اختلى بامرأة  ووقع يف املخالفات الشرعية معها  غري : 1السؤال

الذي  ىهذا من الزن دُّمعها  فهل يع ىأنه مل يقرتف جرمية الزن

 عليه؟ يوجب ,قامة احلدِّ

ْا عز مجل ْالفى رضاه يف طاعته, مْالفى ربُّ أوالً: اجلواب:  

ا سقُ كلبا  جرعة ماء, سدطه يف معَيته, فامرْا داللُ ازْة ألهن

ا حبستها, فيجب ع  ايعبد ْن ال يستهني مامرْا داللُ ايْار يف هرَّ 

باملعَية ميو كانُ صغريا, ألن اإلرصار ع  ايَغريا كبريا, فكيف 

 بارتكاب ايكبريا ماإلرصار عليها؟

رنا سيدنا رسو  اثانيًا:  عليه مع  آيه مصببه مسلع  هللص  ا هللحَشَّ

ايََِّشر مل اخللوا با , مح
ِ
اء اح بِايِّْسح حل وح اخل  ع  مح اك  يْساء األجْبيات, فقا : )إِيَّ

ٌل  ج  ع  رح حح يحز  يح , مح َمح ي ْحه  ان  بح ي طح لح ايََّّ ٌا إاِل دحالح ْح رح ام  ٌل مح ج  ال رح ا الح يِس بِيحِدِه, مح نحف 

عح مح  حح ز  ْحن  يح ه  ِمل   ٌ يح ري  ْحم  ِحح أحٍا الح نٍي, 
ا بِطِ تحلحطِّد  ا م  ْحٍا ال ْ كِب  اِلْ ِزير  رح ْ كِبح ام  ِه مح

( رماه ايطْباِّن عل ِّْب ْمامة رِض ا ه  لُّ يح
ِ ايفتل ع   عْه. مْشدُّ  هللحتح

عليه مع  آيه مصببه مسلع: )ما  هللايرجا  هي فتْة ايْساء, يقو  ص  ا

ْرض مل فتْة ايْساء يلرجا ( رماه ايطْباِّن يف األمسط  تركُ بعدر فتْة  

 عْه. هلل اعل ْسامة بل زيد رِض

ايرشع   ِيص اسع ايزنى بَم يوجب الدَّ مْه بل هو ْعع, ثالثًا: 

عليه  هللص  ا هللمْه بع  ْنواعه, قا  سيدنا رسو  ا ماملوجب يلبدِّ 
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َح  هللمع  آيه مصببه مسلع: )إِنَّ ا رح ْحد  ه  ِمل  ايزنى  ظَّ مح حح تحبح عح ح اب ِل آدح كح

ةح  حايح يِكح ال َمح عح  ,ذح ر  فحزنى اي   ايَّْظح
ِ
اِن امل حْ طِق   ,ني  زنى ايلِّسح َّى  ,مح ْح ايَّْف س  متح مح

تحِهي تحَّ  ( رماه ايبدارر عل ِّْب هريرا  ,مح ه  ب  َشِّ ي كح لَّه  مح يِكح ك  ق  ذح دِّ َح ج  ي  ر  فح اي  مح

 عْه. هللرِض ا

هو مل ْكْب ايكبائر بعد  ايزنى ايَشر يقام ع  فاعله الدُّ رابعًا: 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿عاىل: ايرشَ مايقتل, قا  ت

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ
 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
. محتى ال يقع ايعبد يف هَشه [70ت68]ايفرقان:  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ﴾گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ايكبريا قا  تعاىل: 

. ما قا : مال تزنوا, مل ﴾ڑ ژ ژ﴿تعاىل يقو :  هلل. فا[32]اإل اء: 

م اإلسالم َجيع مقدِّ  م فمات ايزنى, هَشا املْطلق حرَّ م ايْظر, محرَّ برَّ

م اخللوا, كلُّ ذيك حتى ال يقع  م ايكالم ايفاحش, محرَّ املَافبة, محرَّ

 ايعبد يف تلك ايكبريا.

اززاء مل جْس ايعمل, مَيب ع  املؤمل بل ع  ايعاقل خامسًا: 

من, مرمحي ايفداء يسيدنا ْن يعامل اآلالريل كَم حيب ْن يعامله اآلالر

عليه مع  آيه مصببه مسلع عْدما جاءه شاب  هللص  ا هللرسو  ا
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كح  ىيستأذنه بايزن بُّه  أل مِّ
ِ ْححت  ا ح  ؟فقا  يه: ) ا :قح لحِْي ا هللال مح عح َح  هللجح اءح  ,فِدح

ا ح  اهِتِع   :قح هح ِبُّونحه  أل مَّ ال ايَّْاس  حي  ا ح  ,مح ْحتِكح  :قح ت ِببُّه  الب  ا ح  ؟ْحفح ا :قح ا  هللال مح يح

و ح ا س  لحِْي ا هللرح عح َح  هللجح اءح ا ح  ,فِدح ه  يِبحْحاهِتِع   :قح ِبُّونح ال ايَّْاس  حي  ا ح  ,مح ت ِببُّه   :قح ْحفح

تِكح  ا ح  ؟أل ال  ا :قح لحِْي ا هللال مح عح َح  هللجح اءح ِبُّونحه   :قحا ح  ,فِدح ال ايَّْاس  حي  مح

اهِتِع   وح ا ح  ,ألحالح ت ِببُّه   :قح تِكح ْحفح مَّ ا ح  ؟يِعح ا :قح لحِْي ا هللال مح عح َح  هللجح اءح ا ح  ,فِدح  :قح

هِتِع   َمَّ ه  يِعح ِبُّونح ال ايَّْاس  حي  ا ح  ,مح تِكح  :قح ت ِببُّه  خِلحايح ا ح  ؟ْحفح ا :قح لحِْي ا هللال مح عح  هللجح

َح  اءح ا ح  ,فِدح ه  خِلحاالهِتِع   :قح ِبُّونح ال ايَّْاس  حي  ا ح  ,مح ه  عح  :قح دح عح يح ضح ا ح فحوح قح ي ِه مح  :لح

ه  يلها جح ر  ل  فح َِّ حح بحه  مح ل  ر  قح طحهِّ بحه  مح ن  ِفر  ذح تحى  ,عَّ اغ  فح يِكح اي  د  ذح ع  ل  بح ك  لحع  يح فح

( رماه اإلمام ِْحد عل ِّْب ْمامة رِض ا
ٍ
ء ُ  إىِلح َشح  تحِف ل   عْه. هلليح

 وبناء عىل ذلك:

محَل ايَشر حَل  ,فَم فعله ايرجل مل اللوا مع امرْا ْجْبية

, هو كبريا مل ايكبائر, فيجب عليهَم ىبيْهَم مل غري اقرتاف فاحَّة ايزن

توبة صادقة, مْن َيزما ع  عدم ايعود إىل مثل ذيك, مكَم  هللْن يتوبا إىل ا

َيب عليهَم قطع ايعالقة بيْهَم حتى ال َيرا ايعار يلعائلتني هبَشه املدايفة, 

ر ا ا بسرت تعاىل, مْن ال يغرتَّ  هللمربَم ْن يَل األمر إىل سفك ايدماء ال قدَّ

 تعاىل. هللعليهَم إن   يتوبا إىل ا

مما دام ْنه ما ارتكب ايفاحَّة ت فاحَّة ايزنى ت معها فال َيب 

 عليهَم ازلد إن   يكونا َمَْني, ْم ايرجع إن كانا َمَْني.



 

 ايفتامى ايرشعية

 

244 

تعاىل ْن ال َيعل مَيبتْا يف ديْْا مال يف ْعراضْا. آمني.  هللْسأ  ا

 تعاىل ْعلع.  هللهَشا, ما

تعاىل ؤ فهل جيوز هلا  هلل,ذا رأت املرأة زوجها يزني ؤ والعياذ با: 2السؤال

 أن تطلب منه املالعنة إلثبات زناه أو براءته؟

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ
 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ
 [.9ت6]ايْور:  ﴾حئ جئ ی ی ی

فايلعان الاا بايزمج ايَشر يرمي زمجته بجريمة ايزنى بدمن 

عل ايلعان مل حقِّ ايزمج ال مل حقَّ ايزمجة مل ْجل ايْسب,  شهود, مج 

 ألنه بايلعان يدفع نسب ميد ايزنى عْه.

تعاىل ت فإنه يريد ْن  هللفايرجل عْدما يرى زمجته تزِّن ت مايعياذ با

ه ايويد ايَشر ستأيت به, فإذا رفع ْمرها يلقاِض, يكون قاذفا  يْفي عْ

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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تعاىل ت  هللترى زمجها يزِّن ت مايعياذ بانسبه, م  يرشع يلمرْا, فاملرْا ايتي 

ها ْن تطلبه يلمالعْة, ميكل َما اخليار ْن تَْب ع  زمجها,  ييس مل حقِّ

ره با  هللمحتام  إعفافه عل الرام ما استطاعُ إىل ذيك سبيال , مْن تَشكِّ

ره بعواقب هَشه ازريمة, ْم تطلب املدايعة مل زمجها,  تعاىل, متَشكِّ

 مإنَّ زنى ايرجل ال ي لبق ايعار بايزمجة. متفدر نفسها مْه, 

 مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي  ِْحد الجي ايكردر

 :ع  ازواب ما يِل حفظه اهلل تعاىل

كام هلا إن كان لدهيا أربعة شهود عىل زناه أن ترفعه للقايض وتطلب ]

 تعاىل ْعلع. هللهَشا, ما[. إقامة حد  الزنى عليه

رجل زوجته بالزنى بدون شهود عنده  ومتَّت املالعنة  اتهم: 3السؤال

بني الزوجني  فماذا يرتتب على هذه املالعنة  وخاصة فيما 

 يتعلق  هرها؟

آثار يف  اإذا متَُّ املالعْة بني ايزمج مامرْته, ترتَّبُ عليهاجلواب:  

 حقهَم, مْها:

, فال انتفاء حدِّ ايزنى عل ايزمجة, محدِّ ايقَشف عل ايزمجأوالً: 

 يقام عليهَم حد, فإذا جرى ايلعان بيْهَم سقط الدُّ عْهَم.

ذهب َجهور ايفقهاء إىل ْن ايلعان فس  يعقد ايزماج يوجب ثانيًا: 

ايتبريع املؤبَّد بني ايزمجني, فال يمكل ْن يعود املتالعْان إىل ايزماج بعد 

قته املرْا يف قَش ب ايزمج نفسه, ْم صدَّ فه؛ يقويه ص  ايلعان ْبدا , ميو كَشَّ
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اعليه مع  آيه مصببه مسلع يف املتالعْني: ) هللا بحد  ْح اِن  تحِمعح ( رماه ال َيح 

َّْة  عْه: ) هللايبيهقي مايدارقطْي, ميقو  سهل بل سعد رِض ا ُ  ايسُّ ضح مح

َمح  ي ْحه  قح بح رَّ فح ْحن  ي   
ِ
د  يِف امل  تحالِعْحني  ع  ا ,بح ْحبحد  اِن  تحِمعح  بو دامد.( رماه ْث عَّ ال َيح 

 مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي  ِْحد الجي ايكردر

 :ع  ازواب ما يِل حفظه اهلل تعاىل

ب ] وأجاز احلنفي ة للزوجني العود إىل الزواج بعد املالعنة إذا كذ 

أ الزوجة من الزنى  [الزوج نفسه أمام القايض بعد ذلك، وبر 

يلبق بأمه, برشط ْن يْفي يْتفي نسب ايويد عل ايزمج, مثالثًا: 

 ايزمج ايويد عْد ايوالدا, مْن ال يكون ْقرَّ بايويد رصاحة ْم دالية.

ثبوت املهر يلزمجة بعد ايلعان, ْم االعرتاف بايزنى؛ يقو  رابعًا: 

َمح عح ح عليه مع  آيه مصببه مسلع يلمتالعْني: ) هللايْبي ص  ا اب ك   ِحسح

اِذٌب  ,هللا َمح كح ك  د  اال سح  ,ْححح ي هح لح ا ح  .بِيلح يحكح عح و ح  :قح س  ا رح اِِل  هللايح ا ح  ؟مح ال  :قح

ا ح يحكح  ا ,مح ِجهح ر  ُح ِمل  فح ل  لح تحب  وح بَِمح اس  ه  ا فح ي هح لح ُح عح ق  دح ُح صح  ْ ُح  ,إِن  ك   ْ إِن  ك  مح

ا د  يحكح ِمْ هح ْحب عح َح  ا َشح ا فح ي هح لح ُح عح ب  َشح  ( رماه ايبدارر ممسلع.كح

 وبناء عىل ذلك:

ايزمجة ع  زمجها حرمة مؤبَّدا بعد املالعْة, ميلبق فبرمُ 

قام عليهَم الد, متستبق املهر كامال . هَشا,  ايويد بأمه دمن ْبيه, مال ي 

 تعاىل ْعلع. هللما
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رجل محل ,ىل املستشفى بقصد العالج  واحتاج ,ىل دم  : 4السؤال

فأسعف بالدم  ولكن تبيَّن بأن الدم كان حيتوي جراثيم أدت 

فاة الرجل  فمن الذي يتحمَّل مسؤولية هذا الرجل الذي ,ىل و

 مات بسبب هذا الدم؟

ايقاعدا ايفقهية تقو : إذا اجتمع املباح ماملتسبِّب يضمل اجلواب:  

 املباح, مايقاعدا ايثانية تقو : املباح ال يضمل إال بايتعدر.

 وبناء عىل ذلك:

فاته بسبب فايطبيب ايَشر ْعطى ايدم يلمري , مْدى ذيك إىل م

ازراثيع املوجودا فيه, هو املباح يف ظاهر األمر, ميكل يف القيقة ال 

ل هو شيئا  مل املسؤميية, ألنه ييس مل مظيفته ْن يقوم بتبليل  يتبمَّ

ايدم, مإنَم هَشا ايواجب ع  إدارا املستَّفى, ْن تقوم بتبليل ايدم 

 مفبَه يلتأكد مل سالمة ايدم قبل ْن تدفعه يلطبيب.

يا , مم ا  ْم متعدِّ ل ايْتيجة إذا كان مقَصِّ ا دام املتسبِّب بايقتل يتبمَّ

ل نتيجة ايقتل, مَيب عليها  فإِّن ْرى ْن إدارا املستَّفى هي ايتي تتبمَّ

دفع ايدية يورثة املقتو , هَشا باالتفاق عْد عامة ايفقهاء, مع مجوب 

املايكية صيام شهريل متتابعني يكلِّ متسبِّب عْد َجهور ايفقهاء مل 

مالْابلة مايَّافعية, ما عدا الْفية ايَشيل قايوا باستبباب ايَوم ع  

 تعاىل ْعلع. هللاملتسبِّب. هَشا, ما

 ما حكم الرجل الذي يدعي كذبًا بأنه زنى بامرأة معينة؟: 5السؤال
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 گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿تعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

 ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ
 . [4]ايْور: 

ب عح  هلل  ص  اميقو تحِْب وا ايسَّ عليه مع  آيه مصببه مسلع: )اج 

و ح ا س  ا رح وا: يح اي  اِت, قح َ  بِا هللامل  وبِقح : ايرشِّ  ا ح ؟ قح لَّ ا ه  مح ت ل  هللمح قح , مح ر  ب  ايسِّ , مح

مح ا رَّ تِي حح ِس ايَّ يحتِيِع, مح  هللايَّْف  اِ  اي  ل  مح ْحك  ا, مح بح ل  ايرِّ ْحك  , مح حقِّ مح إاِل بِال  و  ِلِّ يح ايتَّوح

افاِلِت( رماه ايبدارر ممسلع  غح ِمْحاِت اي  ْحاِت امل  ؤ  َح ف  امل  ب  قحَش  ِف, مح ح  ايزَّ

 عْه. هللعل ِّْب هريرا رِض ا

ممل ْقرَّ بأنه زنى بامرْا معيْة, فإنه يقام عليه الد ميو كان كاذبا , 

ْحٍا  رح ُ  بِام  ي  نح ا ح : زح و  قح ه  جاء يف بدائع ايَْائع: )يح ار  رح حَّ إق  ا صح هح ِرف  ْحع  ال  مح

, فيجلد إن  (. اهت. فكيف إذا ْقرَّ بامرْا معيْة؟ فمل باب ْمىل ْنه حيدُّ حدُّ حي  مح

 كان عزبا , ميرجع إن كان َمَْا . 

 وبناء عىل ذلك:

, إال إن تراجع مقر   دُّ فإن هَشا ايرجل يع ا  بايزنى, ميقام عليه الدُّ

ب نفسه فال يقام عليه حدُّ  قام عليه حدُّ ايقَشف. هَشا,  مكَشَّ ايزنى, بل ي 

 تعاىل ْعلع.  هللما

رجل اتَّهم امرأة بأنها زنت  ورفعت أمرها ,ىل القاضي  وطلب : 6السؤال

املتهم أن ترتاجع عن دعواها مقابل مال  فهل جيوز هلا أن 

 تسقط حقها  وتأخذ املال؟
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ٌم يف كتاب ااجلواب:   رَّ  ڑ﴿ويه: تعاىل بق هللقَشف املبَْات َم 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ
 ڳ ڳ﴿. مبقويه تعاىل: [4]ايْور:  ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
 . [23]ايْور:  ﴾ڻ

ِِضح ا اح رح رح ي  رح ْحِِّب ه   هللمهو َمرم يف ايسْة املطهرا, رمى ايبدارر عل  

ل  ايَّْبِيِّ ص  ا ْ ه  عح تح  هللعح : )اج  ا ح ب عح عليه مع  آيه مصببه مسلع قح ِْب وا ايسَّ

و ح ا س  ا رح وا: يح اي  اِت, قح َ  بِا هللامل  وبِقح : ايرشِّ  ا ح ؟ قح لَّ ا ه  مح ت ل  هللمح قح , مح ر  ب  ايسِّ , مح

مح ا رَّ تِي حح ِس ايَّ مح  هللايَّْف  و  ِلِّ يح ايتَّوح يحتِيِع, مح اِ  اي  ل  مح ْحك  ا, مح بح ل  ايرِّ ْحك  , مح حقِّ إاِل بِال 

ف  امل    قحَش  ِف, مح ح  افاِلِت(.ايزَّ غح ِمْحاِت اي  ْحاِت امل  ؤ  َح  ب 

 مقد انعقد إَجاع األمة ع  حتريع قَشف املبَْات مل ايرجا  مايْساء,

 مَيب ع  الاكع إقامة حد ايقَشف ع  مل قَشف َمَْا  ْم َمَْة.

 تعاىل ع  قاذف املبَل ثالثة ْمور: هللمقد رتب ا

اذف, ميكون  جلدا, معدم قبو  شهادا ايقنيجلد ايقاذف ثَمن

 هذا أوالً.ايقاذف مل ايفاسقني. 

دِّ  هلليقو  ابل قدامة رِحه اثانيًا:  ل  حح حه  عح الح إِن  صح تعاىل يف املغْي: مح

انح  ه  إن  كح ؛ ألحنَّ ل ح  َُّ حَّ اي
َِ
ِف,  ح  يح َش  قح اىلح ,  ح  يحك   هللاي  عح َشح تح أ ال  ْحن  يح ه   ل  يح

ه   ضح قٍّ ِعوح ي سح بِبح نِِه يح و  , , يِكح ه  ا يح قًّ انح حح إِن  كح ِة, مح قح ِ ايرسَّ نحى مح دَّ ايزِّ بحهح حح أحش  ه  , فح يح
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 , ط  إىلح بحدح ح ق  ا ال يحس  َِمحَشح ِِل, مح ي سح بَِمح ا يح قًّ نِِه حح و  , يِكح ْ ه  تِيحاض  عح  ح  َيح ز  االع 

ْحن  يح  ِض, فحال َيح وز   عح يِتحْ ِزيِه ايِعر  ِ ألحنَّه  ح  اِا, مح َح ل  بِِدالِف ايِق تحاضح عح ع 

. ٍ ِضِه بَِمح  ِعر 

 وبناء عىل ذلك:

فهَشا ايرجل ارتكب كبريا مل ايكبائر, مهي قَشف املبَْات, 

 بعد رفعه إىل ايقاِض مَيب ْن يقام عليه الد, ميو عفُ املرْا عل ايرجل

 فال يسقط الدُّ عْه عْد الْفية.

ها, كَم ال َيوز َمَشه املرْا ْن تأالَش عوضا  ماييا  مل ْجل إسق اط حقِّ

ألن ايعرض ال جتوز املعامضة عليه باملا , ألن ايرشع جاء لَمية 

ايرضمريات اخلمس, مهي: ايديل مايعقل مايِعرض مايْسب ماملا . 

 تعاىل ْعلع.  هللهَشا, ما

رجل ادعى كذبًا بأنه زنى بامرأة معيَّنة  ثم كذَّب نفسه  : 7السؤال

 فهل ُيقام عليه حدُّ القذف؟

جاء يف موسوعة ايفقه اإلسالمي: ميثبُ ت ْر حد  قداجلواب:  

ايقَشف ت باإلقرار كسائر القوق, ممل ْقر بايقَشف ثع رجع   يقبل 

رجوعه, ألن يلمقَشمف فيه حقا , فيكَشبه يف ايرجوع, بدالف ما هو 

ب يه فيه, فيقبل رجوعه. هللالايص حقِّ ا  تعاىل, ألنه ال مكَشِّ

مل سعى يف نق  ما تعَّ مل جهته مايقاعدا ايفقهية ايكليَّة تقو : )

 فسعيه مردمد عليه(.
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 وبناء عىل ذلك:

فإن حدَّ ايقَشف يقام ع  ايرجل ايَشر ادَّعى كَشبا  بأنه زنى باملرْا, 

ب ن ب نفسه, ألنه يو   يكَشِّ  هكونيفسه ْقيع عليه حدُّ ايزنى, ميكل ميو كَشَّ

ب نفسه فإنه يقام عليه حدُّ ايقَشف. هَشا, ما  ْعلع. تعاىل هللكَشَّ

,ذا سرق املؤمن مال ,نسان كافر  فهل جيب عليه ردُّه ,ذا تاب : 8السؤال

 تعاىل من السرقة؟ هلل,ىل ا

 هللمما ال شكَّ فيه ْنَّ ايرسقة كبريا مل ايكبائر, مقد رتَّب ااجلواب:  

 ٺ ٺ﴿تعاىل عليها الدَّ يف الياا ايدنيا بقويه تعاىل: 

ميقو  . [38]املائدا:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

لح اعليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هللص  ا عح اِرقح  هلليح ( رماه ايبدارر ايسَّ

 عْه. هللعل ِّْب هريرا رِض ا

مهَشا عامٌّ يف حقِّ املرسمق مْه ت سواء كان مؤمْا  ْم كافرا  ت ما دام 

ايكافر معَوم ايدم ماملا , ْما ايعبد ايكافر املبارب فيجوز ْالَش مايه 

 ., يكل برشمط متلُّك ايغْيمة ال مطلقا  نه غْيمةبأر صورا كانُ أل

 وبناء عىل ذلك:

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

ه إييه, ألنَّ هَشا مل ايغدر, مايغدر ال يليق باإلنسان   قة مجب ردُّ

يف  عز مجل, مقد جاء هللاملؤمل, مربَم ْن يكون سببا  يف ايطعل يف ديل ا
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اح ْن  ايرشيف الديث حاِهلِيَّةِ  امل ِغريح ا يِف از  م  و  ِببح قح َشح  صح ْحالح ع  مح تحلحه  قح فح

اَمح ع   وح لحعح  ,ْحم  أحس  اءح فح ا ح ايَّْبِيُّ  ,ث عَّ جح قح بحل  ) :ملسو هيلع هللا ىلصفح أحق  مح فح الح ا اإِلس  ا املحا ح  ,ْحمَّ ْحمَّ مح

 
ٍ
ء ُ  ِمْ ه  يِف َشح  لحس  عليه مع  آيه مصببه  هلل( رماه ايبدارر. مقويه ص  افح

 مسلع: )
ٍ
ء ُ  ِمْ ه  يِف َشح  لحس  ا املحا ح فح ْحمَّ ( يستفاد مْه بأنه ما  حرام ال حيلُّ مح

ه إىل صاحبه سواء كان مؤمْا  ْم كافرا .  ْالَشه, مَيب ع  املسلع ْن يردَّ

 تعاىل ْعلع.  هللهَشا, ما

ذلك اقتتل طفالن  وأغمي على أحدهما ومل ميت  بلغ نبأ : 9السؤال

لوالده  فذهب مسرعًا ,ىل بيت ولي الطفل  وضرب صاحبة 

رباه  البيت حتى أغمي عليها  فقام ,ليه زوجها وولدها فض

 العني؟ ففق ت عينه  فهل يضمنان دية

قد ذكر ايفقهاء بأنه يدفع ايَائل ت ايباغي ت باألالف اجلواب:  

م ايرض ر  ب, ْم فاألالف, فإن ْمكل دفعه بكالم ْم استغاثة بايْاس حح

م بعَا, ْم ْمكل دفعه  ر  ط حح و  ط, ْم بسح و  م بسح ر  ْمكل دفعه برضب بيد حح

ز يلرضمرا, مال رضمرا يف  وِّ م دفعه بقتل, ألن ذيك ج  ر  بقطع عضو حح

 األثقل مع إمكان حتَيل املقَود باألالف.

 وبناء عىل ذلك:

فإذا كان بإمكان صاحب ايبيُ مميده دفع هَشا ايرجل املعتدر بغري 

ايكاملة, مإن   ْه, ففقآ عيْه, يزمتهَم ديتها, مهي نَف ايدية فقء عي

ْا مل دفع  تعاىل ْعلع. هلله إال بفقء عيْه,   يضمْا شيئا . هَشا, مايتمكَّ
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والعياذ  ى على املرأة ,ذا ُأكِرهت على الزن هل يقام احلدُّ: 10السؤال

 تعاىل؟ هللبا

عْهَم,  هلل اقد ْالرج اإلمام الاكع عل ابل عباس رِضاجلواب:  

 هلل: )جتامز اعليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا هللقا : قا  رسو  ا

 وا عليه(. ه  رِ ك  , مما است  , مايْسيانح عل ْمتي اخلطأح 

ب ِد ازحبَّاِر رمى اإلمام ِْحد مابل ماجه م ل  عح ْحبِيِه قحا ح بل مائل عح ل   : عح

وِ  ا) س  ِد رح ه  ْحٌا عح ح عح رح ُ ام  ِرهح ت ك  لحي ِه  هللصح َّ ا هللاس  لَّعح مع  آيه مصببه عح سح  ,مح

ا الحدَّ  ْ هح ْح عح رح حا ,فحدح اهبح ْحصح ه  عح ح ايََِّشر  امح ْحقح ا ,مح ر  ه  حا مح لح َمح عح ْحنَّه  جح ر   ك   .(مح ح  يحَش 

ا الدمد عل معليه مع  آيه مصببه مسلع: )ادرؤ هللميقو  ص  ا

رماه  وا سبيله(فدلُّ  لع خمرجا  ن مجدتع يلمسإف ,املسلمني ما استطعتع

عليه مع  آيه مصببه مسلع ْنه قا :  هللمرمر عْه ص  ا .ايبيهقي

رح ) اِت ؤ  اد  ب هح مدح بِايَُّّ  ( ْالرجه ْبو حْيفة يف مسْده مابل عدر.ما ال د 

ايزنى ْن يكون ايفعل باالتياره,  حدِّ  حمطِ مل مقد ذكر ايفقهاء 

, ْما بايْسبة يلرجل ىا امل كرهة ع  ايزنماتفقوا ع  ْنه ال حدَّ ع  املرْ

ْ كِرهح ع  ايزنف  .ىاالتلف ايفقهاء يف حقه إذا 

 وبناء عىل ذلك:

فاملرْا ايتي ْكرهُ ع  ايزنى ال حدَّ عليها باتفاق ايفقهاء. هَشا, 

 تعاىل ْعلع. هللما

** ** ** 
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فهل جيوز لي أن أؤجره  عندي كيلو غرام من الذهب : 1السؤال

 لصاحب ورشة بأجرة شهرية نتفق عليها؟

 ,اإلجارا عقد يرد ع  املْافع دمن األعيان, بأجرا معلومةاجلواب:  

ايعني إىل مايكها, مهَشا ال يْطبق ع  تأجري ايَشهب, ألن املستأجر  دُّ رح ثع ت  

 يه مثله يف املستقبل. سوف يستهلك ايَشهب, ثع يردُّ 

( املعقود عليه 420املادا ))كام ح  جملِة األحكاِم: جاء يف درر ال

 املْفعة, ماإلجارا ايتي يقَد مْها استهالَ ايعني باطلة. ويف اإلجارا ه

: يِكح ٌة عح ح ذح عح رِّ تحفح اِئل  م  سح ِف  ت2 ... مح اِهِع يِلَصَّ  رح ار  ايدَّ تِئ جح  ,اس 

لِ  منحات  يأِلحك  ز  امل حو  امل حكِيالت  مح ار   ,مح جح ْحش  ا مح ِقهح رح َِش مح ت  ألحال  تحوح يحح  ,اي  امل  َمح مح

ِبيٍح  ري   صح َِش امل ِل ِح غح ال 
 .(أِلح

ئجار دراهع( ْر مال يَح تمجاء يف إعانة ايطايبني: )قويه: مال اس

 ئجار دراهع مدنانري.تاس

 وبناء عىل ذلك:

جر ايَشهب, ألنه يف القيقة قرض جرَّ نفعا , قا  ؤفال َيوز ْن ت

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿تعاىل: 

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 .[279ت278]ايبقرا:  ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ
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ح فبح   ْن اشرتاطه ايزيادا امل قِرض يف رْس املا  ايَشر ْقرضه, مبنيَّ  حقَّ  َصح

 ع  رْس مايه ظلع, ألهنا زيادا مل غري عوض مرشمع.

فلتكل بيْك مبني صاحب ايورشة  ,مل فعل ذيك مإن كان مال بدَّ 

فقان ع  نسبة ايربح, فإن مقعُ السارا تكون اخلسارا حكة مضاربة, تتَّ 

ها ع  صاحب ايَشهب, ْم ْن تقرضه ايَشهب قرضا  ملدا بدمن مقابل. كلُّ 

 تعاىل ْعلع.  هللهَشا, ما

تاجر كبري يتعامل مع البنوب الربوية ,طعامًا  هل جيوز : 2السؤال

 التعامل التجاري معه؟

يقرآن ايعظيع, بأن املراِّب متدبِّط يف دنياه قد مرد يف ااجلواب:  

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿مآالرته, قا  تعاىل: 

تعاىل  هللد مل اعَّ وت. مبأنه م[275]ايبقرا:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ

تعاىل ْعلل  هلل. ما[276]ايبقرا:  ﴾ڎ ڌ ڌ﴿باملبق, قا  تعاىل: 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿الرب عليه بقويه: 

 .﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

عليه مع  آيه مصببه مسلع كلَّ مل يتعامل  هللص  ا هللمقد يعل رسو  ا

بايربا, كَم جاء يف الديث ايرشيف ايَشر رماه اإلمام مسلع عل جابر 

و   ا هللرِض ا س  لح رح عح ,  ملسو هيلع هللا ىلص هللعْه قا : )يح اتِبحه  كح , مح كِلحه  ؤ  م  ا, مح بح آكِلح ايرِّ

اٌء(.  وح ع  سح : ه  ا ح قح ِه, مح ي  اِهدح شح  مح
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قد ذكر ايفقهاء جواز ايتعامل مع مل االتلط مايه بالرام مع م

ايكراهة, متَّتدُّ هَشه ايكراهة مع كثرا الرام, كَم جاء يف بغية 

مَشهب ايَّافعي ت كازمهور ت جواز معاملة مل ْكثر مايه )املسرتشديل: 

ث ايبْات مل املسلمني مع ايكراهة,  حرام, كاملتعاملني بايربا, ممل ال يورِّ

مجاء يف  دُّ ايكراهة مع كثرا الرام, متركها مل ايورع املهع( اهت.متَّت

تعاىل: )قا  ابل املَْشر: االتلفوا يف مبايعة  هللاملجموع يإلمام ايْومر رِحه ا

مل ِيايط مايهح حراٌم, مقبو  هديته مجائزته, فرالص فيه السل 

ممكبو  مايزهرر مايَّافعي, قا  ايَّافعي: مال ْحبُّ ذيك, مكره 

 ك طائفة(.ذي

 وبناء عىل ذلك:

فال حرج مل ايتعامل مع هَشا ايتاجر ايَشر ي طعع ايربا مل حيث 

ايفتوى, ْما مل حيث ايورع فال, ألن هَشا ايتاجر مَّمو  بايلعْة, ألنه 

 تعاىل ْعلع.  هللتعاىل. هَشا, ما هللمطعع ايربا, إال ْن يتوب إىل ا

ومل  ي  وفقد الرجلاستقرضت مبلغًا من املال من رجل نصران: 3السؤال

 أجده  وال أدري كيف أردُّ ,ليه ماله  فما هو العمل لتربئة ذميت؟

مل ْالالق املؤمْني حفظ األمانة حتى مع غري املؤمْني, اجلواب:  

ْحكح عليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هلليقويه ص  ا تحمح ل  ائ  ةح إىِلح مح انح  ,ْحدِّ األحمح

انحكح  ل  الح ال ختح ل  مح يل ْمانة ( رماه امح إلمام ِْحد مْبو دامد مايرتمَشر. مايدَّ

 .هذا أوالً يف ذمة املديل. 
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َيب عليك ْن تببث عْه بجدٍّ معزم, ْم عل ْحد ممل يعرفه, ثانيًا: 

فإن تبنيَّ يك ْنه مات فعليك ْن تببث عل مرثته حتى توصل إييهع هَشا 

 املا .

يجب إن عجزت عل ايوصو  إييه, ْم ألحد مل مرثته, فثالثًا: 

ق هبَشا املا , مذيك بَصفه يلفقراء إن   تكل ْنُ فقريا ,  عليك ْن تتَدَّ

ق بايباقي, فإن  ِر حاجتك, متَدَّ د  فإن كُْ فقريا  فدَش مل هَشا املا  بِقح

كان ايرجل ع  قيد الياا فإنه يْتفع مل تلك ايَدقة يف حياته ايدنيا, 

با  يف هدايته بَبة معافية مما  مما شاكل ذيك, مربَم ْن تكون سب

 يإلسالم, ْما إذا مات ع  غري اإلسالم فلل يْتفع مل هَشه ايَدقة.

إن ظهر صاحب املا  يف يوم مل األيام, ْم ْحد مرثته, رابعًا: 

هع بني إمضاء ايَدقة, ْم ْن تكون ضامْا  يلَم ,  فيجب عليك ْن ختريِّ

 تعاىل. هللفتدفعه َمع, ميكون يك ْجر ايَدقة إن شاء ا

 عىل ذلك:وبناء 

فاببث جاهدا  حتى جتد صاحب املا  ْم ْحدا  مل مرثته, فإن   جتد 

ق هبَشا املا  يلفقراء ْم يبع  املَّاريع اخلريية, فإن ظهر  ْحدا  مْهع فتَدَّ

ز يك ايَدقة. هَشا, صاحب املا  بعد ذيك, فتكون ضامْا  يلَم  إن   َي  

 تعاىل ْعلع. هللما

يما يفعله بعض مكاتب احلواالت  ما هو احلكم الشرعي ف: 4السؤال
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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؟

ة مل ايتبو  بمعْى االنتقا , ميف أوالً: اجلواب:   الواية مَّتقَّ

ذمة االصطال  ايرشعي هي: نقل ايديل محتويل ه مل ذمة امل بيل, إىل 

 امل با  عليه.

ْما املقَود بالواية اييوم فهي الواية املَصفية, ببيث حيوِّ  املا  

مل جهة إىل ْالرى. ْم هي: ْن يدفع شدص ملَصف ْم آلالر مبلغا  مل 

يه إىل شدص آالر يف بلد آالر, مهَشا ال حرج فيه حعا  بإَجاع  املا  ييبوِّ

 ايفقهاء.

ه:1/9) 84ي رقع مقد جاء يف قرار جممع ايفقه اإلسالم َُّ  ( ما ن

ميرغب طايبها حتويلها  ,الواالت ايتي تقدم مبايغها بعملة ما)ْ ت 

بْفس ايعملة جائزا حعا , سواء ْكان بدمن مقابل ْم بمقابل يف حدمد 

 ....( اهتاألجر ايفعِل

م املبيل إىل مكتب ثانيًا:  ْما اجتَمع الواية مع ايَصف, ببيث يقدِّ

(, ييقوم بتبويلها إىل بلد آالر بعملة ْالرى, فقد الواالت عملة )ما

ذهب َجهور ايفقهاء إىل مْع ذيك, معدِم صبة هَشا ايتعامل, يعدم 

حَو  ايتقاب  يف ايَصف إذا اجتمع مع الواية, مايتقاب  يف ايَصف 

م  حط يَبته, مإال مقعُ ايْسيئة مايتأالري يف ايَصف, مربا ايْسيئة َمرَّ

ب  عليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هللا حعا , مذيك يقويه ص  هح ايَشَّ
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ِب  هح ةِ  ,بِايَشَّ ِفضَّ ة  بِاي  ِفضَّ اي  ِّ  ,مح ُّ بِاي ْب  اي ْب  ِعريِ  ,مح ِعري  بِايََّّ ايََّّ رِ  ,مح ر  بِايتَّم  ايتَّم   ,مح

ِح  امل ِل ح  بِامل ِل    ,بِِمث لٍ  ِمث ال   ,مح
ٍ
اء وح اء  بِسح وح ا بِيحدٍ  ,سح د  ُ  هح  ,يح فح تحلح ا اال  إِذح َِشِه فح

ا بِيحدٍ  د  انح يح ا كح ي فح ِشئ ت ع  إِذح وا كح بِيع  ْحاف  فح حص   ( رماه مسلع.األ 

نَّه  مجاء يف صبيح مسلع مل حديث  ْح اِن  ثح حدح ِل ال  ِس ب  ْحم  ِل  ايِِك ب  مح

ا ح  ْحق و    :قح   ُ بحل  ق  اِهعح  :ْح رح طحِرف  ايدَّ  َ ل  يح بحي ِد  ؟مح ة  ب ل  ع  ل بح ا ح طح قح وح  هللافح ه  مح

حطَّاِب ِعْ  ِل اخل  رح ب  مح ِرقحكح  :دح ع  كح مح
طِ ْحا ن ع  اِدم  اءح الح ا جح تِْحا إِذح عَّ ائ  بحكح ث  هح ِرنحا ذح  ,ْح

حطَّاِب  ر  ب ل  اخل  مح ا ح ع  قح ال مح  :فح ه   ,هللاكح ِرقح طِيحَّْه  مح ت ع  بحه   ,يح هح ي ِه ذح نَّ إِيح دَّ إِنَّ , ْحم  يحرتح  فح

و ح ا س  ا ح  مصببه مسلععليه مع  آيه  هللص  ا هللرح ِب ) :قح هح ِرق  بِايَشَّ ايوح

اءح  هح اءح مح ا إاِل هح اءح  ,ِرب  هح اءح مح ِّ ِرب ا إاِل هح ُّ بِاي ْب  اي ْب  ا إاِل  ,مح ِعرِي ِرب  ِعري  بِايََّّ ايََّّ مح

اءح  هح اءح مح اءح  ,هح هح اءح مح ا إاِل هح ِر ِرب  ر  بِايتَّم  ايتَّم   (.مح

ِّْب مسلع قا : مجاء يف صبيح ايبدارر مل حديث سليَمن بل 

ا بِيحدٍ  د  ِف يح ل  ايَصَّ  اِ  عح ا امل ِْ هح بح ْح   ُ ي  أح ا ح  ,سح قح ي ئ ا  :فح يٌك ِِل شح ِ حح نحا مح ْح   ُ ي  ح رتح اش 

نحِسيئحة   ا بِيحٍد مح د  اِزٍب  ,يح اء  ب ل  عح ح ا اي ْبح نح اءح ْحاه   فحجح ي  أح ا ح  ,فحسح قح يكِي  :فح ِ حح نحا مح ْح   ُ ل  عح فح

عح  قح ْحر  د  ب ل   ي  سح  ,زح َّْبِيَّ مح ْحا اي ي  ل   عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  اأح عح

يِكح  ا ح  ,ذح قح مه  ) :فح َش  ا بِيحٍد فحد  د  انح يح ا كح مه   ,مح ر  انح نحِسيئحة  فحَشح ا كح مح (. ميف رماية مح

أ سح يلبدارر: ) ا بِيحٍد فحال بح د  انح يح ل ح   ,إِن  كح  َ اء  فحال يح انح نحسح إِن  كح  (.مح

فقهاء إىل مْع ايَصف مالواية بآن ماحد إال ْن َمَشا ذهب َجهور اي

يتع عقد ايَصف ْمال , مذيك بَصف ايعملة املوجودا بايعملة املطلوبة, 
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ميتع ايتقاب , ثع يدفع طايب الواية املا  ملكتب الواالت يتبويله إىل 

 ازهة املطلوبة.

مقد ذهب بع  ايفقهاء املعارصيل إىل جواز عملية ايَصف 

اجة ايْاس إىل هَشا ايْوع مل ايتعامل, مقايوا: الاجة تْز  مالواية, ل

 ھ ھ﴿مْزية ايرضمرا, مايديل يرس, مالرج مرفوع, قا  تعاىل: 

 . [78]الج:  ﴾ۓ ے ے ھ ھ

 وبناء عىل ذلك:

فال حرج مل عملية الواالت إذا تعَّ حتويل نفس املبلغ املبا , ميو 

 ْالَش مكتب الواالت ْجرا الواية.

َمع عقد ايَصف مع الواية, فعْد َجهور ايفقهاء حيرم إال إذا ْما اجت

انفَل عقد ايَصف عل الواية, متعَّ ايتقاب  القيقي, مال ْرى جواز 

األالَش بقو  بع  ايفقهاء بجواز ازمع بني ايَصف مالواية ألنه ال 

ا , مايربا ال يبا   رضمرا يَشيك, ماألمر ييس مستبيال  مال متعرسِّ

كل مبكلِّ ْسف ايكثري مل املسلمني مل ْصباب مكاتب يلباجة, مي

ايعِل ايعظيع.  هللالواالت يتساهلون يف ذيك مال حو  مال قوا إال با

 تعاىل ْعلع. هللهَشا, ما

 هل جيوز لإلنسان املسلم أن يكون شريكًا وأجريًا يف آن واحد؟: 5السؤال

عي رقع قد جاء يف كتاب املعايري ايرشعية, املعيار ايرشاجلواب:  
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(: ال َيوز 3/1/3/4/ ايرشكة ماملَّاركة مايرشكات الديثة )12/

د يف عقد ايرشكة ملل ي ستعان به مل ايرشكاء يف اإلدارا,  ختَيص ْجر َمدَّ

ْم يف مهَمت ْالرى مثل املباسبة, ميكل َيوز زيادا نَيبه مل األربا  

 ع  حَته يف ايرشكة.

هَمت املَشكورا ت سابقا  ( َيوز تكليف ْحد ايرشكاء بامل3/1/3/5)

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.

د ملل يستعان به مل  ثع جاء فيه: مستْد عدم جواز ختَيص ْجر َمدَّ

ل يه معدم حتمُّ ْن هَشا قد يؤدر إىل ضَمن رْس ما ايرشكاء يف اإلدارا :

 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 

 ماحد لاجة ايْاس إييه.يف آن 

 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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ته يف ايرشكة, مهَشا ال األول ََّ : ْن يزيد يف نسبة ْرباحه ع  ح

 إشكا  فيه باإلَجاع.

ال  عل عقد ايرشكة, مهَشا ال : ْن َيعل عقد إجارا مستقالثاين

 إشكا  فيه كَشيك.

 مذهب بع  ايفقهاء املعارصيل إىل جواز ذيك, ماألالَش بقو  ازمهور

 تعاىل ْعلع.  هللْحوط يف ايديل, ما دام هْاَ بديل عل ذيك. هَشا, ما

رجل باع بيته الذي يسكنه البنته  واشرتط عليها أن يكون : 6السؤال

 ة  فهل هذا البيع صحيح؟حقُّ االنتفاع له مدى احليا

مل حمط صبة ايبيع ْن يكون املبيع مقدمر ايتسليع, اجلواب:  

ميكل االتلفوا يف االستثْاء مل املبيع, فأجازه  مهَشا عْد َجهور ايفقهاء,

املايكية مالْابلة إذا كانُ املدا موقوتة ممعلومة؛ م  َيزه الْفية 

 يبطل ايرشط مايبيع. مايَّافعية, مقايوا: إن االستثْاء مل املبيع

تعاىل يف فتاميه حتُ عْوان:  هللميقو  ايَّي  مَطفى ايزرقا رِحه ا

 )حكع اشرتاط االحتفاظ بمْفعة املبيع يلبائع(: اخلالصة: 

ت إن بيع ايَّدص شيئا  ألحد مرثته, ماشرتاط ايبائع مْافع ايبيع 1

لفقهاء مل يْفسه مدى حياته,   تْصَّ عليه املجلة, م  ْقف فيه ع  نص ي

 ْحد املَشاهب.

مإنَم نصَّ ايفقهاء ع  ما إذا اشرتط ايبائع مْافع املبيع يْفسه مدا 
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موقوتة معيَّْة, فاالتلفُ فيه االجتهادات, فمْهع مل حكع بَبة ايبيع 

 مع هَشا ايرشط, ممْهع مل حكع بفساده ْم بطالنه.

يع هي ت إذا كانُ املدا ايتي احتفظ ايبائع فيها يْفسه بمْافع املب2

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 

اعدا تقتيض ايقواعد ايفقهية ايرشعية ت مالاصة مبدْ سد ايَشرائع, مق

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 

ف. اهت.  موت املتَصِّ

 وبناء عىل هذا:

فإن هَشا ايبيع غري جائز عْد الْفية مايَّافعية, معْد غريهع هو 

ثهع, فإن ْجازمه صحَّ ايبيع, مإال  موقوف ع  إجازا ايورثة بعد مفاا مورِّ

 تعاىل ْعلع. هللفال. هَشا, ما

أنا شاب حماسب  وأعمل يف مصنع  وصاحب املصنع يودع : 7السؤال

أمواله يف البنك الربوي  ويأخذ النسب الربوية على أمواله  

وهذا يدفعين لتسجيل هذه الفوائد يف احلسابات الواردة  فهل 

 ودخلي حرام؟ أكون بذلك آمثًا

عْه  هللجاء يف الديث ايَبيح عل جابر رِض اأوالً: اجلواب:  
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و   ا س  لح رح عح ا  هللص  ا هللقا : )يح بح عليه مع  آيه مصببه مسلع آكِلح ايرِّ

اٌء( رماه مسلع. وح ع  سح : ه  ا ح قح ِه مح ي  اِهدح شح اتِبحه  مح كح ه  مح كِلح ؤ  م   مح

يه مع  آيه مصببه مسلع: عل هللميف حديث آالر يقو  ص  اثانيًا: 

ابحه   ْحصح ه   ل  أ ك  إِن   ح  يح ا, فح بح لح ايرِّ كح
ْح ٌد إاِل  ْححح ى  ب قح اٌن ال يح مح َّ عح ح ايَّْاِس زح يحأ تنِيح  )يح

بحاِرِه( رماه اإلمام ِْحد مْبو دامد مايْسائي  اِرِه( ميف رماية: )ِمل  غ  ِمل  ب دح

 مابل ماجه.

ية ت مالاصة املباسبة مايكتابة فيها ت ال ايعمل يف ايبْوَ ايربوثالثًا: 

 َيوز حعا .

 وبناء عىل ذلك:

فعملك يف املَْع ايَشر يودع صاحب ه ْموايه يف ايبْوَ ايربوية, 

ميأالَش عليها ايفوائد ايربوية, مل حيث ايفتوى ال حرج عليك, ألن اإلثع 

 ع  صاحب املَْع ايَشر يأكل ايربا.

 ايَّي  ِْحد الجي ايكردرمقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور 

 :ع  ازواب ما يِل حفظه اهلل تعاىل

 [.يرايب نْ ن مساعدة م  ة الصقة بك، ملا يف عملك مِ وإن كان المراه]

مْما مل حيث عملك يف املباسبة عْده ملعامالته ايربوية ت إضافة إىل 

سائر عملك ت ففيه إشكا  مل ايْاحية ايرشعية, حيث تْدرج حتُ قويه 

(, ماملباسب كاتب. هللص  ا اتِبحه  كح  عليه مع  آيه مصببه مسلع: )مح

 ْما مل حيث داللك فَار فيه شبهة.
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تعاىل  هللمْنا ْنَبك بايببث عل مكان آالر يلعمل فيه, مْرجو ا

تعاىل عليه نعمه,  هللْن يساَمْا ميسامح صاحب املَْع ايَشر ْسبغ ا

يفوائد ايربوية, مييتَشكر فأمدع نعمة املا  يف ايبْوَ ايربوية, مْالَش عليها ا

, مقويه [276]ايبقرا:  ﴾ڎ ڌ ڌ﴿تعاىل:  هللصاحب املَْع قو  ا

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿تعاىل: 

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
. هَشا, [279ت278]ايبقرا:  ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 تعاىل ْعلع. هللما

عاقد هل جيوز أن أعمل يف جتارة العطور بالشكل التالي: أت: 8السؤال

مع طالب العطورات على أن أبيعه ما يطلب باملواصفات 

 املعلومة  ويدفع لي مثنها كاماًل  ثم أحضرها له؟

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

, ميقو  ابل عباس رِض [282]ايبقرا:  ﴾ڀ پ پ پ پ

ِدمح ايَّْبِيُّ ص  ا هللا ع  عليه مع  آيه مصببه مسلع امل ح  هللعْهَم: قح ه  ِديْحةح مح

ي ٍل  ِفي كح  فح
ٍ
ء لحفح يِف َشح  ْحس  ل   : )مح ا ح قح , فح ايثَّالثح  مح

ِ
ْحتحني  ِر ايسَّ ونح بِايتَّم  لِف  ي س 

ل وٍم( رماه ايبدارر. ع  ٍل مح ْحجح ل وٍم, إىِلح  ع  ٍن مح ز  مح ل وٍم, مح ع   مح

 مهَشا ايبيع يسميه ايفقهاء بيع ايسلع, ميه حمط مْها:

 .يف جملس ايعقد مال  ت ْن يدفع ايثمل كا1
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 ت ْن يكون املبيع معلوما  بْوعه ميونه مكميته مَجيع صفاته.2

ل  ممكان تسليمه ت ْن حيدد موعد تسليع املبيع3 , يلبديث: )مح

ل وٍم(. ع  ٍل مح ْحجح ل وٍم, إىِلح  ع  ٍن مح ز  مح ل وٍم, مح ع  ي ٍل مح ِفي كح  فح
ٍ
ء لحفح يِف َشح   ْحس 

 وبناء عىل ذلك:

بتجارا ايعطورات بايرشمط املَشكورا, بأن فيجوز يك ْن تقوم 

دا كمية ممصفا , محيدد موعد ايتسليع  تكون مواصفات ايعطورات َمدَّ

يف ايوقُ بتسليمها , مْن تقب  كامل ثمْها, ثع بعد ذيك تقوم ممكانه

دح ماملكان   تعاىل ْعلع. هلل. هَشا, مايلاملبدَّ

حرام ألن  أنا موظف يف املصرف الزراعي  فهل عملي فيه: 9السؤال

 املصرف يتعامل بالربا؟

ايتعامل بايربا ْكال  ْم إطعاما  ْم كتابة ْم كفاية ْم أوالً: اجلواب:  

 هللشهادا كلُّه حرام, يلبديث ايَشر رماه اإلمام مسلع عل جابر رِض ا

و   ا س  لح رح عح ا  هللص  ا هللعْه قا : )يح بح عليه مع  آيه مصببه مسلع آكِلح ايرِّ

كِلحه   ؤ  م  اٌء(. مح وح ع  سح : ه  ا ح قح ِه مح ي  اِهدح شح اتِبحه  مح كح  مح

ايدالو  إىل ديار ايظاملني ممكاتبهع, مجمايستهع ماالالتالط ثانيًا: 

 حت جت يب ىب مب﴿تعاىل مْها بقويه تعاىل:  هللمعهع حَشرنا ا

 .[68]األنعام:  ﴾مت خت

ر قبل ْن تْف  ايرم  يف جسد ثالثًا:  رزق ايعباد مقسوم ممقدَّ
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را الال  تكفي ايعباد, محيرم عليهع اخلرمج مْها إىل دائرا اإلنسان, مدائ

ْا عز مجل يقو :   ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿الرام, مربُّ

ا  هلل, ميقو  ص  ا[7]الرش:  ﴾ہ عليه مع  آيه مصببه مسلع: )مح

( رماه مسلع. تحِْب وه  ْ ه  فحاج  ع  عح حي ت ك   هنح

فاق عْد َجهور مايربا مما يتعلَّق به مل معامالت مْهي عْه باالت

تعاىل ال يتد  عْه, مَيعل يه مل  هللايعلَمء, مايعبد عْدما يكون تقيا  فإن ا

 ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ْمره فرجا , ميرزقه مل حيث ال حيتسب, قا  تعاىل: 

, ممل يزم االستغفار [3ت2]ايطالق:  ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

يسالم: تعاىل يه يف رزقه, قا  تعاىل حكاية عل سيدنا نو  عليه ا هللمسع ا

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ مئ حئ جئ ی ی ی ی﴿

 .[12ت10]نو :  ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 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 

حيث ايفتوى ال  املَصف ايزراعي ال عالقة يه يف املعامالت ايربوية, فمل

, , مإن كان ال ِيلو مل ايكراهةتعاىل هللحرج عليك حعا  إن شاء ا

شبهة, ماألمىل يك عْدها ْن تببث عل عمل حال   همداللك يكون في

 تعاىل ْعلع. هللال شبهة فيه. هَشا, ما
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 ما هو احلكم الشرعي يف عقود التوريد؟: 10السؤال

دمِل املْبثق عل مْظمة إن جملس جممع ايفقه اإلسالمي اياجلواب:  

املؤمتر اإلسالمي يف دمرته ايثانية عرشا بايرياض يف اململكة ايعربية 

ر ما يِل:2000هت 1421( تاري  1/12( )107ايسعودية قرار رقع )  م قرَّ

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

يْة, يطرف آالر, ستلعا  معلومة, مؤجلة, بَفة دمرية, الال  فرتا مع

 مقابل مبلغ معني مؤجل كله ْم بعضه.

إذا كان َمل عقد ايتوريد سلعة تتطلب صْاعة, فايعقد ثانيًا: 

استَْاع تْطبق عليه ْحكامه. مقد صدر بَّأن االستَْاع قرار املجمع 

 (.3/7) 65رقع 

إذا كان َمل عقد ايتوريد سلعة ال تتطلب صْاعة, مهي ثالثًا: 

 لتزم بتسليمها عْد األجل, فهَشا يتع بإحدى طريقتني:موصوفة يف ايَشمة ي

ْن يعجل املستورد ايثمل بكامله عْد ايعقد, فهَشا عقد يأالَش  -ْ

حكع ايسلع فيجوز برشمطه املعتْبا حعا  املبيْة يف قرار املجمع رقع 

85(2/9.) 

إن   يعجل املستورد ايثمل بكامله عْد ايعقد, فإن هَشا  -ب

ع  املواعدا امللزمة بني ايطرفني. مقد صدر قرار َيوز ألنه مبْي  ال

املتضمل ْن املواعدا امللزمة تَّبه ايعقد نفسه,  41م  40املجمع رقع 

فيكون ايبيع هْا مل بيع ايكايئ بايكايئ. ْما إذا كانُ املواعدا غري ملزمة 
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ألحد ايطرفني ْم يكليهَم فتكون جائزا,ع  ْن يتع ايبيع بعقد جديد ْم 

 . اهت.بايتسليع

 هلل: هَشا ايَشر جاء يف قرار املجمع ايفقهي هو ايَواب, ماأقول

 تعاىل ْعلع.

هل جيوز أن أقرتض مبلغًا من املال من رجل يتعامل بالربا  : 11السؤال

 واألعمال غري املشروعة؟

ٌ  هلليقو  ص  ااجلواب:   عليه مع  آيه مصببه مسلع: )الحال   بحنيِّ

بح  , مح ٌ ام  بحنيِّ الحرح ى مح قح ل  اتَّ ثرٌِي ِمل  ايَّْاِس, فحمح ا كح هح لحم  ع  اٌت, ال يح بَّهح َّح َمح م  ي ْحه 

و  ح  ى حح عح ر  اٍع يح رح اِت كح ب هح عح يِف ايَُّّ قح ل  مح مح ِضِه, مح ِعر  ْح يِِديِِْه مح ح تحْب  اِت اس  بَّهح امل  َّح

ْحال  لٍِك ِِح ى,  لِّ مح إِنَّ يِك  ْحال مح  , ه  اِقعح وح ْحن  ي  ى ي وِشك   ِضِه  هللإِنَّ ِِححى ااِلمح ْحر  يِف 

ا  إِذح , مح لُّه  د  ك  حسح لححح از  ُ  صح لحبح ا صح , إِذح ة  غح ض  ِد م  إِنَّ يِف ازحسح ْحال مح  , ه  حاِرم  َمح

( رماه ايبدارر عل ايْعَمن بل  ل ب  ِهيح ايقح ْحال مح  , ه  لُّ د  ك  دح ازحسح ت  فحسح دح فحسح

 عْه. هللبَّري رِض ا

ا عليه مع  آ هللميقو  ص  ا ِريب كح إىِلح مح ا يح ع  مح يه مصببه مسلع: )دح

( رماه ايرتمَشر عل السل بل عِل رِض ا ِريب كح  عْهَم. هللال يح

و ح ا س  ُ  رح ي  أح : سح ا ح اِررِّ قح َح انح األحن  عح اِس ب ِل ِسم  ل ايَّْوَّ  هللص  ا هللمعح

: )ايِْبُّ ح   ا ح ِع فحقح اإلث  ل ايِْبِّ مح ل  اخل ل ِق, عليه مع  آيه مصببه مسلع عح س 

( رماه مسلع. ي ِه ايَّْاس  لح لِعح عح طَّ ْحن  يح ُح  ِره  كح َح مح ِر د  َح يِف صح ا ا حح اإِلث ع  مح  مح
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منصَّ ايفقهاء ع  ْنه إن كان مايه كلُّه مل حرام, مييس فيه َشء مل 

الال , فال َيوز ايتعامل معه, مال يقرتض مْه, ألن املا  الرام َيب 

ه إىل ْصبابه, فإن   يعرف ْصبابه فيَصف ايتدلُّص مْه, مذيك ب ردِّ

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 

ه عل  ايتعامل معه مل حيث ايفتوى, ممل حيث ايتقوى يْبغي ايتْزُّ

 تعاىل. هللحتى يتوب إىل ا معاملته

 وبناء عىل ذلك:

فإذا كان ما  هَشا ايرجل كلُّه مل حرام فال حيلُّ يك االقرتاض مْه, 

ه مل بْما إذا كان خملوطا  بالال  مالرام فال بأس  االقرتاض مْه, مايتْزُّ

 تعاىل ْعلع.  هللاالقرتاض مْه ْمىل. هَشا, ما

لي  واتفقنا على سعر املرت لقد قمت بشراء بيت من صديق : 12السؤال

الواحد  بلغ معني  وقدر البيت بأن مساحته م تا مرت  بعد 

فرتة تبيَّن أن البيت مساحته أكثر من ذلك  فهل يستحقُّ 

 صاحيب قيمة الباقي؟

إذا كان حاؤَ يلبيُ باألمتار, ماتفقُ مع ايبائع ع  اجلواب:  

رح مساحةح سعر املرت, فيجب عليك ْن تسلِّمه قيمة األمتا دَّ ر كاملة, فإن قح

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:

فمل حقِّ صديقك ْن يطايبك بقيمة األمتار ايزائدا, ألنك اشرتيُ 

ك ْن تدفع يه قيمتها بايسعر ايَشر تعَّ مْه ايبيُ ع  ْساس األمتار, فعلي

 تعاىل ْعلع. هللاالتفاق عليه, ال بسعرها ازديد. هَشا, ما

 هل جيوز بيع وشراء احلليب املأخوذ منه د ه؟: 13السؤال

قد جاء يف الديث ايرشيف ايَشر رماه الاكع عل ِّْب اجلواب:  

ببه مسلع قا : عليه مع  آيه مص هللعْه ْن ايْبي ص  ا هللايسباع رِض ا

)ال حيلُّ ألحد ْن يبيع شيئا , إال بنيَّ ما فيه , مال حيلُّ ملل علع ذيك إال 

عْه ْن ايْبي  هللبيَّْه(. ميف حديث آالر رماه ايرتمَشر عل ِّْب هريرا رِض ا

لحي سح ِمَّْا(. هللص  ا شَّ فح ل  غح  عليه مع  آيه مصببه مسلع قا : )مح

 وبناء عىل ذلك:

 دسمه آلالر, إذا غلب ع  ظِّْه ْنيع الليب املأالوذ حيرم بأوالً: 

كامل ايدسع, مإذا كان ال يعلع كان اإلثع يغريه ع  ْنه سيبيعه  املَّرتر

 ع  املَّرتر ايَشر سيبيع.

ْما إذا باع الليبح آلالر يالنتفاع مْه يْفسه, مييس يلتجارا, ثانيًا: 

تعاىل  هلل. هَشا, مامْعلمه بأنَّه مسبوب ايدسع, فال حرج يف ذيك حعا  

 ْعلع. 
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لقد احتجت ,ىل مبلغ من املال  وطلبت من أخيت أن : 14السؤال

تقرضين مقابل مبلغ متَّفق عليه  ألنها حباجة ,ىل هذا املال  

 فهل يعدُّ هذا ربًا؟

 جح مج حج يث ىث مث جث﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿, ميقو : [11]الديد:  ﴾جس مخ حخ جخ مح

 .[17]ايتغابل:  ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

عْه  هللمْالرج اإلمام ابل ماجه مايطْباِّن عل ْنس بل مايك رِض ا

ي لحةح  هللص  ا هللقا : قا  رسو  ا ُ  يح ي  ْح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )رح

ض  بِ  ر  ايقح ثحاَِمحا, مح ْحم   ِ رش  ة  بِعح قح دح ََّ ا: اي ت وب  ك  َِّة مح ْح رح ِِّب عح ح بحاِب از  ِ نِيحةح ْ    ثحَمح

: ألحنَّ  ا ح ِة؟ قح قح دح ََّ ل  ِمل  اي ْحف ضح ِض  ر  ا بحا   ايقح يل  مح
ِ
ا ِجْب  : يح  ُ ل  ق  , فح ح رشح عح

ٍة(. اجح ِرض  إاِل ِمل  حح تحق  ِرض  ال يحس  تحق  امل س  , مح ه  ِعْ دح أح   مح اِئلح يحس   ايسَّ

د املرابني بقويه:  هللما  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿تعاىل توعَّ

 ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ
 .[279ت278]ايبقرا:  ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 وبناء عىل ذلك:

فال حيلُّ يك ْن تعطي ْالتك ْكثر مما ْالَشت مْها, مال حيلُّ َما ْن 

مه ا تعاىل, ميقد  هللتأالَش زيادا ع  ماَما, ألن ايزيادا عني ايربا ايَشر حرَّ

يقرض السل ي عل آكل ايربا ممؤكله, مع  ْالتك ْن ال تضيِّع ْجر ا

 تعاىل ْعلع. هللتعاىل به عباده. هَشا, ما هللايَشر معد ا



 

 ايفتامى ايرشعية

 

276 

 هل جيوز أن أمنح ولد ولدي شقة سكنية بدون مقابل؟: 15السؤال

عليه مع  آيه مصببه مسلع: )إِنَّ  هلليقو  ايْبي ص  ااجلواب:  

ر  إىِلح  هللا ْ ظ  كِل  يح يح , مح ع  ايِك  وح ْحم  ع  مح ِرك  وح ر  إىِلح ص  ْ ظ  ( ال يح ع  يِك  َمح ْحع  ع  مح ل وبِك   ق 

ا  هللرماه مسلع, ميقو  ص  ا مح دح م   قح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )ال تحز 

لح فيِه,  عح ِمِه فِيعح فح ل  ِعل  عح , مح ْحاه  ف  ْح ِرِه فِيَمح  م  ل  ع  أح ح عح س  تَّى ي  ِة حح مح ايِقيحامح و  ب ٍد يح عح

فِي بحه  مح تحسح ْحي لح اك  ايِِه ِمل   ل  مح عح ( رماه مح ْحب اله  ِمِه فِيعح  ل  ِجس  عح , مح ه  قح فح ن  ْح عح 

 ايرتمَشر مقا : حديث حسل صبيح.

ل   هللميقو  ص  ا مح يحع  لح يح ج  عليه مع  آيه مصببه مسلع: )إِنَّ ايرَّ

ِة ا ْحا  بِطحاعح امل حر  ِصيَّةِ  هللمح اِن يِف ايوح ارَّ ي ضح , فح ت  ا امل حو  ح ُه  , ث عَّ حيح رض   ْحة  , ِستِّنيح سح

 : اح رح ي  رح ب و ه  ْح  َّ ِلح ْح عح رح , ث عَّ قح تحِجب  َمح َمح ايَّْار   ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿فح

يِِه ت  ے ے ھ ھ ھ ھ و  ]ايْساء:  ﴾ى ى ېت إىِلح قح

 ( رماه ْبو دامد مايرتمَشر.[13ت12

 وبناء عىل ذلك:

كُْ عْد اَمبة كامل  ْنُ ْدرى بْيَّتك يف هَشه اَمبة يويد ميدَ, فإن

كان قَدَ مل ذيك اإلرضار بايورثة فإنَّ هبتك ار, ماألهلية ماالالتي

ف.  صبيبة حعا , ميكْك آثع يف هَشا ايتَصُّ

ْما إذا كان يك غرض حعيٌّ يف هَشه اَمبة, فال حرج يف ذيك إن 

تعاىل, ميكل إن ْبقيُ مرثتك ْغْياء الري يك مل ْن تبقيهع  هللشاء ا

ون عونا  َمع فقراء, مالاصة إذا كان مرثتك ْصباب حاجة, مبَشيك تك
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ر قو  ا َ بعد مفاتك ميف حا  حياتك, متَشكَّ  ۆئ﴿تعاىل:  هللع  بِرِّ

 تعاىل ْعلع. هلل. هَشا, ما[11]ايْساء:  ﴾ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

ة توجد قطعة أرض عند والدي  قمت ببناء شقة سكنيَّ: 16السؤال

لي أن أطلب من والدي الفراغة بهذا  عليها من مالي  فهل حيقُّ

 بسبب وجود ,خوة لي؟  حقي يف املستقبلالبناء لضمان 

ف يف ملك ايغري إال بإذنه, ال َيوز يإلنسان ْن يتَصَّ أوالً: اجلواب:  

 يا .مإال كان متعدِّ 

ة, الَّية ايتْازع ر بني ْمالده يف ايعطيَّ َيب ع  ايوايد ْن يسوِّ ثانيًا: 

 فيَم بيْهع, مالَّية ايوقوع يف ايعقوق مقطيعة ايرحع.

 وبناء عىل ذلك:

ُح   ببْاء هَشه األرض بْاء ع  موافقة مايدَ, م  تَّرتط  فإذا قم

 ن ايبْاء يكون هبة  إع  مايدَ اسرتداد املبلغ ايَشر رصفته ع  ايبْاء, ف

 مْك يوايدَ.

مل املا , ْم  ه  فلك ما رصفتح  ,مْما إذا اشرتطُ عليه اسرتداد املبلغ

عليها, ْم ْن ْن تطلب مل مايدَ ْن يبيعك األرض ايتي ْقمُ ايبْاء 

إالوتك مْالواتك مثلها,  ن قد مهب َجيعح وهيبك إياها, برشط ْن يك

سواء, محتى ال  يه ر يف ايعطاء بيْكع, محتى تكونوا يف ايْبِّ حتى يسوِّ 

 تعاىل ْعلع. هلليقع إالوتك يف ايعقوق مقطيعة ايرحع. هَشا, ما
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ن م م ا لَّعلى أن أقدِّ  هل جيوز أن أشارب آخر بعمل: 17السؤال

س املال من أاآلخر ريقدِّم عندي للشركة بدون تقدير قيمته  و

 عنده مع عمله  على نسبة من األرباح نتفق عليها؟

عقد ايرشكة  قد جاء يف جملة األحكام ايرشعية: ال يَحُّ اجلواب:  

موا  ايتي ييسُ معدمدا مل ايْقود كايعرمض مايعقار, يعْي: ال ع  األ

 كة.َيوز ْن تكون رْس ما  يلرش

 وبناء عىل ذلك:

فعقد ايرشكة بايَّكل املَشكور ال َيوز, ميكل بإمكانك ْن تؤجر 

. , ال ْن تَّاركه يف األربا ك يلطرف ايثاِّن ع  ْجر معلوم بيْكَمَملَّ 

 تعاىل ْعلع.  هللهَشا, ما

,ذا أقرض ,نسان صاحبه مااًل  فهل جيب توثيق هذا الدَّين : 18السؤال

 كتابًة هل يكون آمثًا؟ بالكتابة؟ و,ذا مل يوثِّقه

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

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

 .[283]ايبقرا:  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

مذهب َجهور ايفقهاء مل ْصباب املَشاهب األربعة إىل ْن توثيق 

يل بايكتابة ييس ماجبا  حعا , بل هو مْدمب إييه, ألن قو  تعاىل:  هللا ايدَّ

يفيد ْن ايكتابة غري  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿

 مطلوبة إذا توفَّرت األمانة مايثقة بني املتعاملني.
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 وبناء عىل ذلك:

يل بايكتابة إذا مجدت األمانة مايثقة بني املتعاملني,  فال َيب توثيق ايدَّ

. يل ال يكون آثَم   ممل ترَ توثيق ايدَّ

ايَشر كثرت فيه اخليانة مقلَُّ ميكل نَْح ت مالاصة يف هَشا ايزمان 

يل بايكتابة مايَّهود, حتى ال يْدم امل قِرض, محتى  األمانة ت ْن يوثَّق ايدَّ

ال تسوِّ  نفس  املستقرض يَاحبها ايسوء, مع  امل قِرض ْن يعلع حديث 

ثالثة يدعون عليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هللص  ا هللسيدنا رسو  ا

قها, ل كانُ حتته امرْا سيئة اخللق فلع يطلِّ ستجاب َمع: رجفال ي   هللا

مقد  ,مايه د عليه, مرجل آتى سفيها  هِ َّ  مرجل كان يه ع  رجل ما  فلع ي  

رماه الاكع  [5]ايْساء:  ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ :عز مجل هللقا  ا

به, ممافقه ايَشهبي, مايبيهقي. هَشا, ما  تعاىل ْعلع. هللمصبَّ

لدوالر مثاًل( بأغلى من هل جيوز شراء عملة أجنبية )ا: 19السؤال

 سعرها  على أن يكون دفع الثمن ألجل بعد مدة متفق عليها؟

 إن مل حمط صبة ايَصف:اجلواب:  

ت تقاب  ايبديني يف جملس ايبيع قبل االفرتاق, مهَشا باتفاق 1

م.  ايفقهاء َجيعا , مإال صار ربا ايْسيئة املبرَّ

شرتط األجل ت اخللو عل اشرتاط األجل يف عقد ايَصف, فإن ا2

 فيه فسد ايعقد مَيب فسده.
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جْس ماحد, يقويه ص  بني عملتني مل ت ايتَمثل إذا كان ايَصف 3

ِب إاِل ِمث ال  بِِمث ٍل,  هللا هح بح بِايَشَّ هح وا ايَشَّ عليه مع  آيه مصببه مسلع: )ال تحبِيع 

رِ  ِرقح بِايوح وا ايوح بِيع  ال تح ٍ ؛ مح ا عح ح بحع  هح ضح وا بحع  ال ت َِّفُّ ال مح ِق إاِل ِمث ال  بِِمث ٍل, مح

ائِب ا بِْحاِجٍز( رماه ايبدارر ممسلع. ا غح وا ِمْ هح ال تحبِيع  ٍ , مح ا عح ح بحع  هح وا بحع ضح  ت َِّفُّ

 وبناء عىل ذلك:

فال َيوز حاء ايدمالر ألجل, سواء كان بسعر يوم ايَصف ْم 

ة, بزيادا, ألنه يَّرتط يف عقد ايَصف ايتقاب  يف جملس عقد ايَصاف

دا  بِيحٍد( رماه ايبدارر  هلليقويه ص  ا عليه مع  آيه مصببه مسلع: )يح

ِب  هللممسلع, ميقويه ص  ا هح ب  بِايَشَّ هح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )ايَشَّ

...( رماه ايبدارر ممسلع, ميقويه ص  ا اءح هح اءح مح ا إاِل هح عليه مع   هللِرب 

َح  رح تحْ ظح إِن  اس  اف   آيه مصببه مسلع: )مح ْحالح , إِِّنِّ  ه  ر 
ْ ظِ ي تحه  فحال ت  جح بح

لِ ْحن  يح إىِلح 

بحا( رماه اإلمام مايك يف املوطأ. هَشا, ما وح ايرِّ اء  ه  مح ايرَّ , مح اءح مح ع  ايرَّ ي ك  لح  هللعح

 تعاىل ْعلع.

يوجد أمام عقاري قطعة من األرض تقدَّر بتسعني مرتًا  : 20السؤال

 أعطه جوابًا  فقام ببيعها لرجل عَرضها عليَّ صاحبها بسعر غاٍل فلم

 آخر بعد أشهر  فهل من حقي االعرتاض على البيع؟ هذا أواًل.

ذهبت ,ىل املشرتي  واشرتيت منه قطعة األرض  فرفض : ثانيًا

صاحبها األول هذا البيع  وأعلم املشرتي األول أنه لن يتنازل له 

 عنها  فهل هذا من حقِّه؟
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 هللرِض ا هللو  سيدنا جابر بل عبد اايَّفعة حقٌّ ثابُ, يقاجلواب:  

ي ِه  هللقحىضح ايَّْبِيُّ صح َّ اعْهَم: ) لح لِّ مع  آيه مصببه عح ِة يِف ك  عح ف  لَّعح بِايَُّّ سح مح

ع   سح ق  اٍ   ح  ي  ةح  ,مح عح ف  ق  فحال ش  ُ  ايطُّر  فح ِّ رص  مد  مح ُ  ال د  عح قح ا مح إِذح  ( رماه ايبدارر.فح

عة يلرشيك ايَشر يه حَة شائعة يف ماتفق ايفقهاء ع  ثبوت ايَّف

 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 

 حقِّ ايَّفعة يلجار املالصق.

ه يف طلب مذهب َجهور ايفقهاء إىل ْنه إذا تْاز  ايَّفيع  عل حقِّ

ه يف طلبها بعد ايبيع, ألن  ايَّفعة قبل بيع ايعقار املَّفوع فيه,   يسقط حقُّ

هَشا ايتْاز  إسقاط يلبق, مإسقاط القِّ قبل مجوبه ممجود سبب 

ا .  مجوده َم 

ه يف ايَّفعة, ألن  مإذا سامم ايَّفيع املَّرتر ع  األرض سقط حقُّ

 يل ع  ايرضا بملك املتملِّك.املساممة طلب متليك بعقد جديد, مهو دي

 وبناء عىل ذلك:

ك االعرتاض ع  ايبيع, ألن حقَّ ايَّفعة ثابُ يك  فقد كان مل حقِّ

عْد الْفية, الالفا  يرْر َجهور ايفقهاء, ميكل بَشهابك يلمَّرتر 

ك يف ايَّفعة عْد الْفية.  ماتِّفاقك معه ع  حاء األرض سقط حقُّ
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رتر إذا ْراد بيع األرض يآلالريل ْيا  مييس يلبائع ْن يعرتض ع  املَّ

 تعاىل ْعلع. هللكانوا. هَشا, ما

دائن طالب مدينه  ا عليه من دين عند حلول األجل  : 21السؤال

فاعتذر املدين للدائن لعدم وجود املال عنده  فطلب منه الدائن 

ة ا لية ,ىل لة املدين من العمل املبلغ الذي هو يف ذمَّأن حيوِّ

 ة  فهل هذا جائز شرعًا؟عملة أجنبي

فمل ايبيوع املْهي عْها حعا  بيع ايكايئ بايكايئ, أوالً: اجلواب:  

مهو بيع ايْسيئة بايْسيئة, ْم هو بيع ايديل بايديل, مقد ثبُ عل ايْبي 

عليه مع  آيه مصببه مسلع ْنه هنى عل هَشا ايبيع, كَم جاء يف  هللص  ا

رح رِض ا الديث ايَشر رماه الاكع مايدارقطْي مح ِل ع  ِل اب  ِل  َمعْه هللعح عح

ايِِئ  هللايَّْبِيِّ ص  ا ي ِع ايكح ل  بح حى عح ه  هنح نَّ ْح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )

وح ايَِّْسيئحة  بِايَِّْسيئحِة. ايِِئ(. مقا : ه   بِايكح

ال مذهب َجهور ايفقهاء إىل عدم جواز بيِع ايديل مل املديل نفسه, م

 بيِعه مل غريه.

ايَِصافة ت مهي بيع املا  باملا  ت جائزٌا حعا  إذا توافرت فيها نيًا: ثا

ا نوٌع مل ْنواع ايبيوع, مقد قا  تعاىل:   ٹ ٹ ٹ﴿حمطها, ألهنَّ

عليه مع  آيه مصببه مسلع:  هلل. مقا  ص  ا[275]ايبقرا:  ﴾ڤ ڤ

ُّ بِاي   اي ْب  ِة, مح ِفضَّ ة  بِاي  اي ِفضَّ ِب, مح هح ب  بِايَشَّ هح ر  )ايَشَّ ايتَّم  ِعرِي, مح ِعري  بِايََّّ ايََّّ , مح ِّ ْب 

َِشِه  ُ  هح فح تحلح ا اال  إِذح ا بِيحٍد, فح د  , يح
ٍ
اء وح اء  بِسح وح امل ِل ح  بِامل ِل ِح, ِمث ال  بِِمث ٍل, سح ِر, مح بِايتَّم 
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ا بِيحٍد( رماه اإلمام مسلع عل عبادا  د  انح يح ا كح ي فح ِشئ ت ع  إِذح وا كح بِيع  ْحاف  فح حص  األ 

 عْه. هللايَامُ رِض ابل 

ماتفق ايفقهاء ع  ْنَّ مل حمط ايَصافة تقاب  ايبديني يف جملس 

ا بِيحٍد(. ميقويه  هللايعقد, يقويه ص  ا د  عليه مع  آيه مصببه مسلع: )يح

(  هللص  ا اءح هح اءح مح ا إاِلَّ هح ِرِق ِرب  وح ب  بِاي  هح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )ايَشَّ

 عْه. هللعل عمر بل اخلطاب رِض ارماه اإلمام ِْحد 

 (:6/8) 75قد جاء يف قرار املجمع ايفقهي اإلسالمي رقع م

ايديل الاصل بعملة معيْة ال َيوز االتفاق ع  تسجيله يف ذمة 

املديل بَم يعاد  قيمة تلك ايعملة مل ايَشهب ْم مل عملة ْالرى, ع  

األالرى املتفق ع  معْى ْن يلتزم املديل بأداء ايديل بايَشهب ْم ايعملة 

 األداء هبا.

 وبناء عىل ذلك:

ة املديل مل عملة َمليَّة إىل عملة  يل املرتتِّب يف ذمَّ فال َيوز حتويل ايدَّ

ده إياه يف األجل املتفق عليه, ألنَّ هَشا ايتبويل يو ْجْبية, م ع  ْن يسدِّ

م, مإما رصافة ممل  إما هو بيع ديٍل بديل, مهَشا مْهٌي عْه حعا  كَم تقدَّ

ق يف  حقَّ حمط صبة عقد ايَصافة, ايتقاب  يف جملس ايعقد, مهَشا غري َم 

م حعا   حتويل ايديل, مهَشا غري جائٍز حعا , ألنَّه نوع مل ْنواع ايربا املبرَّ

اءح  هللبقويه ص  ا ا إاِلَّ هح ِرِق ِرب  وح ب  بِاي  هح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )ايَشَّ

( رماه اإلمام ِْحد  اءح هح  عْه. هللعل عمر بل اخلطاب رِض امح
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ميكل ال حرج عْد ايوفاء ْن يفيه ايديل بعملة ْجْبية بسعر يوم 

, ألنه يعدُّ مل باب بيع ايديل بايْقد. يوم ايوفاء ايوفاء إذا تراضيا ع  ذيك

 تعاىل ْعلع.  هللهَشا, ما

تفق عليه بيين قمت بشراء بيت جاهز للسكن   بلغ م: 22السؤال

ن لي مساحة البيت ؤ كذا مرت ؤ وتبيَّ على أنَّلبيت  وبني صاحب ا

بعد ذلك أن البيت مساحته أقل من األمتار اليت أخربني عنها 

 صاحب البيت  فهل من حقي أن أطالبه بقيمة األمتار الناقصة؟

حاء ايبيُ ازاهز يلسكل مل ايبائع ع  سعر  إذا تعَّ اجلواب:  

 رت ايواحد, فايبيع صبيح, ميستبقُّ بدمن حتديد األمتار مسعر امل ,ازملة

 ايبائع ايثمل, مَيب ع  ايبائع تسليع ايبيُ.

ْما إذا تعَّ بيع ايبيُ ع  ْساس األمتار, مبنيَّ ايبائع يلمَّرتر قيمة 

ع ايبائع دفع املَّرتر قيمة ايبيُ ع  ْساس األمتار, مسلَّ ماملرت ايواحد, 

و بيع صبيح, مإذا نقَُ األمتار فق عليها, فهاملَّرتر ايبيُ باألمتار املتَّ 

قيمة األمتار ايْاقَة  ْم زادت, مجب دفع قيمة األمتار ايزائدا, ْم ردُّ 

 يلمَّرتر.

 وبناء عىل ذلك:

فق عليه بيْك مبني ايبائع, م  فَم دمُ اشرتيُ ايبيُ ع  مبلغ متَّ 

يك ايرجوع ع  ايبائع بقيمة األمتار  َشكر قيمة املرت ايواحد, فال حيقُّ ت  

, ميكل يك اليار فس  د يك مساحة ايبيُ باألمتارميو حدَّ  ,ايْاقَة



 

 كتاب املعامالت املايية

 

285 

 ., إال ْن تتفقا ع  غري ذيكايعقد, متسرتدُّ ما دفعته مل املا  بدمن زيادا

كر سعر املرت دا, مذ  ْما يو اشرتيُ ايبيُ ع  ْساس األمتار املبدَّ 

ميكون ك ْن ترجع ع  ايبائع بسعر األمتار ايْاقَة, ايواحد, فمل حقِّ 

االتفاق عليه عْد ايبيع, ال عْد اكتَّاف  سعر املرت ايواحد حسب ما تعَّ 

 تعاىل ْعلع.  هللايْقص. هَشا, ما

مهندس طريان حربي يريد أن يتعاقد مع شركة أوربية : 23السؤال

لتصنيع الطائرات احلربية  مع العلم بأن الشركة تبيع 

بيع لدولة طريانها لدول ,سالمية وغري ,سالمية  ور ا أن ت

   فهل جيوز العمل يف هذه الشركة؟لدولة ,سالمية حماربة

تعاىل به ْنه إذا  هللمل َماسل ايرشع ايرشيف ايَشر ْكرمْا ااجلواب:  

م ْمرا  مل األمور سدَّ ايَشرائع املوصلة إييه, ممل ذيك ايْهي عل بيع  حرَّ

يدماء ايسال  يف ايفتْة, ملا يف ذيك مل تقوية ْهل ايفتل ع  إراقة ا

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ﴿مسفكها, قا  تعاىل: 

 .[2]املائدا:  ﴾ېئ

عليه مع  آيه مصببه مسلع بتكسري  هللمقد ْمر ايْبي ص  ا

ِررِّ رِض ا عح ى األحش  وسح ْحِِّب م  ل   عْه  هللايسال  ْيام ايفتل, رمى ْبو دامد عح

و   ا س  ا ح رح : قح ا ح ر  عليه مع  آيه مصببه مسلع: )إِ  هللص  ا هللقح دح ح يح نَّ بحني 

ا,  افِر  يِس كح م  ي  ِمْ ا مح ؤ  ا م  ل  فِيهح ج  بِح  ايرَّ  َ ِع, ي 
لِ ي ِل امل ظ  ِع ايلَّ ِقطح ِة فِتحْ ا كح اعح ايسَّ

 ٌ ري  ا الح املحاَِش فِيهح اِئِع, مح ٌ ِمل ايقح ري  ا الح اِعد  فِيهح ا, ايقح افِر  بِح  كح  َ ي  ِمْ ا مح ؤ  يِس م  م  ي  مح
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ما  رسِّ  اِعي, فحكح ع  ِمل ايسَّ ي وفحك  ب وا س  ِ ارض  , مح ع  ك  ارح تح ْحم  وا  قحطِّع  , مح ع  ِقِسيَّك 

.) مح ْحي  آدح ِ اب  ري  دح ل  كح يحك  ل  ع  فح ٍد ِمْ ك  ْححح ِْي عح ح  ع  اِللح يح إِن  د  ِا, فح ارح  بِاِلجح

ي ع   م  بح مقد جاء يف املوسوعة ايفقهية ايكويتية ت مَطلح سال  ت : حيح ر 

ِب  ِل الحر  الِ  ألحه  ْحم  ايسِّ لِِمنيح  ِريِق عح ح امل س  ِريد  قحط عح ايطَّ نَّه  ي  ْح لحع   ع  حل  يح
ملِ مح

مِّ  د  ْحن  حيح ِملح إىِلح عح ٍع 
لِ  س 
ِلُّ ملِ : ال حيح رُّ ِ ل  ايبحَص  ا ح الحسح قح , مح ع  ي ْحه  اح ايِفت ْحِة بح ارح إِثح

ال  , مح ِمنيح
لِ هيِع  بِِه عح ح امل س  وِّ قح ا ي  ِمنيح ِسالح 

لِ ان  بِِه امل س  تحعح ا ي س  ال مح ا, مح اع  رح ك 

ة  َمح ع  عح ح  ِويح ق  ِب تح ِل الحر  الِ  ألحه  ي ِع ايسِّ اِع؛ ألحنَّ يِف بح رح ايك  الِ  مح عح ح ايسِّ

انحتِِهع   تِعح ِة ايِقتحاِ ؛ الس  لح اصح وح م  مِب مح لِّ ال ر  اِعث ا َمح ع  عح ح شح بح , مح ِمنيح
لِ ِقتحاِ  امل س 

يِكح يح  ذح .بِِه, مح تحيِض املحْ عح  ق 

, مالاصة يف هَشه كةْراه عدم جواز ايعمل يف هَشه ايرش يَشيك ايَشر

مل يف ايغايب األعع إال ع   اآلمنة, حيث نرى هَشا ايسال  ال حي 

 املسلمني يف مَّارق األرض ممغارهبا, ْم هو مسيلة لَمية ْشداا.

 وبناء عىل ذلك:

ع ْنه يريد قطع فإذا كان حيرم بيع ايسال  ألهل الرب مملل يعل

ايطريق ع  املسلمني, فمل باب ْمىل ْنه ال َيوز ايعمل يف حكة ْمربية 

تبيع طرياهنا يدم  غري إسالمية, مالاصة إذا كانُ َماربة يلمسلمني, 

م ع  جلب املَايح.  مايقاعدا تقو : درء املفاسد مقدَّ

, ممل املعلوم ماملَّاهد ْن ايدم  ايغربية ال تعطي الْبهتا يلمسلمني

مإذا تعلَّع مسلع عْدهع علوما  دقيقة ال توجد عْد غريهع, محام  املسلع 
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 هللْن يرجع إىل بلده فإهنع يقتلونه, فهع يبدلون ع  املسلمني بَم آتاهع ا

 تعاىل ْعلع.  هللتعاىل, فلَمذا نرسع بإعطائهع ما عْدنا؟ هَشا, ما

وقعت يف رجل عنده ماشية خرج بها ,ىل املرعى  فنام  ف: 24السؤال

أرض مزروعة تعود ملكيتها لشخا معني  فأكلت زرعه  فهل 

 يضمن صاحب املاشية قيمة الزرع؟

 قد ذهب َجهور ايفقهاء إىل ضَمن ما تفسده املاشية مل ايزرعاجلواب:  

 مايَّجر إذا مقعُ يف ايليل, مكانُ محدها إذا   تكل يد ألحد عليها.

حد عليها, فال ضَمن فيه, مْما إذا مقعُ يف ايْهار, م  تكل يد أل

بِيِه  ْح ل   ةح عح َح حيِّ ِل َم  اِم ب  رح ل  حح يلبديث ايَشر رماه اإلمام ِْحد مْبو دامد عح

ه   ت  دح أحف سح ٍل فح ج  اِئطح رح ُ  حح لح الح اِزٍب دح ِل عح  ب 
ِ
اء ح ة  يِل ْبح اقح ْحنَّ نح و   ا ,) س  ىضح رح  هللفحقح

ِل األح  عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا ْحه  ارِ عح ح  ا بِايَّْهح ظحهح اِ  ِحف  وح  ,م 

ي ِل(. ا بِايلَّ ظحهح اَِش ِحف  ِل املحوح ْحه  عح ح   مح

ِي  ع  اِر يِلرَّ حا يِف ايَّْهح اَم  سح اَِش إِر  ِل املحوح ْحه  اح ِمل   ادح ميقو  ابل قدامة: ايعح

ي ال   ا يح هح ظ  ِحف  ظ  مح مِع ِحف  ر  ايزُّ اتنِِي( مح اِئِط )ايبحسح ِل الحوح ْحه  ا   ادح عح ا د منح , مح حار  ا هنح هح

ي ال   ُ  يح بح هح ا ذح إِذح ي ِل, فح ُِ  ايلَّ ق  ا يِف مح ظحهح ِهع  ِحف 
كِ ا برِتح  هح

لِ ْحه  ِريط  ِمل   انح ايتَّف  كح

ِظ. ِا اِلف  ادح  عح

 مإن ْتلفُ هنارا , كان ايتفريط مل ْهل ايزرع, فكان عليهع.

, ماملتسبِّ  ب ال مايقاعدا ايفقهية تقو : املباح ضامل مإن   يتعدَّ

 ر.يضمل إال بايتعدِّ 
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 وبناء عىل ذلك:

فإذا كان ايراعي الرج بأغْامه إىل املرعى ايعام, ْم مرعاه اخلاا يف 

ر ْم ايتقَري, مايَشر ْراه ْنه بْومه كان ايْهار ال يكون ضامْا  إال بايتعدِّ 

معليه ضَمن ما  ,ا  يف حفظ ْغْامه عْدما مقعُ يف األرض املزرمعةمقَصِّ 

 تعاىل ْعلع.  هلليته. هَشا, ماْفسدته ماش

أشرتي به الدوالر  بقصد التجارة  فهل جيوز أن  مال عندي: 25السؤال

 أبيعه ,ىل أجل مسمى بسعر زائد عن يوم البيع؟

ْحِِّب اجلواب:   ل   قد جاء يف الديث ايرشيف ايَشر رماه ايبدارر عح

دح ب   ي  زح اِزٍب مح اءح ب لح عح ح ُ  ايْبح أحي  اِ  قا : سح اال: املِْ هح قح ِف فح ل ايَصَّ  عح عح قح ْحر  لح 

وِ  ا س  ِد رح ه  ِل عح ح عح ي  اِجرح َّْا تح  عليه مع  آيه مصببه مسلع, هللص  ا هلل)ك 

و ح ا س  ْحا رح ي  أح ِف  عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا هللفحسح ل ايَصَّ  عح

أ سح  ا بِيحٍد فحال بح د  انح يح : إِن  كح ا ح قح اء   ,فح انح نحسح إِن  كح (. مح ل ح   َ  فحال يح

يف جملس ايعقد  ماشرتط ايفقهاء يف عملية رصف ايعملة ايتقاب ح 

 يدا  بيد, مإال كان مل ايربا املبرم حعا .

 وبناء عىل ذلك:

ميكل برشط ايتقاب  يف  ,فال حرج مل ايعمل يف رصافة ايعملة

جملس ايعقد, فإذا بعُ ايدمالر إىل ْجل مسمى فهَشا ايبيع غري جائز 

م حعا , سواء بعُ ايدمالر مهو نوع مل ْنواع ربا ايْسيئة املبرَّ حعا , 

 تعاىل ْعلع. هللبسعر يوم ايبيع ْم بزيادا. هَشا, ما

** ** ** 
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هل جيوز ممارسة العادة السرية مع الزوجة  عن طريق : 1السؤال

 احلديث معها على اإلنرتنت؟

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿: تعاىل هلليقو  ااجلواب:  

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
. مذكر ايفقهاء بَّكل عام حرمة [7ت5]املؤمْون:  ﴾چ چ چ چ

 االستمْاء باييد ع  ايرجا  مايْساء.

مذكر ْغلب ايفقهاء جواز االستمْاء بيد ايزمجة, ألن ايزمجة َملُّ 

 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 

 تعاىل ْعلع.  هللطريق اإلنرتنُ. هَشا, ما

ما حكم رقا النساء يف حفالت األعراس  وهنَّ يسمعن : 2السؤال

 الغناء املقرون باملوسيقى؟

دا عل ايغْاء, ْم سَمع ايغْاء إاجلواب:   ن استَمع املوسيقى جمرَّ

 املقرمن باملوسيقى ال َيوز حعا  عْد َجهور ايفقهاء.

مرقص ايْساء ْمام ايْساء جائز حعا  إذا   يقرتن بيشء مل 

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

ر يكون فيه غْاء مقرمن باملوسيقى, هَشا فال َيوز حضور الفل ايَش

 هللفضال  عل حرمة ايرقص عْد سَمع ايغْاء املقرمن باملوسيقى. هَشا, ما

 تعاىل ْعلع. 

والدي صاحب مال وجاه  يريد تزوجيي  وبعد ,جراء العقد : 3السؤال

على فتاة صاحبة دين وخلق  أراد والدي ,قامة حفلة زفايف مع 

 دري ماذا أفعل؟وجود منكرات كثرية  وال أ

 هللتعاىل ع  عبده االيتزام برشع ا هللمل ْعظع نعع اأوالً: اجلواب:  

 عز مجل, ممل ذاق حالما ايطاعة صعب عليه ايوقوع يف املعَية عمدا .

تعاىل عليه نعمه ْن يَّكر  هللَيب ع  ايعبد املؤمل إذا ْسبغ اثانيًا: 

عز  هللايْعع يف معَية ا تعاىل ع  هَشه ايْعع, مْن ال يستغلَّ هَشه هللا

ضها يلزما .  مجل, ألنه بَشيك يعرِّ

ال َيوز إقامة حفالت ايزماج املَّتملة ع  املْكرات, مايتي ثالثًا: 

مل َجلتها ايغْاء ماملوسيقى مايرقص, ْم االتالط ايرجا  مع ايْساء, ْم 

ظهور ايزمجة ْمام ايرجا  األجانب, مكلُّ هَشه األمور مْكرات َيب 

باييد يَاحب األمر, ْم بايلسان, ْم بايقلب مع مغادرا ذيك إنكارها, 

 الفل.

عز مجل, ألن حقَّ  هللطاعة ايوايديل مقيَّدا يف غري معَية رابعًا: 

م ع  حقِّ ايوايديل, مال طاعة ملدلوق يف معَية ا هللا تعاىل,  هللتعاىل مقدَّ



 

 كتاب الظر ماإلباحة

 

293 

يحةٍ : )ايرشيف كَم جاء يف الديث
َِ
ع  ةح يِف مح ة  يِف إِ  ,ال طحاعح نََّمح ايطَّاعح

مِف  ر   ( رماه ايبدارر ممسلع.امل حع 

 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 

رمه بتبكيع ايرشع يف َجيع ْقوايْا مْفعايْا, فإن ْرصَّ ايوايد ع   إقامة يَشكِّ

الفل املَّتمل ع  املْكرات فيجب عليك ْن تتغيَّب عل الفل, مال 

 تَّارَ فيه عْد مجود املْكرات.

ا  َجيال , مْن يرش  صدمرنا  هللمإنا نرجو ا نا إىل ديْه رد  تعاىل ْن يردَّ

 تعاىل ْعلع. هلليلطاعة, مْن حيبِّب إىل قلوبْا اإليَمن. آمني. هَشا, ما

 ب أو األخ أن يقبِّل ابنته أو أخته من خدِّها؟هل جيوز لأل: 4السؤال

عْه عل تقبيل  هللقد سئل اإلمام ِْحد بل حْبل رِض ااجلواب:  

 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.

مل سفر بتقبيل ذمات املبارم إذا مجاء يف اإلقْاع: مال بأس يلقادم 

   ِ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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ْالته ْم ْحد َمارمه مل  ماألمىل يف حقِّ ايرجل ْن ال يقبِّل ابْته ْم

م ع  جلب املَايح,  , مالاصة إذا كانا شابني, مدرء املفاسد مقدَّ اخلدِّ

 تعاىل ْعلع. هللميكفي ايوايد ْم األخ ْن يقبِّل ازبني ْم ايرْس. هَشا, ما

كانت زوجيت تتحدث مع صديقة هلا على اهلاتف  وأخذت : 5السؤال

زوجيت تعلم أني أستمع للحديث بينهما بدون علم املرأة  و

 أستمع للحديث  فماذا يرتتب علينا؟

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿يقو  موالنا عز مجل: أوالً: اجلواب:  

, مفعلك هَشا مل [12]الجرات:  ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

س.  ايتجسُّ

ِد  ِمل  عليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هلليقو  ايْبي ص  اثانيًا:  جتح

ِة ِعْ  مح ايِقيحامح و  ِّ ايَّْاِس يح ِ  هللادح حح ني  هح ج  وح ا اي  ٍه  ,ذح ج   بِوح
ِ
الء ؤ  أ يِت هح ايََِّشر يح

هٍ  ج   بِوح
ِ
الء ؤ  هح ( رماه ايبدارر ممسلع؛ مزمجتك مع صديقتها صاحبة مح

مجهني, مجه معها بأهنا صديقة, ممجه معك بأهنا مفية, مهي يف القيقة 

 ختون تلك املرْا, متدفعك يلديانة يتلك املرْا.

ل  عليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هللص  ايقو  ايْبي ثالثًا:  مح مح

ونح  اِره  ه  كح ع  يح ه  ٍم مح و  ِديِث قح عح إىِلح حح تحمح منح ِمْ ه   ,اس  ِفرُّ نِِه  ,ْحم  يح ْ ذ  بَّ يِف  ص 

ةِ  ِقيحامح مح اي  و  ( رماه ايبدارر؛ ماآلن ك هو ايرصاا املَشاب. مْنُ اآلن ك  يح

أن املرْا املسلمة تكره ْن تستمع لديث املرْا األجْبية عْك, مال شك ب

ث مع بع  صديقاهتا.  يسمع حديثها رجل ْجْبي عْها, إذا كانُ تتبدَّ
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 وبناء عىل ذلك:

فَم فعلته ْنُ مزمجتك مع صديقتها, مل استَمعك لديثها مع 

زمجتك, هو اليانة عظيمة, مال حيلُّ يك ميزمجتك فعله, مهو مْاٍف 

رْا قد تْبسط يف الديث مع مخمايف يلمرمءا ممكارم األالالق, ألن امل

صديقتها, مهل ترىض هَشا يزمجتك إذا كانُ تتبدث مع صديقتها ْن 

 يسمع حديث زمجتك زمج  صديقتها؟ فعليكَم بايتوبة ايَادقة ايَْو .

ر  مل اخليانات ايتي تقع ْثْاء املكاملات اَماتفية مل فتح مكْبِّ  َشِّ ْ حح م

ل املكاملة بدمن علع ايَوت ييسمع الارضمن الديث, ْم ْن تسجِّ 

 تعاىل ْعلع. هللاملتكلِّع. هَشا, ما

زوجيت حريصة كلَّ احلرص على وضع املناكري على : 6السؤال

أظفارها  وأنا أتضايق من ذلك جدًا  فهل من حقي أن أمنعها 

 من ذلك؟

إن مضع ايطالء ع  األظفار هو نوع مل ْنواع ايزيْة اجلواب:  

, ميكل املَّكلة ايتي تعرتض إذا طلبها مْها مجيلمرْا, مايزيْة مل حقِّ ايز

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:

ال حرج مل مضع ايطالء ع  األظفار برشط إزايته عْد كلِّ ت 1
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 غسل, معْد كلِّ مضوء, مال حرج يف بقائه ْيام الي  مايْفاس.

ت إذا مضعُ املرْا ايطالء ع  ْظفارها مجب عليها سرت كفيها إذا 2

الرجُ يلَّارع, ألنه مل ايزيْة ايتي َيب سرتها, هَشا يف حقِّ املرْا ايتي 

 ييسا بعورا.ترى ْن ايكفني 

تعاىل, مطالء  هللت َيب ع  املرْا طاعة زمجها يف غري معَية 3

األظفار ييس فرضا  مال ماجبا  مال سْة, بل هو مبا  بايرشمط ايتي 

ذكرناها, فإن مْعها زمجها مل ذيك فيجب ع  املرْا طاعة زمجها, مال 

 تعاىل ْعلع. هللَيوز َما ْن ختايفه. هَشا, ما

يف مقتبل العمر  ومشكليت أني أتأثر جدًا بالنظر  أنا شاب: 7السؤال

,ىل النساء  وخترج مين مادة لزجة  وهذا جيعلين يف تعب 

ومشقة بسبب االغتسال وتطهري الثياب  فأرجو ,رشادي حللِّ 

 هذه املشكلة.

ر قو  اأوالً: اجلواب:    ڇ ڇ ڇ ڇ﴿تعاىل:  هللتَشكَّ

, [30]ايْور:  ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿تعاىل:  هللر قو  امتَشكَّ 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
 [.7ت5]املؤمْون:  ﴾چ چ چ

ح عليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هلليقو  ايْبي ص  اثانيًا:  ع رشح ا مح يح

ج   مَّ يحتحزح ل  اح فح بحاءح ع  اي  ْ ك  تحطحاعح ِم ل  اس  بحاِب مح َح  ,ايََّّ ْحح  ِ مح ْحغح ُّ يِل بحَصح إِنَّه   ل  فح



 

 كتاب الظر ماإلباحة

 

297 

ِج  ر  فح اءٌ  ,يِل  ه  ِمجح ه  يح إِنَّ ِم فح و  ََّ ي ِه بِاي لح عح تحطِع  فح ل   ح  يحس  مح ( رماه ايبدارر مح

 ممسلع, فايزماج معني يغ ِّ ايبَص محفظ ايفرج.

عليه مع  آيه  هللعليك بَببة ايَالني, ألن ايْبي ص  اثالثًا: 

ايِ : )قا  مصببه مسلع ََّ حلِيِس اي ثحل  از   إِنََّمح مح
ِ
ء و  حلِيِس ايسَّ از  اِمِل  ,ِح مح بح كح

نحافِِ  اي كرِيِ  ِك مح َِشيحكح  ,امل ِس  ْحن  حي   ا  ِك إِمَّ اِمل  امل ِس  ب تحاعح ِمْ ه   ,فحبح ْحن  تح ا  إِمَّ ا  ,مح إِمَّ مح

يِّبحة   دح ِمْ ه  ِرحي ا طح
ِ ْحن  حي  ِرقح ثِيحابحكح  ,ْحن  جتح ا  كرِِي إِمَّ نحافِ   اي  ِ  ,مح ْحن  جتح ا  إِمَّ دح ِرحي ا مح

بِيثحة   ث جليسه عل الح ( رماه ايبدارر ممسلع؛ فازليس ايَايح ال حيدِّ

ره با تعاىل, مالاصة يف غ ِّ ايبَص  هللايْساء, مال عل ايَّهوات, بل يَشكِّ

 محفظ ايفرج.

 وبناء عىل ذلك:

فعليك ْن  هللفأنا ْنَبك بايزماج, فإن عجزت عل ذيك ال قدر ا

يف اخلريات, ألهنع قايوا: ييس ايعاقل  حتتا  ع  نفسك, مذيك بَّغلها

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  يزجا , ِيرج مل 

يعقبه فتور, هو مَشر, يوجب ايوضوء, مغسل ايثوب,  غري تدفُّق, مال

 تعاىل ْعلع. هللمييس مْيا  يوجب ايغسل. هَشا, ما



 

 ايفتامى ايرشعية

 

298 

عز وجل بزوجة صاحلة   هللأنا رجل متزوج  وقد أكرمين ا: 8السؤال

غري أني مبتلى  حبة امرأة من النساء  وقليب مييل ,ليها  فهل 

 ؟علي من ذنب يف ذلك  ألني ال أملك التصرف يف قليب

ةح رِض اأوالً: اجلواب:   اِئَّح ل  عح :  هللرمى ْبو دامد عح  ُ ايح عْها قح

و   ا س  انح رح ِد    هللص  ا هلل)كح يحع  ِسع  فح ق  عليه مع  آيه مصببه مسلع يح

: ا و   ق  يح (. يلهمح لِك  ْحم  ال  ِْي فِيَمح متح لِك  مح ل م  , فحال تح ك 
لِ ْحم  ِمي فِيَمح  ا قحس  َشح عَّ هح

ء: حبُّ الال  حال , محبُّ الرام حرام, مقد قا  مقا  بع  ايعلَم

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿موالنا عز مجل: 

 . [7]الجرات:  ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

فايواجب ع  املؤمل ْن حيبَّ ايطاعة مْهل ايطاعة, مْن يكره 

املعَية, ممل املعاِص ايتي َيب ع  ايعبد ْن يكرهها َمبة ايْساء 

جات, ألن يف ذيك إفسادا  َما يف حياهتا األجْبيات, مالاصة املتزمِّ 

ْ سيدنا رسو  ا عليه  هللص  ا هللايزمجية, مهَشا اإلفساد جريمة كْبى تْبَّ

بَّبح ت ْر ْفسد  ل  الح ي سح ِمَّْا مح مع  آيه مصببه مسلع مل فاعلها بقويه: )يح

ا( رماه ْبو دامد عل ِّْب هريرا رِض ا ِجهح م  ْحا  عح ح زح رح  عْه.تعاىل  هللت ام 

البُّ املبرم قد يدفع ايعاِص الرتكاب معاا ْالرى, ألن ثانياً: 

املعَية تستدعي معَية ْالرى, كَم ْن ايطاعة تستدعي طاعة ْالرى, فببُّ 

املرْا األجْبية قد يدفع ايعاِص إىل ما ال حيلُّ يه حعا  مل ايْظر, مايلمس, 

 تعاىل. هللماخللوا, مقد يؤدر إىل ارتكاب جريمة ايزنى مايعياذ با
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كلََّم قور اإليَمن يف قلب ايعبد كلَم عظع حبه يلطاعات مْهل ثالثًا: 

ايطاعات, مايعكس بايعكس, مقد يؤدر هَشا األمر إىل سلب اإليَمن 

ر ا عليه مع  آيه  هللص  ا هللتعاىل, يقو  سيدنا رسو  ا هللبايكليَّة ال قدَّ

ِِّن  ز  اِِّن ِحنيح يح ِِّن ايزَّ ز  ق  ِحنيح مصببه مسلع: )ال يح ِ ال يحرس  ِمٌل, مح ؤ  وح م  ه   مح

ة   بح ايتَّو  ِمٌل, مح ؤ  وح م  ه  حا مح هب  ح رح ِحنيح يحرش  حم  ب  اخل  ح ال يحرش  ِمٌل, مح ؤ  وح م  ه  ق  مح ِ يحرس 

( رماه ايبدارر ممسلع عل ِّْب هريرا رِض ا د  ٌة بحع  مضح ر  ع   عْه. هللمح

ار, فهَشا سيدنا ايقَص يف ايقرآن ايعظيع عْبٌا ملل ْراد االعتبرابعًا: 

يوسف عليه ايَالا مايسالم, يف بيُ عزيز مَص, حاميُ زمجة ايعزيز 

, ميكلَّ اإليَمن ايَشر يف قلب  ْن تغريه بكلِّ ايوسائل, مرامدته رصاحة 

سيدنا يوسف عليه ايَالا مايسالم كان ْعظع مل هَشا اإلغراء مل زمجة 

ع عل اليانة زمجها, مكان ْعظع مل هتديدها يه  ڄ ڄ﴿:   تتورَّ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
. مقا  سيدنا يوسف عليه [32]يوسف:  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ايسالم: 

 . [33]يوسف:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 وبناء عىل ذلك:

فأنُ آثع يف هَشا البِّ يلمرْا األجْبية, مالاصة إذا كان هَشا 

ك ْن تتديَّل تلك يدفعك الرتكاب بع  املعاِص معها, ماألسوْ مل ذي

 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 

 عز مجل. هللايدعاء 

ر افإن عجزت عل مق م مل  هللاممة هَشه ايعاطفة ت ال قدَّ تعاىل ت فتقدَّ

د يسبب مل  جها, فإن كُْ عاجزا  عل ايتعدُّ الطبة هَشه ايفتاا متزمَّ

تعاىل بَدق يف ْن يَصف قلبك عْها, ألن  هللاألسباب, فأكثر مل ايدعاء 

 قلوب ايعباد بني ْصبعني مل ْصابع ايرِحل يقلِّبها كيف يَّاء.

, يلهديث ايرشيف: )امْما االستدال  بال لِك  ْحم  ِمي فِيَمح  ا قحس  َشح عَّ هح

(. فاستدال  يف غري َمله, ألن حبَّ ايْبي  ك 
لِ ْحم  ال  ِْي فِيَمح متح لِك  مح ل م  فحال تح

عليه  هللعليه مع  آيه مصببه مسلع كان يْسائه, محاشاه ص  ا هللص  ا

تعاىل يه, مإن حبَّك  هللمع  آيه مصببه مسلع ْن يميل قلبه يغري ما ْحلَّ ا

مه ا يف ْعراض  هللتعاىل عليك, فاتق ا هلليغري زمجتك مَمارمك مما حرَّ

ر هَشا األمر يو كان مل قبل رجل ْجْبي يبع  َمارمك  اآلالريل, متَوَّ

ر ا  تعاىل ْعلع.  هللت هل يرضيك هَشا؟ هَشا, ما هللت ال قدَّ

من أجل هل جيوز ثقب األذن واألنف للمولودة الصغرية : 9السؤال

 تعليق احللي فيها؟

 هللجاء يف الديث ايَبيح عل ابل عباس رِض اأوالً: اجلواب:  

اءح  هللعْهَم, ْن ايْبي ص  ا ْحتحى ايِّْسح عليه مع  آيه مصببه مسلع 



 

 كتاب الظر ماإلباحة

 

301 

ح   اهِنِلَّ مح لَّ هيح ِويلح إىِلح آذح ت ه  ْحي  رح ِة, فح قح دح ََّ لَّ بِاي ه  رح ْحمح لَّ مح ه  رح كَّ ذح لَّ مح ظحه  عح  ل وِقِهلَّ فحوح

لح إىِلح باِلٍ . رماه ايبدارر. ع  فح د   يح

 ايتعَشيب يلَغري ماملثلة فيه متَّويه اخللقة ال َيوز.ثانيًا: 

آه   هللاألصل يف اعتبار ايعادا ْثر ابل مسعود رِض اثالثًا:  ا رح عْه: )مح

وح ِعْ دح ا ه  ْ ا فح سح ِمْ ونح حح ٌل( رماه اإلمام ِْحد مايطْباِّن. هللامل  ؤ  سح  حح

 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 

 عليه مع  آيه مصببه مسلع. هللايْبي ص  ا

ْما بايْسبة يثقب األنف فهو ييس عرفا  عاما , ميكل إذا تعارف ْهل 

  هَشا فال حرج عْد ذيك مل ثقب األذن ماألنف ميو كان يف ايبلدا ع

 ذيك تعَشيب مإيالم, إال ْنه ْ  الفيف ممقبو .

لِّق فيه الِل,  ميكل جتدر اإلشارا إىل ْنه إذا تع ثقب األنف مع 

مكانُ املرْا ممل تظل ْن ايوجه ييس بعورا, مال َيب سرته, فإنه َيب 

ب ايزيْة, ألن سرت ايزيْة ماجب عليها يف هَشه الاية سرت ايوجه بسب

 باالتفاق.

ْما األذن فباالتفاق َيب سرتها سواء كان فيها حِل ْم ال. هَشا, 

 تعاىل ْعلع. هللما
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هل جيوز أن أ ح لزوجيت حبضور حفل زفاف أختها مع : 10السؤال

 وجود الغناء واملوسيقى والرقا وكشف العورات؟

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿تعاىل:  هلليقو  اأوالً: اجلواب:  

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ
 . [6]ايتبريع:  ﴾ۇئ وئ وئ

ع   هلليقو  ص  اثانيًا:  ْحى ِمْ ك  ل  رح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )مح

يِكح  ذح بِِه, مح ل  بِقح تحطِع  فح إِن   ح  يحس  انِِه, فح بِلِسح تحطِع  فح إِن   ح  يحس  ه  بِيحِدِه, فح ريِّ  ي غح ل  ا فح ر  ْ كح م 

ف  اإلِ  عح ِن( رماه مسلع عل ِّْب سعيد اخلدرر رِض اْحض   عْه. هلليَمح

يِس بِيحِدِه  هللميقو  ص  ا َِشر نحف  ايَّ عليه مع  آيه مصببه مسلع: )مح

لَّ ا ي وِشكح ْحم  يح ِر,  ل  امل  ْ كح نَّ عح و  تحْ هح يح مِف مح ر  نَّ بِامل حع  ر  تحأ م  ع   هلليح ي ك  لح ثح عح ب عح ْحن  يح

ا ِمل  ِعْ ِدِه  اب  ( رماه اإلمام ِْحد عل حَشيفة ِعقح ع  ك  تحِجيب  يح َّْه  فحال يحس  ع  تحد  ث عَّ يح

 عْه. هللبل اييَمن رِض ا

ِعيح إىلح  هللجاء يف كتاب املغْي البل قدامة رِحه اثالثًا:  ا د  تعاىل: إذح

ْح كح ْحم  ِوِه, مح نحب  وِد مح ع  اي  ِر, مح م  ايزَّ ِر, مح حم  اخل  يحٌة, كح
َِ
ع  ا مح ٍة, فِيهح يِيمح , مح ار  ه  اإِلن كح

ْحاِليِه  ةح  ابح ؛ إجح ِ ني  ضح دِّر فحر  ؤح ؛ ألحنَّه  ي  ار  اإِلن كح ور  مح ه  ال  ض  ِزمح ِر, يح ة  امل  ْ كح ايح إِزح مح

لحع   ع  إِن   ح  يح . مح اِر,  ح  حيح رض   ِدر  عح ح اإِلن كح ق  إِن   ح  يح ِر. مح ةح امل  ْ كح ايح إِزح ِع, مح
لِ امل  س 

تَّ  ِر حح . اهت.بِامل  ْ كح فح ح ِدر  ان َصح ق  إِن   ح  يح , فح ه  ايح زح
ْح  , ح رضح  ى حح

 وبناء عىل ذلك:

فال َيوز يزمجتك ْن تَشهب لضور زفاف ْالتها إذا كان الفل كَم 
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ْا عز مجل يعل بْي إ ائيل بسبب عدم  ذكرت مل مجود املْكرات, مربُّ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ايْهي عل املْكر, قا  تعاىل: 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ
 .[79ت78]املائدا:  ﴾ڎ

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 

ظ بأيَمن  ت ع  ايَشهاب, ماحَشر مل ايتلفُّ ماملوعظة السْة إذا ْرصَّ

ها يك, ألهنا إن ذهبُ, مْنُ هنيتها عل ايَشهاب ايطالق يف حا  خمايفت

 تعاىل ْعلع.  هللم  ترض بَشهاهبا, فاإلثع عليها ال عليك. هَشا, ما

هل جيب على املرأة املسلمة أن حتتجب أمام الرجل : 11السؤال

 املتخلِّف عقليًا؟

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿تعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ
 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ
 . [31]ايْور:  ﴾مئ حئ جئ ی ی
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ْ مِّ  ل   مجاء يف الديث ايرشيف ايَشر رماه اإلمام ِْحد مْبو دامد عح

ةح رِض ا لحمح وِ  ا هللسح س  ُ  ِعْ دح رح  ْ : ك   ُ ايح ع  آيه عليه م هللص  ا هللعْها قح

نحا  ْ ِمر  ْحن   دح  ع  يِكح بح ذح ت وٍم, مح ك  ْ مِّ مح بحلح اب ل   ق  أح , فح ة  ونح ي م  ه  مح ِعْ دح مصببه مسلع مح

ا ح ايَّْبِيُّ ص  ا قح اِب, فح جح
تحِجبحا  هللبِال ِ عليه مع  آيه مصببه مسلع: )اح 

و ح ا س  ا رح ْحا: يح ل  ق  , فح نحا  هللِمْ ه  ب َِص  ى ال ي  مح ْحع  ي سح  ا ح ايَّْبِيُّ ْحيح قح ْحا؟ فح ِرف  ع  ال يح مح

انِِه!(. هللص  ا ب َِصح ت َمح ت  ْحيحس   ! ت َمح ن  ْح اِن  يحامح م  ْحفحعح  عليه مع  آيه مصببه مسلع: 

 وبناء عىل ذلك:

 ې ې ۉ ۉ﴿فاملتدلِّف عقليا  ييس مَّموال  بقويه تعاىل: 

ألنه ال يعرف املتدلف عقليا  هل ذهبُ شهوته ْم ال؟  ﴾ى ې ې

ك َيب ع  املرْا ْن حتتجب ْمام املتدلِّف عقليا , ميو   يكل مكلَّفا , ميَشي

إال إذا ثبُ ْن شهوته ذهبُ يِِعٍَّْة ْم مرض ال يرجى ايَّفاء مْه, فإذا ثبُ 

 تعاىل ْعلع.  هللْنه ال شهوا عْده فبكمه عْدئَش حكع املبارم. هَشا, ما

 وذلك من أجل التعلُّم؟هل جيوز النظر ,ىل صور العورات املغلظة : 12السؤال

 ڇ ڇ ڇ ڇ﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
. فاإلسالم [32ت31]ايْور:  ﴾ڳ گ گ گ گ ک

ا  ألبواب ايفتل بني ايرجل ماملرْا, مالاصة  م ايْظر إىل ايعورات سدَّ حرَّ

 بايْسبة يلسوءتني.
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ص ايرشع ايرشيف يف ايْظر إىل  ايعورات إال يرضمرا م  يرالِّ

 قَوى ال يمكل حتقيقها إال بايْظر إىل ايعورا.

 وبناء عىل ذلك:

فال َيوز ايْظر إىل ايعورات مالاصة املغلَّظة مْها, سواء ايْظر إىل 

, ْم ايْظر إىل املرسومة باييد, ميو عْها حقيقتها ْم ايْظر إىل صورا حقيقية

ْظر, ْما إذا   يمكل ع إذا كان يمكل االستغْاء عل ايعلُّ تبقَد اي

االستغْاء عل ايْظر, يطايب علع خمتص, فإنه يبا  يه ايْظر إييها بمقدار 

ة.  الاجة املاسَّ

ْما اإلنسان ايعادر ايَشر عْده حبٌّ يالطالع ع  ايعلوم, فإنه ال 

ص يه بايْظر إىل ايعورات, مالاصة املغلَّظة. هَشا, ما  تعاىل ْعلع.  هللي رالَّ

البة علم يف اجلامعة  وتريد متابعة دراستها يف أخيت ط: 13السؤال

 بلدة بعيدة  فهل بوسعها أن تسافر بدون حمرم طلبًا للعلم؟

قد جاء يف الديث ايَبيح ايَشر رماه اإلمام ايبدارر اجلواب:  

ِِضح ا بَّاٍس رح ِل عح ل  اب  ا ح ايَّْبِيُّ ص  ا هللعح : قح ا ح َمح قح ْ ه  عليه مع  آيه  هللعح

ٌل مصببه مسل ج  ا رح ي هح لح ل  عح ال  د  ال يح ٍم, مح عح ِذر َمح رح ا  إاِل مح ْح افِر  املحر  ع: )ال ت سح

و ح ا س  ا رح ٌل: يح ج  ا ح رح قح ٌم, فح ا َمح رح هح عح مح ا  هللإاِل مح َشح ي ِش كح جح يِف جح ر  ْحال  ْحن   ْ ِريد   إِِّنِّ 

ا(. هح عح ج  مح ر  : اال  ا ح قح , فح حجَّ ِريد  ال  ْحيِت ت  رح ام  ا, مح َشح كح  مح

كر َجهور ايفقهاء ْن املرْا ال حيلُّ َما ْن تسافر مسافة ايقَص إال مذ

مع زمج ْم َمرم, مذيك حفاظا  ع  عرضها, متكريَم  َما, ممقاية  َما مل 
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 تعاىل. هللايفتل, مالاصة يف هَشا ايزمل ايَشر كثرت فيه ايفتل مايعياذ با

 وبناء عىل ذلك:

زمج ْم َمرم, ألنَّ فال َيوز ألالتك ْن تسافر مسافة ايقَص بدمن 

تعلُّع ايعلع, مالاصة ايعلوم ايدنيوية, فرٌض ع  ايكفاية, إن قام به 

 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 

نة  يكرامتها, مالاصة يف هَشا ايزمل ايَشر كثر فيه حفاظا  عليها مصيا

  تعاىل ْعلع. هللايفسق مايفجور. هَشا, ما

ؤ بعد عصره للعنب ؤتعاىل  هللوالعياذ با ؤصاحب معمل مخر : 14السؤال

 من أجل اخلمر  هل جيوز شراء فضالت العنب منه؟

إن حاء فضالت ايعْب ممل يعَصه يلدمر جائز حعا , اجلواب:  

رت فال َيوز حاؤها.ما     تتدمر, فإن ختمَّ

 وبناء عىل ذلك:

قبل ْن  فال حرج مل حاء فضالت ايعْب ممل يعَص ايعْب يلدمر

ر ايفضالت , هَشا مل حيث ايفتوى, ميكل مل حيث ايتقوى فال تتدمَّ

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ﴿تعاىل يقو :  هلليَّرته, ألن ا

 تعاىل ْعلع. هلل. هَشا, ما[2]املائدا:  ﴾ېئ
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امرأة موظَّفة استنفذت ,جازتها السنوية  فهل ميكن أن : 15ؤالالس

 تقدم تقريرًا طبيًا كذبًا من أجل احلصول على ,جازة؟

رنا مل ايكَشب, يقو  اجلواب:   ضْا ع  ايَدق, محَشَّ اإلسالم حرَّ

قح  هللص  ا د  َِّ إِنَّ اي ِق, فح د  َِّ ع  بِاي ي ك  لح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )عح

ى هيح ِدر إِ  رَّ تحبح يح ق  مح د   َ ل  يح ج  ا   ايرَّ زح ا يح مح َِّة, مح إِنَّ ايِْبَّ هيح ِدر إىِلح ازْح , مح ىلح ايِْبِّ

تحبح ِعْ دح ا ك  تَّى ي  قح حح د  َِّ َِشبح هيح ِدر  هللاي كح إِنَّ اي  , فح َِشبح اي كح ع  مح اك  إِيَّ ا؛ مح يق  ِصدِّ

ورح هيح ِدر إىِلح ايَّْا ج  إِنَّ ايف  وِر, مح ج  ى إىِلح ايف  رَّ تحبح يح َِشب  مح ك  ل  يح ج  ا   ايرَّ زح ا يح مح ِر, مح

تحبح ِعْ دح ا ك  تَّى ي  َِشبح حح كح اب ا( رماه مسلع عل عبد ا هللاي  َشَّ بل عمر رِض  هللكح

 عْهَم. هللا

ضْا ع  ايتعامن ع  ايْبِّ مايتقوى, ال ع  اإلثع  مكَشيك حرَّ

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ﴿مايعدمان, قا  تعاىل: 

. ممل ْعان عاصيا  ع  [2]املائدا:  ﴾ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئېئ

 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 

د ايَشر نعاِّن ْالَش ْجرا  ع  تقريره فهو ْجر حرام حعا , مهَشا مل ايفسا

 ْعلع.  تعاىل هللايعِل ايعظيع. هَشا, ما هللمْه يف جمتمعْا, مال حو  مال قوا إال با
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هل جيوز أن أدفع مبلغًا من املال ملوظف يف مجعية من : 16السؤال

 اجلمعيات السكنية للحصول على بيت يف اجلمعية؟

اإلنسان إذا كان يه حق يف مكان )ما( يه ْن يطايب يف اجلواب:  

ر عليه حتَيل حقه إال بدفع َشء مل املا  ملانعه مل الق,  حقه, فإنه تعَشَّ

فله ْن يفعل ذيك إذا كان ال يستطيع ْن حيَل ع  حقه إال هبَشا ايطريق, 

, مآكال  ما  اآلالريل بايباطل.  ميكون آالَش املا  آثَم 

مْما إذا ْراد ْن يدفع شيئا  مل املا  لَويه ع  ْمر ييس مل حقه, 

مة ايتي جتعل  مفيه احتيا  ع  األنظمة مايقوانني, فهو مل ايرشوا املبرَّ

ر مل ذيك سيدنا رسو  ا  هللص  ا هللالق باطال  مايباطل حق, مقد حَشَّ

لح ا عح ِع(  هللعليه مع  آيه مصببه مسلع بقويه: )يح تحيِشح يِف ال  ك  امل  ر  اَِشح مح ايرَّ

 عْه. هللرماه اإلمام ِْحد عل ِّْب هريرا رِض ا

 وبناء عىل ذلك:

ى  فإذا كُْ تدفع شيئا  مل املا  يلبَو  ع  حقٍّ يك, مال تتعدَّ

ع  حقوق اآلالريل, مال تزاحع اآلالريل, فال حرج مل دفع املبلغ 

, مْما ما عدا ذيك ت مهو ايغايب ت فهو حرام عليك  ميكون اآلالَش آثَم 

 تعاىل ْعلع.  هللمعليه. هَشا, ما

خشيًة عليه من  ,خراج ماٍل معه من بلده  ولكن ,نسان يريد: 17السؤال

السرقة  أو اخلطر  أراد أن حيوله ,ىل قطعة من الذهب ويلبسها 

  املطار  ثم خيلعها مباشرًة بعد جتاوز نقطة التفتيش عند دخول
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ولكن ال جيد أمامه ,ال هذا   مع االعتقاد حبرمة لبس الذهب

  هلذا الغرض؟ السبيل  فهل جيوز لبس الذهب يف هذه احلالة

قد اتفق ايفقهاء ع  ْنه حيرم ع  ايرجل ايتبِل بايَشهب اجلواب:  

ْ ِحلَّ  هللبجميع ْشكايه, مذيك يقويه ص  ا  عليه مع  آيه مصببه مسلع: )

ا( رماه اإلمام ِْحد. وِرهح ك  مح عح ح ذ  رِّ ح  تِي, مح ْ مَّ حِرير  يإِِلنحاِث ِمل   ال  ب  مح هح  ايَشَّ

 ري قَد ايتبِل مايتزيُّل فال حرج فيه حعا .ْما ِحل ايَشهب بغ

 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 

يعلع املفسد مل املَلح, ميكل إذا يبس  هللالاية, ماألعَم  بايْيات, ما

لِعح عليه. هَشا, ايَشهب يتج امز نقطة ايتفتيش فعليه ْن ِيلعه مباحا إذا سح

 تعاىل ْعلع.  هللما

هل جيوز للرجل أثناء مداعبة الزوجة أن يضع أصبعه يف : 18السؤال

 دبرها  والعكس كذلك؟

قد ذهب َجهور ايفقهاء إىل ْنَّ يكلٍّ مل ايزمجني ِحلُّ اجلواب:  

إىل َجيع بدن صاحبه, مكَشا ملسه, يقويه االستمتاع باآلالر, كَم حيلُّ ايْظر 

تِكح  هللص  ا جح م  تحكح إاِل ِمل  زح رح و  ظ  عح فح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )اح 

و ح ا س  ا رح : يح  ُ ل  : ق  , قحا ح ِميْ كح ُ  يح لحكح ا مح ع  يِف  هللْحم  مح ه  ض  م  بحع  و  قح انح اي  ا كح إِذح فح

رح  ْحن  ال يح ُح  ع  تحطح : إِن  اس  ا ح ٍ ؟ قح انح بحع  ا كح إِذح : فح  ُ ل  ا, ق  َّْهح يح رح ٌد فحال يح ْححح ا  اهح
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ا : فح ا ح ايِي ا؟ قح نحا الح د  ( رماه اإلمام  هللْححح يحا ِمْ ه  تحب  ْحن  ي س  قُّ  ْححح اىلح  عح تح َح مح بحارح تح

عْه. فاملرْا حتلُّ يزمجها, مايزمج حيلُّ  هللِْحد عل هبز بل حكيع رِض ا

 . [187]ايبقرا:  ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿يزمجته, قا  تعاىل: 

 إال يف حاية الي  مايْفاس ماإلحرام ميف ايظهار قبل ايتكفري.

 وبناء عىل ذلك:

ا , ْما إدالا  األصبع  فاملداعبة بني ايزمجني جائزا حعا  نظرا  ممس 

 يف ايدبر فيْبغي االبتعاد عْه يألسباب ايتايية:

بر َملٌّ يلْجاسة, مقد تالمس األصبع ايْجاسة أوالً:  املغلظة ايدُّ

 يغري حاجة مال رضمرا, مهَشا ال يليق باملؤمل مال باملؤمْة.

هَشا ايفعل هو يف القيقة تأباه ايْفوس ايسليمة, مْصباب ثانيًا: 

ايفطرا ايسليمة, مهو ييس مل ْالالق ْهل األدب, بل هي عادات مافدا 

إىل األمة ممل ال يعرفون األدب مايقيع ماألالالق ايسامية, مممل ابتعدما 

ل ايفطرا اإلنسانية, معاشوا عيَّة ايبهائع ماليوانات, بل ايبهائع ع

 ماليوانات ال يفعلون ذيك.

ربَم ْن يؤدر استمرار هَشا ايفعل إىل مطء املرْا يف دبرها, ثالثًا: 

ماالبتعاد  عل ايَّبهات ْسلع  يديل املرْا مايرجل, كَم جاء يف الديث 

َمح  ل  ايُّْع  ُ   هللِن ب ِل بحَِّرٍي رِض اايرشيف ايَشر رماه مسلع عح ِمع  ا ح سح عْه قح

و ح ا س  اٌت  ملسو هيلع هللا ىلص هللرح تحبِهح  َّ َمح م  ي ْحه  بح , مح ٌ امح بحنيِّ حرح إِنَّ ال  , مح ٌ حال ح بحنيِّ : )إِنَّ ال  و   ق  يح
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ِضِه,  ِعر  ْح يِِديِِْه مح ح تحْب  اِت اس  ب هح ى ايَُّّ قح ل  اتَّ ثرٌِي ِمل  ايَّْاِس, فحمح لَّ كح ه  لحم  ع  ال يح

مح  اِم(.مح حرح قحعح يِف ال  اِت مح ب هح عح يِف ايَُّّ قح  ل  مح

تعاىل يلزمجني ت مل االستمتاع ببعضهَم  هللما حعه ارابعًا: 

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

 تعاىل ْعلع.  هللما

أن امرأة ابتليت  حبة رجل أجنيب عنها  فهل جيوز هلا : 19السؤال

 الرجل؟ذاب تذهب لساحر حتى تكره ذاب 

ايَشهاب إىل ايساحر ْم ايكاهل يلسؤا  عل عواقب اجلواب:  

ل   هللاألمور حرام, مذيك يقويه ص  ا عليه مع  آيه مصببه مسلع: )مح

دٍ  حمَّ ْ ن ِز ح عح ح َم  رح بَِمح  فح د  كح قح و   فح ق  ه  بَِمح يح قح دَّ َح ا فح اف  رَّ ْحم  عح اِهْ ا  (. رماه ملسو هيلع هللا ىلص ْحتحى كح

ْ سيدنا رسو  ا هللاإلمام ِْحد عل ِّْب هريرا رِض ا ص   هللعْه. مقد تْبَّ

عليه مع  آيه مصببه مسلع ممل يَشهب إىل ساحر ْم كاهل, ْم  هللا

ي سح ِمَّْا  هلليتعاطى ْفعاَمع, فقا  ص  ا عليه مع  آيه مصببه مسلع: )يح

ال تحكح  , مح ه  ح يح ال ت ط ريِّ ح مح ل  تحطحريَّ ْحم  مح رح  بح ْحم  سح : ت  ا ح , قح ُّْه  ْحظ  ه  ت  لح يح هِّ ال ت ك  لح مح هَّ

( رماه ايطْباِّن عل عمران بل حَني رِض ا ه  ِبرح يح  .هذا أوالً عْه.  هللس 

هَشه املرْا ايتي ابتليُ بببِّ ايرجل األجْبي عْها هي آثمة إن ثانيًا: 

دا مل ايبداية ايْظر إييه, ْم الديث معه, ْم  َِّ خللوا به, ممل اكانُ متق

 ک ک ڑ﴿عي ْن جتد ايعَشاب ايْفيس, مذيك يقويه تعاىل: ايطب

 . [63]ايْور:  ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک
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بكثرا االستغفار مايتوبة ايَادقة,  ةمع  هَشه املرْا يف هَشه الاي

 الا . اعْها هَش هللمكثرا ايدعاء يف ْن يَصف ا

  تكل متسبِّبة يف ْما إذا ابتليُ بببِّ هَشا ايرجل األجْبي عْها, م

تعاىل, معليها بكثرا ايدعاء مااليتجاء إىل  هللذيك, فال إثع عليها إن شاء ا

 تعاىل عل قلبها. هللتعاىل يف ْن يَصفه ا هللا

 وبناء عىل ذلك:

 فال َيوز َمَشه املرْا ْن تَشهب إىل ساحر مل ْجل ايكتابة َما 

ىل, مييسُ بيد تعا هللحتى تكره هَشا ايرجل, ألن قلوب ايعباد بيد ا

ح  هللايسبرا, قا  ص  ا ل وبح بحني  ق  عليه مع  آيه مصببه مسلع: )إِنَّ اي 

ابِِع ا ْحصح ِ ِمل   ني  ب عح ( رماه ايرتمَشر عل ْنس رِض  هللْ ص  اء  ي فح يحَّح ا كح ب هح لِّ قح ي 

 هذا أوالً.عْه.  هللا

احبح إذا كان هَشا ايَّاب ايَشر تعلَّقُ به املرْا شابا  صالا  صثانيًا: 

ديل ماللق, ميرغب بايزماج, فال حرج ْن يعرض عليه ْحد  ْقارب 

 ايفتاا ايزماجح مْها, ميعل ذيك يكون راحة  َما.

تعاىل يف  هللمْما إذا   يكل صاحب ديل ماللق فعليها بااليتجاء إىل ا

ْن يَصفه عْها, مْن يقوم ْهلها بتزمَيها مل رجل صايح, عل طريق 

ألن ايزماج سكل مراحة مطمأنيْة, مال حرج  َمارمها, ْم بع  ايْساء,

ات, ْم ترقي هي حٌد مل َمارمها ْم ايْساء ايَالبأن يرقي هَشه ايفتاا ْ

 تعاىل ْعلع.  هللرقية حعية. هَشا, ما نفسها
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هل جيوز للمرأة أن تطيع زوجها يف مسألة الوطء يف الدبر : 20السؤال

 أثناء حيضها؟

 ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ﴿: تبارَ متعاىل هلليقو  ااجلواب:  

 ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ
مالرث موضع ايوالدا, يعْي  [223ت222]ايبقرا:  ﴾ې ې ې ې ۉ

ب ل.   ايوطء يف ايق 

عليه مع  آيه مصببه مسلع:  هللص  ا هللميقو  سيدنا رسو  ا

ا) اِئض  ْحتحى حح ل   ا ,مح ِرهح ب  ْحا  يِف د  رح و   ْحم  كح  ,ْحم  ام  ق  ه  بَِمح يح قح دَّ َح رح  ,اِهْ ا فح فح د  كح قح فح

ن زح ح ا ْح ٍد  هللبَِمح  حمَّ ( رماه اإلمام ِْحد مْبو دامد مايرتمَشر مابل ملسو هيلع هللا ىلصعح ح َم 

ْحتحى عليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هللماجه. ميقو  ص  ا ل   وٌن مح ل ع  مح

ا ِرهح ب  ه  يِف د  تح ْح رح عليه مع   هللو  ص  ا( رماه اإلمام ِْحد مْبو دامد. ميقام 

ر  اآيه مصببه مسلع: ) ْ ظ  ا هللال يح ِرهح ب  ه  يِف د  تح ْح رح عح ام  امح ٍل جح ج  لَّ إىِلح رح جح زَّ مح ( عح

 رماه اإلمام ِْحد مابل ماجه.

 وبناء عىل ذلك:

فيبرم ع  ايزمج ْن يطأ زمجته يف دبرها, سواء كانُ طاهرا ْم 

إال مل فوق اإلزار, ألن يف حيضها يف حائضا , مال َيوز يه ْن يستمتع هبا 

ها يف املعاحا املرشمعة, مقد ثبُ  ت عليها حقَّ ذيك رضرا  َما, مقد يفوِّ

رضر ذيك ع  ايرجل, هَشا فضال  عل ايوعيد ايَشر جاء عل سيدنا 

 عليه مع  آيه مصببه مسلع, مالاصة ايلعْة. هللص  ا هللرسو  ا
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ل زمجها م ل نفسها؛ ألنه ال طاعة مكَشيك حيرم ع  ايزمجة ْن متكِّ

عليه مع   هللص  ا هللملدلوق يف معَية اخلايق, مقد هنى سيدنا رسو  ا

تحِبي ِمل  الحقِّ  هللإِنَّ اآيه مصببه مسلع عل ذيك بقويه: ) أ ت وا  ,ال يحس  ال تح

بحاِرِهلَّ  ْحد  اءح يِف   ( رماه اإلمام ِْحد مايرتمَشر. مألن ايدبر موضع ايقَشر,ايِّْسح

ل زمجها مل إتياهنا يف ْيام حيضها, فإذا ح م اإلسالم ع  املرْا ْن متكِّ رَّ

م عليها متكيْه مل إتياهنا يف ايدبر. هَشا, ما  تعاىل ْعلع. هللفكيف ال حيرِّ

هل جيوز شرعًا المرأة ليس عندها زوج وال ولد حيميها  أن : 21السؤال

 تتخذ كلبًا معلمًا من أجل حراستها وحراسة بيتها؟

قد رمى اإلمامان ايبدارر ممسلع عل ِّْب هريرا رِض : اجلواب 

ل  عليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هللص  ا هللعْه قا : قا  رسو  ا هللا مح

اطٌ  لِِه ِقريح مح ٍم ِمل  عح و  لَّ يح ص  ك  ْ ق  إِنَّه  يح ب ا فح ل  كح كح سح ْحم   ,ْحم  ٍث  ر  ل بح حح إاِل كح

اِشيحةٍ  ل  (. ميف رماية يإلمام مسلع: )مح ب امح ل  حَشح كح ي ٍد  ,اختَّ ْحم  صح اِشيحٍة  ل بح مح إاِل كح

عٍ  ر  اطٌ  ,ْحم  زح ٍم ِقريح و  لَّ يح ِرِه ك  ْحج  صح ِمل   تحقح  (.ان 

فاألصل يف اقتْاء ايكلب عْد َجهور ايفقهاء ْنه ال َيوز إال 

 يرضمرا, كايَيد مالراسة مغريها مل مجوه االنتفاع.

 وبناء عىل ذلك:

با  لراستها محراسة بيتها, يعدم فال حرج مل اقتْاء املر ِْا كلبا  مدرَّ

مجود زمج ْم ميد ْم مل يقوم ببراستها, ميكل إذا زايُ الاجة مجب 

 تعاىل ْعلع. هللرصف ايكلب محرم بقاؤه. هَشا, ما
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 هل جيوز أكل حلم البط واحلمام؟: 22السؤال

عْهَم  هللقد رمى ْبو دامد يف سْْه, عل ابل عباس رِض ااجلواب:  

يحاءح ا : ق ْحش  ل ونح  أ ك  حاِهلِيَِّة يح ل  از  ْحه  انح  ا ,كح ر  َشُّ قح يحاءح تح ْحش  ونح  ك  يحرت   ثح ا ,مح بحعح  هللفح

بِيَّه   اىلح نح عح ه   ملسو هيلع هللا ىلصتح امح رح مح حح رَّ حح ه  مح اليح لَّ حح ْححح ه  مح ن زح ح كِتحابح ْح وح  ,مح ه  لَّ فح ْححح َمح  فح

الٌ   امٌ  ,حح رح وح حح ه  مح فح رَّ ا حح مح كح  ,مح ا سح مح وٌ مح ف  وح عح ه  ْ ه  فح تحال ,ُح عح  ڱ ڱ ڳ﴿: مح

ةِ  [145]األنعام:  ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ  .إىِلح آاِلِر اآليح

, يكل هللميقو  الافظ ابل حجر رِحه ا : ما   يرد فيه مانع فيبلُّ

 برشط ايتَشكية, كايبطِّ مطري املاء.

: اتَّفق ْصبابْا ع  ْنه حيلُّ ْكل هللميقو  اإلمام ايْومر رِحه ا

 مايدجاج... مايبط... مالَمم. ايْعامة

 وبناء عىل ذلك:

فيجوز ْكل لع ايبط مالَمم, ألن األصل يف األطعمة ماألحبة 

, حتى يرد نصٌّ بايتبريع, مما ثبُ نصٌّ بتبريع لع ايبط مالَمم.  اللُّ

 تعاىل ْعلع. هللهَشا, ما

 هل جيوز قتل احليوان من أجل التدريب على الصيد؟: 23السؤال

عْهَم, ْن  هللقد رمى اإلمام مسلع عل ابل عباس رِض ااب: اجلو 

ي ئ ا فِيِه  هللص  ا هللرسو  ا ما شح تَِّدَش  عليه مع  آيه مصببه مسلع: )ال تح

ٍ رِض ا بحري  ِعيِد ب ِل ج  ل  سح ا(. ميف رماية عح ض  رح م   غح رَّ اب ل   هللايرُّ : )مح ا ح عْه قح

رح رِض ا مح قحد   عْهَم بِِفت يحاٍن ِمل   هللع  , مح ونحه  م  ر  ع  يح ه  ا مح ب وا طحري   َح د  نح ي ٍش قح رح ق 
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ق وا,  رَّ فح رح تح مح ا اب لح ع  ْحم  لحَمَّ رح , فح ِهع 
ب لِ اطِئحٍة ِمل  نح لَّ الح ِ ك  اِحِب ايطَّري  َح

ل وا يِ عح جح

ل  ا عح ا؟ يح َشح لح هح ل  فحعح : مح رح مح ا ح اب ل  ع  قح و ح ا هللفح س  ا, إِنَّ رح َشح لح هح ل  فحعح   ص هللمح

ا(  عليه مع  آيه مصببه مسلع هللا ض  رح م   غح ي ئ ا فِيِه ايرُّ حَشح شح ل  اختَّ لح مح عح يح

 رماه مسلع.

نحِس ب ِل  ْح ر  دِّ عح جح ُ  مح ل  الح ميقو  هَّام بل زيد بل ْنس بل مايك: دح

ايٍِك رِض ا ة   هللمح اجح جح ب وا دح َح د  نح ٌم قح و  ا قح إِذح , فح ْحيُّوبح ِل  ِع ب  ارح الحكح عْه دح

و   ايح  س  حى رح نحٌس: )هنح ْح ا ح  قح : فح ا ح حا, قح وهنح م  عليه مع  آيه مصببه  هللص  ا هللر 

بحس حيَّة يتقتل بايرمي. مسلع ( يعْي: ْن حت   اِئع  ح ايبحهح ْبح  َ  ْحن  ت 

 وبناء عىل ذلك:

اذ َشء فيه رم  هدفا  يلرمي, ملا فيه  فقد اتَّفق ايفقهاء ع  حتريع اختِّ

ى, مل إيالم يلبيوان,  كَّ َشح متضييعا  ملاييَّته, متفويتا  يَشكاته إذا كان مما ي 

 تعاىل ْعلع. هللمضياعا  يالنتفاع مْه. هَشا, ما

هل جيوز للمسلم أن حيضر حفل زفاف رجل نصراني : 24السؤال

 صديق له؟

قد جاء يف الديث ايرشيف ايَشر رماه اإلمام ايبدارر اجلواب:  

ِِضح ا ى رح وسح ْحِِّب م  ْ ه   هللعل  و   ا عح س  ا ح رح : قح ا ح عليه مع  آيه  هللص  ا هللقح

 مصببه مسلع
ِ
ء و  ازحلِيِس ايسَّ ايِِح مح ََّ ثحل  ازحلِيِس اي اِحِب  ,: )مح ثحِل صح مح كح

ادِ  كرِِي الحدَّ ِك مح يهِ  ,املِس  ِ رتح ا تحَّ  ِك إِمَّ اِحِب املِس  كح ِمل  صح م  دح ع  ِد   ,ال يح ْحم  جتح

ه   ادِ  ,ِرحيح حدَّ كرِي  ال  بحكح  مح و  ْحم  ثح نحكح  (. ,حي  ِرق  بحدح بِيثحة  د  ِمْ ه  ِرحي ا الح
ِ   ْحم  جتح
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اح رِض ا رح ي  رح ْحِِّب ه  ل   :  هللميف حديث آالر رماه اإلمام ِْحد عح ا ح عْه قح

و   ا س  ا ح رح ء  عح ح ِديِل عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا هللقح : )امل حر 

لِيلِهِ  ع   ,الح ك  د  ْححح ر   يحْ ظ  ل  حايِط   فح ل  ِي  ٌل ت  ,مح مَّ ؤح ا ح م  قح حايِل   :مح ل  ِي  ميف حديث  (.ت مح

ْحِّب موسى األشعرر رِض اثايث متَّ   هللص  ا عْه: ْن ايَّْبيَّ  هللفق عليه عل 

(.  عليه مع  آيه مصببه مسلع بَّ ْححح ل   عح مح ء  مح ا ح : )املحر   هذا أوالً.قح

ع   عليه مع  آيه مصببه هلليقو  ص  اثانيًا:  ْحى ِمْ ك  ل  رح مسلع: )مح

ه  بِيحِدهِ  ريِّ  ي غح ل  ا فح ر  ْ كح انِهِ  ,م  بِلِسح تحطِع  فح إِن   ح  يحس  بِهِ  ,فح ل  بِقح تحطِع  فح إِن   ح  يحس  يِكح  ,فح ذح مح

ِن( رماه مسلع عل ِّْب سعيد اخلدرر رِض ا ف  اإِليَمح عح  عْه. هللْحض 

يِس بِيحِدِه عليه مع  آيه مصببه مسلع: )مح  هللميقو  ص  ا َِشر نحف  ايَّ

رِ  ل  امل  ْ كح نَّ عح و  تحْ هح يح مِف مح ر  نَّ بِامل حع  ر  تحأ م  لَّ ا ,يح ي وِشكح ع   هللْحم  يح ي ك  لح ثح عح ب عح ْحن  يح

ا ِمل  ِعْ ِدهِ  اب  ( رماه اإلمام ِْحد عل  ,ِعقح ع  ك  تحِجيب  يح َّْه  فحال يحس  ع  تحد  عَّ يح ث 

 عْه. هللحَشيفة بل اييَمن رِض ا

 بناء عىل ذلك:و

فال َيوز حضور حفل زفاف ايرجل ايَْصاِّن إذا مجد فيه املْكرات 

مل غْاء ماالتالط رجا  مع نساء, محب يلدمر, مبع  األفعا  

را مل تَليب مما شاكل ذيك مل املراسع ايتي جترر يف حفالت املكفِّ 

 تعاىل ْعلع.  هللزماجهع. هَشا, ما

ذحبه يف املاء الساخن  ليسهل  هل جيوز ,لقاء الدجاج بعد: 25السؤال

 نتف ريشه؟
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ر  )قد جاء يف حاشية ابل عابديل ع  ايدر املدتار: اجلواب:   يحط ه  مح

ٌل  ه  د  ِدب ٌس مح ٌل مح سح عح بحٌل مح ٍ غح بِ يح ا ِل  ٍر  ,ثحالث  م  بِ ح بِدح لح ٌع ط  ٍ مح ِل  يدٍ بِغح ِ تحْب  ا,  مح ثحالث 

ايح  اٌا حح قح ل  ٌة م  اجح جح ا دح َشح كح ِ  ةح مح ِل  ااغح هح قِّ ب لح شح  يِلَّْت ِف قح
ِ
تطهر بايغسل  :ْر (ملحاء

 .ثالثا  

ا د  بح ْح ر   حا ال تحط ه  ت ِح: إهنَّ ا ح يِف ايفح ( قح ٌة إيح   اجح جح ا دح َشح كح  ,قا  يف الاشية: )مح

ايِعلَّة   , مح ر  فح تحط ه  ْحِِّب ي وس    ِ و  اح  تيحكِل  عح ح قح لحع   هللمح ةح  تْحع  اسح ا ايَّْجح ح هب  ُّ تحرشح

كِلَّ ايِعلَّةح بِوح  ح نحِجٌس, يح ِميطح بِِمَص  عح ايسَّ ْحنَّ ايلَّب  ت ِهرح  ي ِه اش  لح عح يحاِن, مح لح ِة ايغح اِسطح

ع  يِف ِمث لِِه  قح ا يح ان  مح يحاِن زح لح غح دح اي  ع  ع  بح ث ايلَّب  ك  م  ا  ح  يح ُ  مح ث ب  اح ال تح ورح ك  املحَش 

ِع,  و   يِف بحاطِِل ايلَّب  ال  ايدُّ ب  مح ُّ ِميطِ ايتَّرشح ٍق يِف ايسَّ حقَّ ري   َم  َمح غح لٌّ ِمْ ه  ك   ,مح

ا  إىلح  ارح حرح ل  ال 
َِ ا تح ار  مح دح َ  فِيِه إال ِمق  ح رت  ال ي  يحاِن, مح لح دِّ ايغح ل  إىلح حح

َِ
ي ث  ال يح حح

ِر؛ فحاألح  ع  عح ايََّّ ْحع  ان ِقالح م  َح يح ِر و  ت  وِف, بحل  يح َُّ امُّ اي سح لَّ مح ِد يِتحْ بح ىلح ظحاِهِر اِزل  م 

ا ِل ثحالث  س  رح بِايغح ْحن  ي طحهَّ ِميِط  ل  ايَِّْجِس. ,يِف ايسَّ ونح فِيِه عح س  رَّ تحبح إهِنَّ ع  ال يح  فح

 وبناء عىل ذلك:

فال حرج مل إيقاء ايدجاج يف املاء ايساالل بعد ذببه ييسهل نتف 

مل املاء  ب ايلبع  ريَّه, برشط ْن ال يبقى فيه زمْا  طويال  حتى ال يترشَّ 

 تعاىل ْعلع.  هللجس, مع  ْن يغسل بعد ذيك ميو مرا ماحدا. هَشا, ماايْ

 هل جيوز شرعًا سقي الزروع واألشجار باملاء النجس؟: 26السؤال

قي ما يؤكل لمه ميو س  )قد جاء يف حاشية ابل عابديل: اجلواب:  
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مع   ...ْكله ميكره حلَّ  ,مل ساعته حح بِ فَش   ,مخرا   ر  ايزُّ قا  يف الاشية: مح

 ا
ِ
اء هح قح ثحِر ايف  ْحك  ه  ِعْ دح  رح ال ت ك  م  مح ر  اِت ال حتح  اسح ِقيَّة  بِايَّْجح  .(مل حس 

 :ايرسجني, قا  األصباب ايزرع ايْابُ ع )مجاء يف املجموع: 

يكل يْجس بمالقاا ايْجاسة نجاسة جمامرا, مإذا  ,ييس هو نجس ايعني

 حاجة إىل اته اخلارجة طاهرا قطعا , مالغسل طهر, مإذا سْبل فببَّ 

مهكَشا ايقثاء ماخليار مشبههَم يكون طاهرا , مال حاجة إىل غسله,  ,غسلها

فأغَاهنا مْمراقها  ,قيُ ماء نجسا  قا  املتوِل: مكَشا ايَّجرا إذا س  

 .(ألن ازميع فرع ايَّجرا منَمؤها ,مثَمرها طاهرا كلها

 وبناء عىل ذلك:

متكون طاهرا  فال حرج مل سقاية ايزرمع ماألشجار باملاء ايْجس,

كلها, مال ي كره. هَشا, ما مراقها مْغَاهنا مثَمرها مال حيرمْ  علع.  هللمعْ   تعاىلْ 

رجل مبتلى بشرب اخلمر وهو خبَّاز  وعندما كان يعجن : 27السؤال

العجني وقع على العجني كأس مخره  فعجنه وخبزه  فهل 

 يؤكل هذا اخلبز؟

ديث ايرشيف ايَشر رماه كَم جاء يف ال ,اخلمر ْم اخلبائثاجلواب:  

ب ِد ا ل  عح اِا رِض ا هللايطْباِّن عح ِرم بل ايعح م  : قحا ح َمعْه هللبل عح ا ح , قح

و   ا س  ْ مُّ اخلحبحاِئِث, عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا هللرح ر   : )اخلحم 

اتح  إِن  مح ا, فح م  و  بحِعنيح يح ْحر  ه   الت  بحل  ِمْ ه  صح ق  حا  ح  ت  هبح
ِ ل  حح اتح  فحمح ِِْه مح ِهيح يِف بحط  مح

 .) اِهلِيَّة  ي تحة  جح  مح
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سه.  ماخلمر نجس ال يطهر, مإذا مقع ع  َشء نجَّ

 وبناء عىل ذلك:

بِز فإنه ال يؤكل, ميو ْكله جِ فإذا مقع اخلمر ع  ايعجني مع   ل به مال 

قام عليه الد ميو كانُ عني اخلمر حرقتها  ,ألن اخلبز صار نجسا   ؛ال ي 

 تعاىل ْعلع.  هللما ايْار. هَشا,

بعض آيات من القرآن العظيم ب االستعانة هل جيوز: 28السؤال

 ه يف اهلاتف النقال؟كمنبِّ

عز  هللع, مايقرآن ايعظيع هو كالم اايكالم صفة املتكلِّ اجلواب:  

ع, مال ْعظع مال مجل, معظمة ايكالم تكون مل الال  عظمة املتكلِّ 

ض ع  تعظيمه بقويه:  ْا عز  ْقدس مل كالمه تعاىل, مربُّ   ٹ﴿مجل حرَّ

 . [32]الج:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 وبناء عىل ذلك:

فليس مل تعظيع ايقرآن ْن َيعل بع  آياته مسيلة يلتْبيه يف اَماتف 

ايْقا , ألنه ْقدس مل ْن َيعل ْداا تْبيه ملكاملة, ْم تْبيه يْائع, فهو 

 هلل. هَشا, مادستور الياا, مايقائد إىل جْة عرضها ايسموات ماألرض

 تعاىل ْعلع. 

كذا؟  هللأسألك بوجه ا :هل جيوز أن يقول املسلم ألخيه: 29السؤال

 كذا؟ هللأو أسألك با
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ابٍِر رِض ااجلواب:   عْه  هللقد ْالرج اإلمام ْبو دامد مل حديث جح

و   ا س  ا ح رح : قح ا ح أح   عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا هللقح : )ال ي س 

ِه ا ج  (.  هللبِوح َّة   إاِل ازْح

رح رِض ا مح ِل ع  ِل اب  ْحنَّ ايَّْبِيَّ  هللمكَشيك ْالرج حديثا  آالر عح عْهَم 

ع  بِا عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا ك  أحيح ل  سح : )مح ا ح (. هللقح ط وه  أحع   فح

مْالرج ايطْباِّن يف ايكبري عل ِّْب عبيد موىل رفاعة بل رافع, ْن 

أح ح   آيه مصببه مسلع قا : )عليه مع هللص  ا هللرسو  ا ل  سح وٌن مح ل ع  مح

ِه ا ج  ِه اهللبِوح ج  ِئلح بِوح ل  س  وٌن مح ل ع  مح ه   هلل, مح اِئلح ْحعح سح مح  (.فح

 وبناء عىل ذلك:

, ْم ْن يقو  هللفقد كره ايفقهاء يلمسلع ْن يسأ  ْالاه شيئا  بوجه ا

ل ئيكره ملل سإال ازْة, مكَشيك  هلل, ألنه ال يسأ  بوجه اهللْسأيك با :يه

 ايسائل. ْن يردَّ  هللبوجه ا

 هللمال بوجهه. هَشا, ما هللاألمىل باملسلع ْن ال يسأ  ْالاه بافيَشيك 

 تعاىل ْعلع. 

,ذا اشرتى ,نسان سيارة أو بيتًا  هل من السنة أن يذبح : 30السؤال

 تعاىل؟ هللذبيحة شكرًا 

تعاىل عْد  هللقد ذكر ايفقهاء بأنه يستببُّ جتديد ايَّكر اجلواب:  

د ايْعع يفظا  بالمد مايثْاء, مذيك يقويه ص  ا عليه مع  آيه  هللجتدُّ

ا هللإِنَّ امصببه مسلع: ) ي هح لح ه  عح دح مح يحب  ةح فح لح لح األحك  أ ك  ْحن  يح ب ِد  ل ايعح ىضح عح  ,يحريح 
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ا ي هح لح ه  عح دح مح يحب  ةح فح بح بح ايرشَّ  ح اكِر  ايطَّاِعع  ( رماه مسلع. ملديث: )ْحم  يحرش  ايََّّ

ابِرِ  ََّ اِئِع اي ََّ ِة اي ْ ِزيح  ( رماه اإلمام ِْحد مايرتمَشر مقا : حديث حسل.بِمح

ب, ممْها ْن يَشبح ذبيبة,  ميكون ايَّكر كَشيك بفعل قربة مل ايقرح

ْم يَْعح طعاما , مالاصة بايْسبة يلبيُ ْن يعمل يه مكريا ت ذبيبة ت مهي 

د  د مييمة ايْكا .مستببَّة عْد َجهور ايفقهاء, مال تتأكَّ  تأكُّ

 وبناء عىل ذلك:

دت ايْعمة, مل  فيستببُّ ذبح ذبيبة, ْم عمل مييمة, كلََّم جتدَّ

مسكل جديد, متسمى مكريا, ْم قدمم غائب, متسمى نقيعة, ْم عْد 

اق, مكَشيك عْد حاء مركوب  التع ايَبي ايقرآن ايكريع متسمى اِلَشَّ

 ْم نجا  مما شاكل ذيك.

تعاىل, مإطعامح إالوانه,  هللْور هبا ايَّكر مع  فاعل ذيك ْن ي

 مبَش ح طعامه, ييكون يه بَشيك ْجر.

مَيب ْن حيَشر املؤمل مما يفعله بع  عوامِّ ايْاس مل تلطي  باب 

 تعاىل ْعلع. هللاملْز  ازديد, ْم ايسيارا, بايدم. هَشا, ما

امرأة قالت لزوجها: ال أساحمك ,ن نظرت ,ىل النساء  : 31السؤال

 من حقِّها الشرعي؟ فهل هذا

 ڇ ڇ ڇ ڇ﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

 .[30]ايْور:  ﴾ڍ
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ا عليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هللص  ا هللميقو  سيدنا رسو  ا يح

اح  رح اح ايَّْظ  رح ت بِع  ايَّْظ  ِِلُّ ال ت  إِنَّ يحكح األ مىلح  ,عح ا   ,فح ُ  يحكح اآلاِلرح ي سح يح ( رماه مح

 دامد مايرتمَشر مقا : حديث حسل.اإلمام ِْحد مْبو 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعاىل:  هللميقو  ا

 .]سورا ايعَص[ ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

ع  عليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هللميقو  ص  ا ْحى ِمْ ك  ل  رح مح

ه  بِيحِدهِ  ريِّ  ي غح ل  ا فح ر  ْ كح انِهِ  ,م  بِلِسح تحطِع  فح إِن   ح  يحس  تحطِع   ,فح إِن   ح  يحس  بِهِ  فح ل  بِقح يِكح  ,فح ذح مح

نِ  ف  اإِليَمح عح عليه مع  آيه مصببه  هلل( رماه مسلع. ميقو  ص  اْحض 

رِ مسلع: ) ل  امل  ْ كح نَّ عح و  تحْ هح يح مِف مح ر  نَّ بِامل حع  ر  تحأ م  يِس بِيحِدِه يح َِشر نحف  ايَّ ْحم   ,مح

لَّ ا ي وِشكح ا ِمْ ه   هلليح اب  ع  ِعقح ي ك  لح ثح عح ب عح ع   ث عَّ  ,ْحن  يح ك  اب  يح تحجح ه  فحال ي س  ونح ع  ( تحد 

 رماه اإلمام ِْحد مايرتمَشر مقا : حديث حسل.

 وبناء عىل ذلك:

فإن قو ح املرْا يزمجها: ال ْساَمك إن نظرتح إىل ايْساء, إن كان مل 

مْطلق األمر باملعرمف مايْهي عل املْكر, مْهنا ال ترىض هبَشا املْكر, فهَشا 

ها ايرشعي, ْما إ ذا كان املْطلق ايغريا فقط, مْهنا متلك ْن تسمح مل حقِّ

 تعاىل ْعلع. هلليه ْم ال تسمح, فهَشا كالم غري حعي. هَشا, ما

ما حكم ملس شعر الكلب بقصد أو بغري قصد؟ هل ينقض : 32السؤال

 الوضوء؟ وهل ينجس الالمس؟

قد االتلف ايفقهاء يف حكع شعر ايكلب مل حيث اجلواب:  



 

 ايفتامى ايرشعية

 

324 

هب الْفية ماملايكية, ميف رماية عل اإلمام ِْحد, ايطهارا مايْجاسة, فَش

 إىل طهارا شعره, الالفا  يلَّافعية مالْابلة ايَشيل قايوا بْجاسته.

 وبناء عىل ذلك:

ا  ال يرضُّ ايالمس, مال يؤثر ع   فلمس شعر ايكلب إن كان جاف 

ة ايوضوء باالتفاق, ْما إذا كان مبلوال  باملاء فعْد الْفية ماملايكي ة صبَّ

س اييد مال بدَّ مل غسلها,  , معْد ايَّافعية مالْابلة تتْجَّ كَشيك ال يرضُّ

 تعاىل ْعلع.  هللميف كلِّ األحوا  ال يؤثر ملسه ع  صبة ايوضوء. هَشا, ما

هل جيوز شرعًا لرسام أن يتخيَّل صور األنبياء من خالل : 33السؤال

 سريتهم  ثم يقوم بر هم؟

عليهع ايَالا  هللمة ْن تعظِّع ْنبياء اإنَّ ايواجب ع  األاجلواب:  

عليه مع  آيه مصببه  هللمع  رْسهع سيدنا َممد ص  ا ,مايسالم َجيعا  

عليه مع  آيه مصببه  هللسيدنا َممد ص  ا مسلع, قا  تعاىل يف حقِّ 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿مسلع: 

 . [9ت8]ايفتح:  ﴾ى ى ې ې ې ې

ر ايقرآن ايعظيع مل ْ امتهان ْم تْقيٍص يف حقهع,  رِّ مباملقابل حَش 

 ڍ ڍ ڇ﴿تعاىل, قا  تعاىل:  هللا عل اإلسالم مايعياذ باماعتْبه ردَّ 

 . [57 ]األحزاب: ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

مل األنبياء, مالاصة سيدنا َممد ص   نبيٍّ  ة ْرِّ ل شدَيَّ مإن ختيُّ 
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كة, سواء كانُ متبر ,مجعل صورا يه ,عليه مع  آيه مصببه مسلع هللا

ام يتديَّ  مل ْنواع اإليَشاء يَّدَهع ايكريع, ألن كلَّ  ْم ثابتة, نوعٌ  ل رسَّ

 األفهام قارصا يف هَشا ازانب. صورا مل الال  فهمه, مكلُّ 

ذر رم  مل حيث  مقد ذهب َجهور ايفقهاء إىل حتريع تَوير كلِّ 

إىل ر األمر متطوُّ  ,ايفتْة هبع متَوير األنبياء ْمىل بايتبريع الَّيةح , ازملة

عبادا صورهع ممتاثيلهع كَم يفعل ذيك ايَْارى, مقد مرد يف الديث 

ا عح ح  :عل ايَْارى ْحو  تح بح ايِح  فحَمح ََّ ل  اي ج  انح فِيِهع  ايرَّ ا كح ِئكح إِذح ْ ميح )إِنَّ 

ا ِجد  س  ِه مح
ِ
رح  ,قحْب  وح َُّ ما فِيِه تِل كح اي ر  وَّ صح ار  اخلحل ِق ِعْ دح ا ,مح ِئكح ِحح أ ميح مح يح  هللفح و 

ِة( رماه ايبدارر عل ايسيدا عائَّة رِض ا ِقيحامح  عْها. هللاي 

ِِضح ا بَّاٍس رح ِل عح ل  اب  ْحنَّ ايَّْبِيَّ  هللمرمى ايبدارر عح ( : َمح ْ ه   هللص  اعح

رح  عليه مع  آيه مصببه مسلع ْحمح تَّى  ل  حح ال  د    ح  يح
ُِ
رح يِف ايبحي  وح َُّ ْحى اي ملحَّا رح

  ُ ِبيح الم  مح  ,هِبحا فحم  الم بِأحي ِدهيَِمح األحز  ي ِهَمح ايسَّ لح ِعيلح عح َمح إِس  اِهيعح مح ْحى إِب رح ا ح  ,رح  :فحقح

ع  ا لحه  اتح ا ,هللقح (. يعْي ما استقسموا باألزالم. هللمح ِم قحطُّ الح َمح بِاألحز  سح تحق   إِن  اس 

 وبناء عىل ذلك:

نا مالاصة سيد ,مل األنبياء عليهع ايسالم نبيٍّ  فيبرم تَوير ْرِّ 

 ,ملا يف ذيك مل مفاسد كبريا ,عليه مع  آيه مصببه مسلع هللَممد ص  ا

مالاصة اإليَشاء يَّدَهع ايكريع, مإيَشاء يلمسلمني, ممل هو ايَشر 

مل األنبياء؟ الاصة صاحب املقام املبمود,  نبيٍّ  ل صورا ْرِّ يرتقي ييتديَّ 

ا . هَشا, ما  عاىل ْعلع. ت هللمَيب ع  ْميياء األمور مْع ذيك مْعا  باتَّ
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 ما حكم املباريات اليت جتري من مالكمة ومصارعة حرة؟: 34السؤال

. [195]ايبقرا:  ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿تعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

. [29]ايْساء:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ميقو : 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿ميقو : 

عليه مع  آيه  هلل. ميقو  ص  ا[58]األحزاب:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ

( رماه اإلمام ِْحد عل ابل عباس مصببه مسلع: ) ارح ال رِضح رح مح ح ال رضح

 عْهَم. هللرِض ا

 وبناء عىل ذلك:

مل  ا ايتي يستبيح فيها كلٌّ فال جتوز املالكمة ماملَارعة الرَّ 

اآلالر ماإلرضار به, مهَشا ييس مل ايرياضة  املتَارعني ماملتالكمني إيَشاءح 

حترم املالكمة ماملَارعة  ض عليها اإلسالم, مكيف الايْافعة ايتي حيرِّ 

عليه مع  آيه مصببه مسلع عل  هللبني ايْاس مقد هنى ايْبي ص  ا

 فضال  عل ايتبريش بني ايْاس؟ ,ايتبريش بني ايبهائع

حاِهدٍ  ل  جم  ْحنَّ ايَّْبِيَّ  :ْالرج ْبو دامد مايرتمَشر عح عليه مع   هللص  ا)

ح  آيه مصببه مسلع ِريِش بحني  ل  ايتَّب  حى عح اِئِع(. هنح  ايبحهح

عليه مع  آيه مصببه مسلع  هللص  ا هلل يْا سيدنا رسو  اكَم بنيَّ 

 كَم ْالرج ذيك اإلمام مسلعمل عمل ايَّيطان, بأنَّ ايتبريش بني ايْاس 

ابٍِر رِض ا هصبيب يف ل  جح ُ  ايَّْبِيَّ  هللعح ِمع  : سح ا ح عليه مع   هللص  اعْه قح
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: )إِنَّ  آيه مصببه مسلع و   ق  لُّونح يِف يح َح ه  امل   ب دح ع  ْحن  يح ْحِيسح  د   ي طحانح قح ايََّّ

ِب  رح ِا ايعح ِزيرح (.  ,جح ع  ي ْحه  ِريِش بح يحكِل  يِف ايتَّب   مح

ماملالكمة ماملَارعة فيها ايتبريش بني املالكمني ماملتَارعني. 

 تعاىل ْعلع.  هللهَشا, ما

 هل جيوز حتويل اخلنثى ,ىل ذكر أو أنثى؟: 35السؤال

قد اتفق ايفقهاء ع  ْنه ال َيوز حتويل ذكر كملُ ْعضاء اب: اجلو 

 هللذكوريته إىل ْنثى, مكَشيك ايعكس, ألن هَشا نوع مل ْنواع تغيري اللق ا

تعاىل, ممل تزيني ايَّيطان, كَم قا  تعاىل خمْبا  عل ايَّيطان بقويه: 

. فهو كبريا مل ايكبائر, [119]ايْساء:  ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ﴿

 فاعلها ايعقوبة عليها مل قبل ايقاِض املسلع. مجريمة كْبى, يستبقُّ 

ْما إذا اجتمع يف ايَّدص عالمات ايْساء مايرجا , فيْظر فيه إىل 

 ايغايب مل حايه.

 وبناء عىل ذلك:

 ة,ثوع  صفات األن اخلْثى غايبة  يف فإذا كانُ صفات ايَشكورا 

ا تعاىل, مكَشيك إذ هللفال حرج يف ذيك إن شاء ا ,معويج حتى صار ذكرا  

معوزُ حتى صارت  ,كانُ صفات األنوثة غايبة ع  صفات ايَشكورا

 فال حرج. ,ْنثى

تغيريا   دُّ ال يعم ,ألن هَشا ايعالج بقَد ايَّفاء مل حاية اخلْوثة



 

 ايفتامى ايرشعية

 

328 

تعاىل, بل هو مرض مل األمراض َيوز معازته بايطرق  هللخللق ا

 تعاىل ْعلع.  هللايرشعية. هَشا, ما

 يعزي نصرانيًا بوفاة قريب له؟هل جيوز للمسلم أن : 36السؤال

ِِضح ااجلواب:   نحٍس رح ْح ل    هللقد ْالرج اإلمام ايبدارر يف صبيبه عح

م  ايَّْبِيَّ  الٌم هيح وِدرٌّ ِيح د  انح غ  : )كح ا ح ْ ه  قح عليه مع  آيه مصببه  هللص  اعح

ِرضح  مسلع اه  ايَّْبِيُّ  ,فحمح تح أح ع   عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  افح ه  يح  ,ود 

ْ ِسهِ  دح ِعْ دح رح عح قح ه   ,فح ا ح يح قح ع   :فح
لِ ه   ,ْحس  وح ِعْ دح ه  بِيِه مح ْح رح إىِلح  ْحظح ه   ,فح ا ح يح قح ْحطِع   :فح

اِسِع  ا ايقح بح لحعح  عليه مع  آيه مصببه مسلع, هللص  اْح أحس  جح ايَّْبِيُّ  ,فح رح فحدح

و    عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا ق  وح يح ه  ه   هللد  الحم   :مح َشح قح ن  ْح َِشر  ايَّ

 ِمل  ايَّْاِر (.

نحٍس رِض ا ْح ل   ا ايَّْبِيَّ  :عْه هللمْالرج اإلمام ِْحد عح عح ا دح ْحنَّ هيح وِديًّ (

ٍة  عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا ِْدح ٍة سح ايح إِهح ِعرٍي مح ب ِز شح إىِلح ال 

.) ه  ابح أحجح  فح

ب, معيادا مرضاهع, مذكر ايفقهاء ْنه ال حرج مل تعزية ْهل ايكتا

 ممواساهتع عْد املَائب بْية دعوهتع إىل اإلسالم متأييف قلوهبع.

 وبناء عىل ذلك:

فال حرج مل تعزية ايَْصاِّن بقريبه, ميكل ال يدعو مليته باملغفرا 

ق حسل مسريا طيبة, مذيك يقويه تعاىل: ل  مايرِحة, ميو كان صاحب ال  
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 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿

 .[113]ايتوبة:  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

ميدعو َمع باَمداية مْن  ,محيثهع ع  ايَْب ,تعاىل هللرهع باميَشكِّ 

 صدمرهع يإلسالم. هلليرش  ا

مجتدر املالحظة بأنه ال َيوز يلمسلع حضور جْازته يف ايكْيسة 

يوجود املْكرات فيها, ميو   يفعل املسلع فعلهع, مذيك يقويه تعاىل: 

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې﴿

. [140]ايْساء:  ﴾ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

فإن حرض مجب عليه ْن يْكر عليهع مْكراهتع, فإن   يقدر حرم عليه 

 تعاىل ْعلع.  هللالضور. هَشا, ما

عالقة  إقامةحيث خنت ابن عمي ب  يف مشكلة لقد وقعُت: 37السؤال

مع زوجته  من تبادل رسائل وكلمات وبعض املخالفات 

تعاىل  وعالقيت مع ابن عمي جيدة   هللنا تبت ,ىل االشرعية  وأ

ولكن أشعر  رارة اخليانة  فهل جيب علي أن أخرب ابن عمي 

 بذلك حتى يساحمين؟

حا  هلليقو  ص  اأوالً: اجلواب:   ْحهيُّ عليه مع  آيه مصببه مسلع: )

مِد ا د  ل  ح  وا عح ْ تحه  ْحن  تح ع   ك  د  آنح يح ا ,هللايَّْاس  قح ْحصح ل   اِت مح مرح اذ  َِشِه ايقح بح ِمل  هح

ِ ا تحرِت  بِِسرت  يحس  ل  ي ئ ا فح ي ِه كِتحابح ا ,هللشح لح تحه  ن ِقع  عح بح ف  ْحا صح ب ِد يح ل  ي  إِنَّه  مح ( رماه هللفح

عليه مع  آيه مصببه  هللاإلمام مايك عل زيد بل ْسلع. ميقو  ص  ا
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اِهِريلح  اَف  إاِل امل  جح عح تِي م  ْ مَّ لُّ  ل   ,مسلع: )ك  ج  لح ايرَّ مح ع  ْحن  يح ِا  رح اهح إِنَّ ِمل  امل جح مح

ال   مح ي ِل عح ه  ا ,بِايلَّ ح رتح د  سح قح بِحح مح  َ ي هِ  هللث عَّ ي  لح و ح  ,عح يحق  ُ   :فح ِمل  ا ف الن  عح يح

ا َشح كح ا مح َشح ةح كح ه   ,ايبحاِرحح بُّ ه  رح رت   د  بحاتح يحس  قح ح ا ,مح َِّف  ِسرت  بِح  يحك   َ ي  (  هللمح ْ ه  عح

 عْه. هلليبدارر عل ِّْب هريرا رِض ارماه ا

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿يقو  تعاىل: ثانيًا: 

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 . [8]ايتبريع: 

ِ   هللميقو  ص  ا َمح ما بِاألحع  عليه مع  آيه مصببه مسلع: )باِدر 

رح  ْحم  مح طِغيا ,  ْحم  ِغْى  م  ْسيا ,  منح إالَّ فحقرا  م  ر 
ْ تحظِ ل  تح ب عا , هح ْحم  سح فِسدا ,  ضا  م 

ف   ما  م  رح ْحمهح وتا  جم  هزا ,  ْحم  مح ا ح  ْدا ,  جَّ ْحمايدَّ  , ْ تحظحر  ائٍِب ي  ُّ غح ة   فحرشح اعح ةح فايسَّ اعح  ايسَّ

( رماه ايرتمَشر عل ِّْب هريرا رِض ا رُّ ْحمح ى مح عْه. ممل حمط  هللْدهح

 يعود. , مايْدم ع  ما فعل, ماززم ع  ْن البايتوبة اإلقالع عل ايَشن

 وبناء عىل ذلك:

تعاىل توبة صادقة برشمطها املَشكورا,  هللفيجب عليك ْن تتوب إىل ا

ث بمعَيتك ألحد, مْن ال تتبدَّ  ,مَيب عليك ْن تسرت ع  نفسك

ل مل صدق ايتوبة, ماحَشر ماقطع زيارتك البل عمك يف بيته حتى تتمكَّ 

مرا ثانية,  حتى ال تقع يف املعَية ,مل الديث معها ميو ع  اَماتف

مل ايَوم,  مْنَبك ْن ترسع بايزماج إن كُْ قادرا  عليه, مإال فأكثر  

 تعاىل ْعلع.  هللايبَص. هَشا, ما مع غ ِّ 
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 هل جيوز النظر ,ىل عورة الطفلة الصغرية؟: 38السؤال

 ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿تعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

تحبح  هلل)إِنَّ ا عليه مع  آيه مصببه مسلع: هلل. ميقو  ص  ا[30]ايْور:  كح

ه  ِمل ايزنى ظَّ مح حح ةح  ,عح ح اب ِل آدح حايح يِكح ال َمح َح ذح رح ر   ,ْحد   ايَّْظح
ِ
ني  زنى  ,فحزنى ايعح مح

اِن املحْ طِق   تحِهي ,ايلِّسح تحَّ  َّى مح ْح ايَّْف س  متح (  ,مح ب ه  َشِّ كح ي  ه  مح لَّ يِكح ك  ق  ذح دِّ َح ج  ي  ر  ايفح مح

 عْه. هللا رماه ايبدارر عل ِّْب هريرا رِض

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 

 ايَّهوا.   تَل إىل حدِّ  سوى ايفرج ما

 وبناء عىل ذلك:

ايرضاع ما عدا ايفرج, ْما   سلِّ فيجوز ايْظر إىل ايَغريا مهي يف

ايَّهوا. هَشا,  غري ايرضيعة فيجوز ايْظر إييها كَشيك إال إذا بلغُ حدَّ 

 تعاىل ْعلع.  هللما

هل جيوز للمرأة املسلمة اليت تطلب العلم الشرعي أن : 39السؤال

 تنظر ,ىل مشاخيها أثناء ,لقاء ا اضرة عليها؟

 گ گ ک ک﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

عليه مع  آيه مصببه مسلع: )ال  هلل. ميقو  ص  ا[31]ايْور:  ﴾گ

ٍم( م َمح رح ا ذ  هح عح مح ٍا إاِل مح ْح رح ٌل بِام  ج  نَّ رح ل وح رماه ايبدارر ممسلع, ميف رماية:  ِيح 
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ي طحان  ) َمح ايََّّ ايِثحه  انح ثح ْحٍا إاِل كح رح ٌل بِام  ج  نَّ رح  ر( رماه اإلمام ِْحد مايرتمَشال ِيح ل وح

 .مقا : حديث حسل صبيح

 وبناء عىل ذلك:

ع ايعلع فهَشا ال َيوز حعا , فإذا كانُ املرْا ختلو مع شيدها يتعلُّ 

مال َيوز يرجل مسلع ْن ِيلو بامرْا ميو يتعليع ايقرآن ايكريع, هَشا 

 فضال  عل ايْظر.

ت املرْا إىل ايرجل األجْبي  نظرح  ْما إذا كانُ مع نساء ْالريات, فإنَّ 

, مكَشيك حيرم عليها إذا علمُ ْم ان شيدا  ْم ال ت بَّهوا حرامٌ سواء ك

ُ يف ذيك. ها مقوع  غلب ع  ظِّْ  ايَّهوا, ْم شكَّ

بغري ت ال م سواء كان شيدا  ْ ت املرْا إىل ايرجل األجْبي ْما نظر  

 هللفجائز حعا , لديث ايسيدا عائَّة رِض ات يغري عورته ت شهوا يقيْا  

  ُ ْحي  ِِّن  عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  اايَّْبِيَّ  عْها قايُ: )رح رت   يحس 

ِجدِ  ب ونح يِف املحس  عح ل  ِة يح ن ظ ر  إىِلح الحبحَّح ْح ا  نح ْح ائِِه مح أحم   ,بِِردح ْحس  تِي  ا ايَّ نح ْح ونح  ْحك  تَّى   ,حح

ِة عح ح ا َح لِّ الحِري ِة الحِديثحِة ايسِّ رح ازحاِريح ما قحد  ر  د  اق  يبدارر. ِو( رماه ايلهفح

 ,بَصها هَشا مل حيث ايفتوى, ميكل مل باب ايتقوى عليها ْن تغ َّ 

. عميو مع ْمل ايفتْة مايَّهوا, متكتفي بايسَمع مْه ,ميو إىل مَّاِيها

 تعاىل ْعلع.  هللهَشا, ما

يف بيتها  وهي غري ناوية اخلروج من بيتها   رت امرأٌةتعطَّ: 40السؤال
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أن سارت يف الشارع وبعد  ألمر طارئ  خرجت من بيتها ثم

 رة  فماذا تفعل؟ها متعطِّرت أنَّتذكَّ

ى رِض ااجلواب:  وسح ْحِِّب م  ل   عْه  هللقد ْالرج ْبو دامد مايرتمَشر عح

ل  ايَّْبِيِّ صح َّ  ي ِه  هللاعح لح انِيحةٌ مع  آيه مصببه عح ٍ زح ني  لُّ عح : )ك  ا ح لَّعح قح سح  ,مح

ت   رَّ ت  فحمح طحرح تحع  ا اس  ْحا  إِذح امل حر  ا مح َشح كح ا مح َشح ِهيح كح لِِس فح (. ,بِامل حج  انِيحة  ِْي زح ع   يح

 هللمْالرج ايْسائي مابل الزيمة عل ِّْب موسى األشعرر رِض ا

َم امرْا قا : )ْيُّ  عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  اعْه, عل ايْبي 

 عني زانية(. ت ع  قوم ييجدما رحيها فهي زانية, مكلُّ استعطرت فمرَّ 

اح رِض ا مسلع مجاء يف صبيح رح ي  رح ْحِِّب ه  ل   و    هللعح س  ا ح رح : قح ا ح عْه قح

ا فحال عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا هللا ور  ُ  بحد  ابح ْحصح ٍا  ْح رح َمح ام  ْحيُّ ( :

.) اح اءح اآلاِلرح ْحا ايِعَّح عح د  مح هح  تحَّ 

اح رِض ا رح ي  رح ْحِِّب ه  ل   ل  ايَّْبِيِّ صح َّ  هللمرمى ِْحد عح ي ِه  هللاعْه عح لح عح

لَّعح مع  آيه مصببه  سح اءح اْنه مح وا إِمح حع   ْ : )ال متح ا ح اِجدح ا هللقح سح  ,هللمح

لح تحِفالٍت(. ج  ر  يحد  ي   مح

, ب داالل بيته مالارجهيلرجل ْن يتطيَّ  ايفقهاء ع  ْنه ي ستببُّ  منصَّ 

ب بَم يظهر يلمرْا يف غري بيتها ْن تتطيَّ  بَم يظهر رحيه مِيفى يونه, ميسلُّ 

عليه مع  آيه مصببه مسلع: )طِيب   هلليونه مِيفى رحيه, يقويه ص  ا

ن ه   و  ِفيح يح الح رح ِرحي ه  مح ا ظحهح اِ  مح جح (  ,ايرِّ ِفيح ِرحي ه  الح ه  مح ن  و  رح يح ا ظحهح  مح
ِ
اء طِيب  ايِّْسح مح

ب بَم تَّاء مما عْه. ميف بيتها تتطيَّ  هللرماه ايرتمَشر عل ِّْب هريرا رِض ا
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 .رحيه ب عْد الرمجها بَم يظهررم عليها ْن تتطيَّ الفي ْم ظهر. محي

 وبناء عىل ذلك:

ب مخترج مل بيتها, فإن الرجُ مهي فيبرم ع  املرْا ْن تتطيَّ 

ناسية مجب عليها ْن ترجع إىل بيتها مباحا, يتزيل ْثر ايطيب ثع خترج, 

 تعاىل ْعلع.  هللمعليها بايتوبة ماالستغفار. هَشا, ما

 ؤ؟ؤؤ بامليش ؤكم الشرعي يف صبغ شعر املرأة ما هو احل: 41السؤال

اتفق ايفقهاء ع  ْن تغيري ايَّيب بالْاء ْم نبوه اجلواب:  

جة بَشيك, املرْا املتزمِّ  يلرجل, مختتصُّ  يلمرْا كَم هو مستببٌّ  مستببٌّ 

 مايزيْة مطلوبة مل ايزمجة يزمجها. ,ألنَّ االالتضاب زيْة

س يطهر بغسله ثالثا , جِّ ميرى ايفقهاء ْن ما الضب ْم صبغ بمتْ

مإذا كان االالتضاب بعني ايْجاسة فال يطهر إال بزما  عيْه مطعمه 

 مالرمج املاء صافيا , ميعفى عل بقاء ايلون. ,مرحيه

 وبناء عىل ذلك:

 فإن صبغ شعر املرْا )بامليش( جائز حعا  بايرشمط ايتايية:

 ت ْن ال تكون املادا مَْوعة مل َشء نجس.1

طبقة عازية  يبقع مل مصو  املاء إىل ايَّعر, ببيث ت  ت ْن ال مت2ْ

 ع  ايَّعر.

 تعاىل ْعلع.  هللت ْن يكون ذيك برضا ايزمج. هَشا, ما3
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 هل جيوز بيع وشراء ألعاب األطفال ,ذا كانت على شكل خنزير؟: 42السؤال

 هللقد مرد يف الديث ايَبيح عل ايسيدا عائَّة رِض ااجلواب:  

ب  عْها: ) عح ْحي    ُ  ْ عليه مع  آيه مصببه  هللص  ابِايبحْحاِت ِعْ دح ايَّْبِيِّ  ك 

ِعي مسلع, ب لح مح عح ل  اِحب  يح وح انح ِِل صح كح و   ا ,مح س  انح رح عليه  هللص  ا هللفحكح

لح ِمْ ه   مع  آيه مصببه مسلع ع  مَّ تحقح لح يح ا دحالح ِعي ,إِذح ب لح مح عح يحل  َّ فح هب  لَّ إِِلح ِّ ( فحي رسح

 رماه ايبدارر.

تعاىل: )ماست د َّ هبَشا الديث ع   هلليقو  الافظ ابل حجر رِحه ا

صَّ  , مال  جواز اختاذ صور ايبْات مايلُّعب, مل ْجل يعب ايبْات هبلَّ

اذ ايَور, مبه جزم عياض, منقله عل  ذيك مل عموم ايْهي عل اختِّ

ازمهور, مْهنع ْجازما بيع ايلعب يلبْات يتدريبهلَّ مل صغرهلَّ ع  ْمر 

 .)  هذا أوالً.بيوهتلَّ مْمالدهلَّ

ْحن  جاء يف الديث ايَبيح: )ثانيًا:  لَّ  ي وِشكح يِس بِيحِدِه يح َِشر نحف  ايَّ مح

عح  يحضح ْ ِزيرح مح
ِ ت لح اخل  ق  يح يبح مح

لِ ََّ رِسح اي يحك  ا فح ِسط  ق  َم  م  كح عح حح يح ر  ع  اب ل  مح ْ ِز ح فِيك  يح

تَّى الح  ِفي ح امل حا   حح يح ةح مح يح ز  ِ دٌ از  ْححح ه   بحلح ق   ( رماه ايبدارر ممسلع.يح

ٍم ْكله, ْم بيعه  د حيوان نجس, ْم َمرَّ قا  ايعلَمء: اخلْزير ييس جمرَّ

ْم حاؤه ْم يعابه مما شاكل ذيك مل األحكام ايرشعية, إنَم هو جزء مل 

مإنَم قَد إىل كرس : )هللهوية ْهل ايكتاب. يقو  ابل بطا  رِحه ا

 رتيل املعتديل يففديل ايَْارى امل ْجل ْهنَم يف ايَليب مقتل اخلْزير مل

ْن  عليه مع  آيه مصببه مسلع هللي ص  احيعتهع إييه, فأالْب ايْب
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عليه  هللص  اه َممد كَم غريَّ  , ما نسبوه إييهسيغريِّ عليه ايسالم عيسى 

هَشا ْن  ذيك, فد َّ  مْعلمهع ْهنع ع  ايباطل يفمع  آيه مصببه مسلع, 

عليه مع  آيه  هللص  ابتَبيح حيعة َممد  يأيتايسالم عليه عيسى 

 (.حاكَم  بايعد  بني ْهلهامصببه مسلع 

تعاىل: )فيه دييل ع  تغيري املْكرات,  هللميقو  اإلمام ايْومر رِحه ا

 مآالت ايباطل؛ مقتل  اخلْزير مل هَشا ايقبيل(.

 وبناء عىل ذلك:

ع  شكل اخلْزير,  فال َيوز بيع محاء ْيعاب األطفا  ايتي هي

تعاىل, مال َيوز يلمسلع  هللألنه شعار مل شعارات ايكفر مايكَشِب ع  ا

ْن يرِّب ْمالده ع  إيفته ْم االهتَمم به, ألن هَشه األيعاب فيها مفسدا 

يألطفا , مايطفل يف مرحلته األمىل مل ايرتبية تْطبع عْده ايَور, مال 

عْها ايسابق  هللة رِض اتزم  مل ذهْه بسهوية, محديث ايسيدا عائَّ

 تعاىل ْعلع. هللذكره دييل ع  ذيك. هَشا, ما

 هل جيوز نتف الشيب من اللحية ,ذا كان قلياًل؟: 43السؤال

عليه مع  آيه مصببه مسلع عل  هللقد هنى ايْبي ص  ااجلواب:  

 نتف ايَّيب, مقا : إنه نور املسلع. رماه اإلمام ِْحد مايرتمَشر.

 اهة نتف ايَّيب.منص ايفقهاء ع  كر

ا  يحِة إذح اِف ايلِّب  ْحط رح َِش  أ سح بِأحال  جاء يف حاشية ابل عابديل: )ال بح
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اِجبِِه  َِش ِمل  حح ال بِاألحال  ِل, مح يُّ ِه ايتَّزح ج  ي ِب إال عح ح مح ال بِْحت ِف ايََّّ , مح  ُ ايح طح

.) َّْثنِيح لح امل  دح بِه  فِع  ا  ح  ي َّ  ِهِه مح ج  ِر مح ع  شح  مح

وع: )يكره نتف ايَّيب؛ لديث عمرم بل شعيب مجاء يف املجم

قا : )ال تْتفوا ايَّيب, فانه نور املسلع  ملسو هيلع هللا ىلصعل ْبيه عل جده عل ايْبي 

يوم ايقيامة( حديث حسل رماه ْبو دامد مايرتمَشر مايْسائي مغريهع 

بأسانيد حسْة, قا  ايرتمَشر: حديث حسل, هكَشا قا  ْصبابْا: يكره, 

غور مآالرمن, ميو قيل: حيرم يلْهي رصَّ  به ايغزاِل كَم سبق مايب

 ايَصيح ايَبيح   يبعد؛ مال فرق بني نتفه مل ايلبية مايرْس(.

ه   لحم  ْحع  : ال  ْ ه  لح عح
ئِ ايٌِك ِحنيح س  ا ح مح قح مجاء يف ايفواكه ايدماِّن: )مح

َمح  اِب, كح وح ََّ ٌة عح ح اي مهح ر  ك  ت ه  مح ايح ْحر  إزح  , َّ بُّ إِلح ْححح ه   ك  ر  تح ا, مح ام  رح ه   حح رح ك  ي 

يِكح ايتَّل بِيسح  دح بَِشح َح إِن  قح ْ ا, مح ِيي ز  تح ِسيْ ا مح ى حتح  اِرِب بِامل  وسح ايََّّ يحِة مح ختح ِفيف  ايلِّب 

ِي(. دَّ يِف ايَّْه  ْحشح انح   كح
ِ
اء  عح ح ايِّْسح

 وبناء عىل ذلك:

 تعاىل ْعلع. هللفيكره نتف ايَّيب, ألنه نور املسلع. هَشا, ما

** ** ** 
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أنا موظف لدى شركة من الشركات  وأثناء العمل أستمع : 1السؤال

,ىل بعض الدروس الدينية  فهل يف ذلك من حرج شرعي ,ذا 

 كان األمر بدون است ذان من مدير الشركة؟

إذا كان استَمعك يلدرمس ايديْية يؤثر ع  عملك, اجلواب:  

َيوز حعا  إال بإذن  ميأالَش جزءا  مل ايزمل ع  حساب عملك فهَشا ال

 ايرشكة.مايك 

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, 

 ايرشكة. مايك مال حيتاج إىل استئَشان مل

 وبناء عىل ذلك:

ن ذيك فأنا ْنَبك بعدم االستَمع يلدرمس ْثْاء عملك؛ أل

يَّوش عليك, فال تتقل بَشيك االستَمع مال ايعمل, ميكل إذا مجد 

 هللعْدَ ايفراغ ْثْاء ايعمل, فاستمع يلدرس بأذن صاغية ماعية, ألن ا

عليه مع  آيه  هللتعاىل ما جعل يرجل مل قلبني يف جوفه, ميقو  ص  ا

عز مجل حيب إذا عمل ْحدكع عمال  ْن يتقْه(  هللمصببه مسلع: )إن ا

رماه ايطْباِّن مايبيهقي, ممل إتقان ايعمل حَص ايعقل مايفكر يف ايعمل 

 تعاىل ْعلع. هللايَشر تقوم به. هَشا, ما
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,نسان يرى يف املنام كثريًا أنه يرتكب الفاحشة مع النساء  : 2السؤال

 فهل عليه ,ثم يف ذلك؟

اإلنسان املكلَّف مسؤم  عل ْعَميه كلِّها يوم ايقيامة, مال اجلواب:  

رفع عْه ايقلع إال يف حاالت مل َجلتها ايْوم, فايْائع غري مكلَّف حعا , ي

 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 

ث هَشا األخ ايكريع بغ  ايبَص محفظ ايفرج ما يلسان, مْن ال يتبدَّ

ببديث يتعلَّق بايْساء مع ْصدقائه, ألن ايغايب األعع ع  اإلنسان ايْائع 

ثه به نفسه ْكثر ايْهار. هَشا, ما  تعاىل ْعلع. هللْنه يرى يف نومه ما حتدِّ

 هل صحيح بأن املرأة ناقصة عقل ودين؟: 3السؤال

ايبدارر  قد جاء يف الديث ايَبيح ايَشر رماه اإلماماجلواب:  

ِررِّ رِض ا ِعيٍد اخل  د  ْحِِّب سح ل   عليه مع  آيه  هللعْه ْن ايْبي ص  ا هللعح

بح يِل بِّ  هح ْحذ  ِديٍل  ٍل مح ق  اِت عح َح ُ  ِمل  نحاِق ي  ْح ا رح مصببه مسلع قا : )مح

س   ا رح لِْحا يح ق  عح ان  ِديِْْحا مح َح ا ن ق  مح : مح ل لح ! ق  لَّ اك  دح حاِزِم ِمل  إِح  ِل ال  ج  ؟ هللو ح اايرَّ

يِِك  : فحَشح ا ح , قح : بح ح ل لح ِل؟ ق  ج  ِا ايرَّ ادح هح ِف شح  َ
ِا ِمث لح نِ ْح ا  امل حر  ادح هح ي سح شح ْحيح  : ا ح قح

 : ا ح , قح : بح ح ل لح ؟ ق  ع   َ لِّ مح ح  تح َح ُ   ح  ت  اضح ا حح ي سح إِذح ْحيح ا؛  هح
لِ ق  اِن عح َح ق  ِمل  ن 

ا(. اِن ِديِْهح َح ق  يِِك ِمل  ن   فحَشح

َيب عليْا ْن نعلع بأنَّ هَشا الديث ايرشيف ال يْتقص مل أوالً: 
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قدر املرْا شيئا , محاشا ْن يَدر هَشا عل سيد اخللق محبيب الق ايَشر 

ب مل قوا  علَّع ايبرشية كلَّها األدب مع اآلالريل, بل فيه إشارا إىل ايتعجُّ

سلطان املرْا ع  ايرجل, حيث عْدها املقدرا ع  سلب عقله, مايَشهاب 

 لبِّ ايرجل ايَّديد مل ْصباب ايعزيمة مالزم.ب

ْا عز مجل جعل عاطفة املرْا ْقوى مل عاطفة ايرجل, ألن ثانيًا:  ربُّ

لقُ مل ْجلها تقتيض هَشا, كَم ْنه تبارَ متعاىل  ايوظيفة ماملهمة ايتي ال 

لق مل  جعل ايرجل ْقوى تفكريا  مل املرْا, ألن ايوظيفة ماملهمة ايتي ال 

 ا.ْجلها تقتيض هَش

 مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي  ِْحد الجي ايكردر

 :ع  ازواب ما يِل حفظه اهلل تعاىل

 [.وقد ثبت طبّيًا أن دماغ املرأة أصغر حجاًم ووزنًا من دماغ الرجل]

مل ايواقع ايعمِل امل عاش نرى ْن سعادا كلٍّ مل ايرجل ماملرْا ثالثًا: 

 يت بِسل تربية ْمالدها, رْا ْكْب مل عقلها,ال تكون إال إذا كانُ عاطفة امل

مهَشا هو  يي بِسل تأمني ايْفقة َمع, معقل ايرجل ْكْب مل عاطفته,

 ايتكامل بني ايرجل ماملرْا.

ايكَم  يف املرْا ْن تكون عاطفتها ْقوى مل عقلها, مكَم  رابعًا: 

 ايرجل ْن يكون عقله ْقوى مل عاطفته, فال املرْا ْفضل مل ايرجل, مال

ل ايطرف اآلالر, مهَشه هي  ايرجل ْفضل مل املرْا, بل كلٌّ مْهَم يكمِّ

 املساماا ايدقيقة بني ايرجل ماملرْا.
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ْا عزَّ مجل كلَّف املرْا يف بع  األحيان برتَ بع  خامسًا:  ربُّ

قا  عْه ايْقص يف  ايطاعات مثل ايَالا مايَيام مايطواف, مهَشا ما ي 

ما ترتَ ايَالاح مايَيام مايطواف متالما ايديل, مالقيقة ْن املرْاح عْد

عز  هللايقرآن مما شاكل ذيك ْيام حيضها منفاسها, فإنَم هي طائعة 

قا  عْها:  هللمجل, ألهنا ما تركُ هَشه ايعبادات إال بأمر ا تعاىل, مال ي 

 عز مجل بَشيك. هللعاصية 

 وبناء عىل ذلك:

ده سيدنا  ص   هللرسو  افَبيح ما جاء يف ايسؤا , ألن هَشا ما ْكَّ

عليه مع  آيه مصببه مسلع, مييس يف ذيك انتقاا يلمرْا, ألن  هللا

كَمَما بغلبة عاطفتها ع  عقلها, كَم ْن كَم  ايرجل بغلبة عقله ع  

 عاطفته, ألنَّ كلَّ ماحد مْهَم يه مظيفة, ممظيفته تقتيض هَشا.

قة هو ْما بايْسبة يلديل: فهو نقٌص يف ظاهر األمر, ميكل يف القي

هو اآلمر َما برتَ بع  ايعبادات يف بع   هللعز مجل, ألن ا هللطاعة 

 تعاىل ْعلع.  هللاألحوا . هَشا, ما

 هللصلى ا هلل ع بعض الناس حديثًا عن سيدنا رسول ا: 4السؤال

  مَّ َأْحِيِني ِمْسِكيًناللهاعليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول فيه: )

( ُشْرِني ِفي ُزْمَرِة اْلَمَساِكنِي َيْوَم اْلِقَياَمِةَواْح  َوَأِمْتِني ِمْسِكيًنا

صلى  هللرواه الرتمذي وابن ماجه  فقال بعض السامعني: رسول ا

عليه وعلى آله وصحبه وسلم مسكني  فما حكم هذه الكلمة  هللا
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 اليت صدرت من هذا الرجل؟

كلمة مسكني ت طلق ع  ايرجل املتواضع اَمني ايلني سهل اجلواب:  

طبع, ايَشر ال يعرف ايكْب مال ايتجْبُّ مال االستعالء, متطلق كَشيك اي

دِّر ع  ايفقري قليل املا , كَم جاء يف الديث ايرشيف: ) ر  ة  ال تح اِئَّح ا عح يح

اٍ  و  بَِِّقِّ متح رح يح نيح مح
كِ إِنَّ ا ,امل ِس  بِيِهع  فح رِّ قح نيح مح

اكِ ْحِحبِّي امل حسح ة   اِئَّح ا عح ب ِك  هلليح رِّ قح ي 

ةِ يح  ِقيحامح مح اي   ( رماه ايرتمَشر.و 

عليه مع  آيه  هللص  ا هللفإن كان قَد ايرجل يف قويه: رسو  ا

عليه مع  آيه مصببه مسلع كان  هللمصببه مسلع مسكني, ْنه ص  ا

هيْا  ييْا  متواضعا , فال حرج يف ذيك حعا , ميكل هَشا ييس مل األدب يف 

عليه مع  آيه  هللد  ايْبي ص  اتبارَ متعاىل عْدما م هللَشء, ألن ا

 ﴾ں ڱ ڱ ڱ﴿مصببه مسلع ما مدحه بَفة املسكْة, بل قا : 

 .[159]آ  عمران:  ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿, مقا : [4]ايقلع: 

مإن كان يقَد بَشيك قلة املا  مايفقر, فال حرج يف ذيك حعا , 

عليه  هللص  ا هللميكل هَشا ييس مل األدب كَشيك يف حق سيدنا رسو  ا

عليه  هللص  ا هلل آيه مصببه مسلع, مع ايعلع بأن فقر سيدنا رسو  امع 

ل  مع  آيه مصببه مسلع كان باالالتيار, كَم جاء يف الديث ايرشيف:  عح

ةح  امح ْ مح ل  ايَّْبِيِّ صح َّ اعْه,  هللرِض ا ْحِِّب  ا ح  هللعح لَّعح قح سح ي ِه مح لح َّ ) :عح ِلح ضح عح رح عح

لَّ يِيح  جح زَّ مح ِّبِّ عح ب ارح هح ةح ذح كَّ اءح مح لح ِِل بحط بح عح ُ   ,ج  ل  ق  بِّ  :فح ا رح بحع   ,ال يح ْحش  كِل   يح مح

ا م  و  وع  يح ْحج  ا مح م  و  يِكح  ,يح وح ذح ت كح  ,ْحم  نحب  ر  كح ذح ي كح مح ُ  إِيح ع  َّ ُ  تحرضح ع  ا ج  إِذح  ,فح
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ت كح  ر  كح شح ت كح مح ِد  ُ  ِحح بِع  ا شح إِذح ( رماه اإلمام ِْحد مايرتمَشر. مقا  ص  مح

ايلهاعليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هللا وت  ٍد ق  حمَّ قح آِ  َم  ل  ِرز  عح (, ميف عَّ اج 

اف ارماية: ) فح  ( رماه مسلع.كح

 هللمْما إذا كان يقَد بَشيك االنتقاا ماالستهزاء ت مايعياذ با

ا عل ديل ا تعاىل عز مجل, ألن انتقاا قدره  هللت فإن ذيك كفر مردَّ

ٌا.عليه مع  هللايرشيف ص  ا ِردَّ ٌر مح ف    آيه مصببه مسلع ك 

 وبناء عىل ذلك:

فال بدَّ مل ايسؤا  يَاحب هَشه ايكلمة ما هو قَده مل ذيك, فإن 

تعاىل, معليه  هللكان قَده االنتقاا ماالستهزاء فقد كفر مارتدَّ عل ديل ا

د إسالمه, ميتوب إىل ا تعاىل توبة صادقة مل هَشا االستهزاء  هللْن َيدِّ

 .تعاىل هللمايعياذ با

مْما إذا كان قَده مل تلك ايكلمة ايتواضع ْم ايفقر, فال يكفر 

عليه مع  آيه  هللص  ا هللبَشيك, ميكْه ْساء األدب يف حق سيدنا رسو  ا

مصببه مسلع, معليه بايتوبة ماالستغفار, مكثرا ايَالا مايسالم ع  

ايعودا إىل  عليه مع  آيه مصببه مسلع, معدم هللص  ا هللسيدنا رسو  ا

 تعاىل ْعلع.  هللذيك. هَشا, مامثل 

هل صحيح بأنَّ األنبياء عليهم الصالة والسالم ال حياسبون : 5السؤال

 يوم القيامة؟

مرد يف الديث ايرشيف ايَشر رماه اإلمام مسلع أوالً: اجلواب:  
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عليه مع  آيه مصببه  هللعْه, ْن ايْبي ص  ا هللعل ِّْب هريرا رِض ا

اِلل  مسلع قا :  ْحد  د   حمَّ ا َم  : يح ا   ي قح تِي, فح ْ مَّ تِي  ْ مَّ بِّ  ا رح : يح أحق و   ْ يِس فح فحع  رح )فأحر 

َِّة,  اِب ازْح ْحب وح ِل ِمل   مح ي ِه ِمل  ايبحاِب األحي  لح ابح عح ل  ال ِحسح تِكح مح ْ مَّ َّةح ِمل   ْح از 

اِب  وح يِكح ِمل  األحب  ى ذح اء  ايَّْاِس فِيَمح ِسوح كح ح ع  ح  ه  ٍد بِيحِدِه مح حمَّ َِشر نحف س  َم  ايَّ , مح

ح  َمح بحني  ْحم  كح ٍر,  جح هح ةح مح كَّ ح مح َمح بحني  كح َِّة يح ْح اِريِع از  َح  ِمل  مح
ِ
ني  اعح ح ح امل َِص  ا بحني  إِنَّ مح

ى(. ح ب َص  ةح مح كَّ  مح

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿يف قويه تعاىل: ثانيًا: 

ِل [93ت92]الجر:  ﴾ڀ ْحنحِس ب  ل   ايٍِك رِض ا. رمى ايرتمَشر عح عْه,  هللمح

ل  ايَّْبِيِّ  يِِه:  ملسو هيلع هللا ىلصعح و  : ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿يِف قح ا ح . قح

هح إاِل ا ِ  ال إِيح و  ل  قح  (.هلل)عح

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿يف قويه تعاىل: ثالثًا: 

َّ [6]األعراف:  ﴾ک نيح يحل قح يح : )مح ا ح اتٍِع قح ِل حح ِدرِّ ب  . رمى ايبدارر عل  عح

اه   هللا قح ل  مح يح و  ع  يح ك  د   ح  ْححح
ْح  : ه  ويحلَّ يح يحق  لح , فح ه  ِجع  يح حاٌن ي رتح  َج  ي ْحه  تحر  بح ي ْحه  مح ي سح بح يح مح

(. هَشا يف ايَشيل ْرسل إييهع ا : بح ح و   يحق  ؟ فح كح ي بحلِّغح وال  فح س  ي كح رح ث  إِيح ب عح  هللْح

 تعاىل رسال .

ْما يف حق املرسلني عليهع ايَالا مايسالم, فقد جاء يف الطبة ايْبي 

أحي ونح  هللاص   ت ع  ت س  ن  ْح عليه مع  آيه مصببه مسلع يوم حجة ايوداع: )

ا ح  قح , فح ُح ب  َح نح ُح مح ي  ْحدَّ ُح مح لَّغ  د  بح ْحنَّكح قح د   هح وا: نحَّ  اي  ؟ قح اِئل ونح ت ع  قح ن  ْح َمح  ِّْي فح عح
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ا إىِلح ايَّْ ت هح ْ ك  يح  مح
ِ
ء َمح ا إىِلح ايسَّ هح ع  فح ر  ِة يح بَّابح بحِعِه ايسَّ , ايلهاِس: ابِإِص  د  هح عَّ يلهعَّ اش 

اٍت( رماه اإلمام مسلع عل جابر بل عبد ا رَّ , ثحالثح مح د  هح  عْه. هللرِض ا هللاش 

 وبناء عىل ذلك:

فاألنبياء ماملرسلون عليهع ايَالا مايسالم ال حياسبون يوم ايقيامة, 

مال يسأيون يف قبورهع, مما دام بع  ْممهع يداللون ازْةح بغري حساب, 

 ْمىل مل ْتباعهع يف دالو  ازْة بغري حساب.فهع 

مما مرد مل عموم ايسؤا , هو ْن األنبياء ماملرسلني ي سأيون عل 

تعاىل ْم ال؟ مهو سؤا  إلقامة الجة ع   هللْقوامهع هل بلغوهع رساية ا

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿مل الايفهع مل ْقوامهع,كَم قا  تعاىل: 

 ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک
 تعاىل ْعلع. هلل. هَشا, ما[116]املائدا:  ﴾ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ

رجل مبتلى بفعل الكبائر  فقال له بعضهم: ,ن ,صرارب على : 6السؤال

الكبائر خيرجك عن دائرة اإلميان  فهل صحيح بأن الكبائر 

 تنقض اإلميان؟

ن إال بايكفر ايَصيح, ايعبد ال ِيرج عل دائرا اإليَمأوالً: اجلواب:  

ْم بتبليل الرام, ْم بتبريع الال , ْم برف  ايديل ماإليَمن بايعلَمنية, 

 مما شاكل ذيك.

املعاِص مايكبائر ايتي يقع فيها ايعبد بدمن استبال  ال يكون ثانيًا: 
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رج ايعبد عل  هبا كافرا , بل عاصيا , ميو ْرصَّ عليها, ميو كانُ ايكبائر خت 

ماملعَية  هللن يكان كلُّ عاٍا مرتدا , مكان االرتداد عل ديل ادائرا اإليَم

ماحدا , ميف هَشه الاية َيب ْن يعاقب مرتكب ايكبريا كعقاب املرتد, ْال 

 مهو ايقتل, مهَشا   يقل به ْحد مل ايفقهاء.

مقد ثبُ يف ايقرآن ايكريع عكس ذيك متاما , فايقتل كبريا مل ثالثًا: 

 ڱ ڱ ڳ﴿ما نفى اإليَمن عل ايقاتل, قا  تعاىل: تعاىل  هللايكبائر, ما

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿إىل ْن قا :  ﴾ں ں ڱ ڱ

 .[10ت9]الجرات:  ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

عْه عْدما ارتكب الطيئة  هللمسيدنا حاطب بل ِّْب بلتعة رِض ا

ز  هللإبالغ ْهل مكة بأن ايْبي ص  ا عليه مع  آيه مصببه مسلع َيهِّ

له ناقال  يه مل اإليَمن إىل ايكفر, مع عظع جيَّا  يفتح مكة, فلع ي عتْب عم

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعاىل يف حقه:  هللهَشا ايفعل, بل قا  ا

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
 .[1]املمتبْة:  ﴾ڍ

مقَة شارب اخلمر ت محب اخلمر كبريا مل ايكبائر ت معرمفة, 

ِِضح اد رمى ايبدارر فق اح رح رح ي  رح ْحِِّب ه  ل   ْ ه   هللعح ٍل  ملسو هيلع هللا ىلصْ يِتح ايَّْبِيُّ قا : ) عح ج  بِرح

بح  ِ د  حح ا ح  ,قح ب وه   :قح ِ اح  ,ارض  رح ي  رح ب و ه  ْح ا ح  اِرب  بِيحِدهِ  :قح ِمَّْا ايضَّ اِرب   ,فح ايضَّ مح
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لِهِ  بِهِ  ,بِْحع  اِرب  بِثحو  ايضَّ ا ح بحع     ,مح فح قح ح لحَمَّ ان َصح مِ  فح و  قح َح  :اي  ا زح ا ح , هللاْحال  ال  :قح

ا َشح كح وا هح وي  ق  ي طحانح  ,تح ي ِه ايََّّ لح ِعيْ وا عح ( رماه ايبدارر, ميف رماية يإلمام ال ت 

ِِححكح ِْحد مايبيهقي: ) وا رح يحكِل  ق وي   (.هللا مح

ْحنَّ عْه, ) هللمرمى ايبدارر عل سيدنا عمر بل اخلطاب رِض ا

ال   ج  ِد ايَّْ رح ه  ب دح  ملسو هيلع هللا ىلصبِيِّ عح ح عح ه  عح م  انح اس  ا, هللاكح ب  ِِححار  لحقَّ انح ي  كح انح  ,مح كح مح

و ح  س  ِبك  رح انح ايَّْبِيُّ  ,ملسو هيلع هللا ىلص هللاي ض  كح اِب  ملسو هيلع هللا ىلصمح ح ه  يِف ايرشَّ لحدح ا  ,قحد  جح م  و  أ يِتح بِِه يح فح

لِدح  رح بِِه فحج  أحمح مِ  ,فح و  قح ٌل ِمل  اي  ج  ا ح رح قح ثحرح يلها :فح ْحك  ا  ْ ه  مح عح تحى بِهِ عَّ اي  ؤ  ا ي  ا ح  ,مح قح فح

ْ وه   :ملسو هيلع هللا ىلصايَّْبِيُّ  عح ل  ا ,ال تح وح بُّ  هللفح
ِ
ُ  إِنَّه  حي  م 

لِ ا عح ه   هللامح ويح س  رح  (.مح

 وبناء عىل ذلك:

فهَشا املبت  بارتكاب ايكبائر بدمن استبال  َما ييس بكافر, مال 

عز مجل, مَيب ْن نكون  هللعز مجل, بل هو عاٍا  هللمرتد عل ديل ا

يه ع  نفسه مشيطانه, مْن ال نكون عونا  يلَّيطان عليه, بأن نَدر عونا  

تعاىل فتح باب ايتوبة  هللعز مجل, ألن ا هللعليه الكع بأنه مرتدٌّ عل ديل ا

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ْمام ْصباب ايكبائر بقويه: 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ
 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
 ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 .[71ت68]ايفرقان: 
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تعاىل يْا ميه اَمداية, مْن حيبِّب إييْا مإييه اإليَمن, ميزيْه  هللنسأ  ا

ه إييْا مإييه ايكفر مايفسوق مايعَيان, مْن َيعلْا  يف قلوبْا, مْن يكرِّ

 تعاىل ْعلع. هللَجيعا  مل عباده ايراشديل. آمني. هَشا, ما

 طالب علم  أعلِّم القرآن الكريم واحلديث الشريف  وأحيانًاأنا : 7السؤال

يكون مع الطالب بنات  وشعرت بأن قليب مييل ,ىل بعض البنات  

 وبدأ الشيطان يوسوس لي يف ,قامة صداقة معها  فماذا تنصحين؟

ممسلع عل ْسامة بل زيد  رمى اإلمام ايبداررأوالً: اجلواب:  

عليه مع  آيه مصببه مسلع ْنه قا :  هللاعْهَم, عل ايْبي ص   هللرِض ا

( 
ِ
اء اِ  ِمل  ايِّْسح جح َّ عح ح ايرِّ ْحرضح ِدر فِت ْحة   ع  ُ  بح ك  رح ا تح  (.مح

بحانح رمى ابل ماجه ثانيًا:  و  ل  ثح ل  ايَّْبِيِّ عْه  هللرِض ا عح ا ح  ملسو هيلع هللا ىلصعح ه  قح نَّ  :ْح

مح ايِقيح ) و  أ ت ونح يح تِي يح ْ مَّ ا ِمل   ام  وح ْحق  لَّ  لحمح ةح ألحع  ثحاِ  ِجبحاِ  هِتحامح ْحم  ْحاٍت  سح ِة بِبح امح

ا ا  ,بِيض  ل هح عح يحج  ا هللافح ْ ث ور  بحاء  مح لَّ هح جح زَّ مح بحان   ,عح و  ا ح ثح و ح ا :قح س  ا رح ع   هلليح ه  ِصف 

ْحا ْحا ,يح ِهع  يح لِّ لحع   ,جح ل  ال نحع  نحب  ع  مح ونح ِمْ ه  ا ح  ,ْحن  ال نحك  ان ك   :قح وح ا إهِنَّ ع  إاِل   ,ع  ْحمح

ع   تِك  ِمل  ِجل دح منح  ,مح َش  أ ال  َمح تح ي ِل كح منح ِمل  ايلَّ َش  أ ال  يح ا  ,مح لحو  ا الح اٌم إِذح وح ْحق  ع   كَِّْه  يح مح

اِرِم ا بح ا هللبِمح وهح ك  تحهح  (.ان 

عليه مع  آيه  هللرمى ايبدارر ممسلع ْن ايْبي ص  اثالثًا: 

ِ مصببه مسلع قا : ) ي طحانح َيح ِرر ِمل  اإل  مِ إِنَّ ايََّّ ى ايدَّ اِن جمح رح  (.ن سح

 وبناء عىل ذلك:

فال عَمة ألحد إال يألنبياء عليهع ايَالا مايسالم, يقو  ايْبي 
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طَّاءٌ عليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هللص  ا مح الح ِل آدح لُّ اب  ري    ,ك  الح مح

اب ونح  حطَّاِئنيح ايتَّوَّ ( رماه اإلمام ِْحد مايرتمَشر مابل ماجه. ميقو  ص  اخل 

بح عليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هللا هح َشح نِب وا يح َش  و   ح  ت  يِس بِيحِدِه يح َِشر نحف  ايَّ مح

ع   هللا نِب ونح  ,بِك  َش  ٍم ي  و  حاءح بِقح زح منح  ,مح ِفر  تحغ  يحس  ِفر  َمح ع  , هللافح يحغ   ( رماه مسلع.فح

 هللمَيب ع  اإلنسان ْن يكون حَشرا  مل ْن تكون الامتته ال قدر ا

عَية, يَشيك ْنَبك بعدم تدريس ايبْات, ميو يتعليع تعاىل ع  م

ايقرآن ايعظيع مالديث ايرشيف, مالاصة يف زمل كثر فيه املعلَِّمت يف 

ض نفسك يلفتْة, مَيب عليك يزاما  ْن تغ َّ مل  هَشا املجا , مال تعرِّ

, مال تكل سببا  هللبَصَ, مالاصة عل ايفتاا ايتي ما  قلبك إييها, ماتِق ا

 تعاىل ْعلع. هللتعاىل. هَشا, ما هلليل ايلطعل يف د

عز وجل بزوج سيئ األخالق  وهي تدعو  هللامرأة ابتالها ا: 8السؤال

عز وجل على نفسها باملوت حتى تسرتيح من هذا الرجل   هللا

 فهل جيوز هلا هذا الدعاء؟

تعاىل اللقْا يف هَشه الياا ايدنيا  هللعليْا ْن نعلع بأن اأوالً: اجلواب:  

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿بار ماالبتالء, قا  تعاىل: يالالت

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿, مقا  تعاىل: [2]امللك:  ﴾ٿ

تعاىل مرشدا  يلعبد املبت   هلل, ميقو  ا[20]ايفرقان:  ﴾ېئ ېئ ۈئ

, [199]األعراف:  ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿بمثل هَشا: 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿ميقو : 
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 ژ﴿عاىل: . ميقو  ت[216]ايبقرا:  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ
 .[34]فَلُ:  ﴾ڱ ڱ ڳ

 ٺ ٺ ڀ﴿ربْا عز مجل طلب مْا ايدعاء بقويه: ثانياً: 

ر مل ايدعاء بايرش فقا : [60]غافر:  ﴾ٺ ٺ  چ چ چ﴿, محَشَّ

, مملا كان اإلنسان َمجوبا  عل [11]اإل اء:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

ليه مع  آيه مصببه مسلع ع هللايغيب, مكان عجوال , ْرشده ايْبي ص  ا

عليه مع  آيه مصببه مسلع:  هللْن ال يدعو ع  نفسه باملوت, فقا  ص  ا

تح ) ع  امل حو  ك  د  ْححح  َّ َّْنيح تحمح الح يح ا ,مح ري   ادح الح دح ز  ْحن  يح لَّه   ْ ا فحلحعح ا َم  ِس لَّه   ,إِمَّ ِسيئ ا فحلحعح ا م  إِمَّ مح

تِبح  تحع   ( رماه ايبدارر.ْحن  يحس 

بد ماحد مل اثْني, إن كان َمسْا  فطو  ايعمر يْفعه بزيادا فايع

تعاىل, ميستغفر  هللاإلحسان, مإن كان مسيئا  فلعله َيد فرصة ميتوب إىل ا

 , ميعيد القوق ألصباهبا إذا كانُ إساءته يآلالريل.هللا

عليه مع  آيه مصببه مسلع يف حديث آالر:  هللميقو  ايْبي ص  ا

( َّ َّْنيح تحمح ٍّ نحزح ح بِهِ ال يح تح يرِض  ع  امل حو  ٌد ِمْ ك  ِت  ,ْححح و  ِّْي ا يِل مح تحمح دَّ م  انح ال ب  إِن  كح فح

ل   يحق  ل  ا ِِل يلها :فح ري   حيحاا  الح ُ  ال  انح ا كح ِيِْي مح ْحح  ا  ,عَّ  ري   اا  الح فح وح ُ  اي  انح ا كح ِْي إِذح فَّ وح تح مح

تعاىل به, ألنه  هللار ا( رماه ايبدارر ممسلع. فليرتَ ايعبد االتياره الالتيِِل 

لح عمل هجاء يف الديث: ) س  حح ه مح ر  َّْاِس محل طا ح عم  ري   اي  ايرتمَشر. ( رماهالح
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 وبناء عىل ذلك:

فأنا ْنَح هَشه املرْا بايَْب ع  زمجها مايدعاء يه ميْفسها 

تعاىل معه فلتفتدر نفسها بطلب  هللبايَْب, فإن الافُ ْال تقيع حدمد ا

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعاىل يقو :  هللن ااخللع مل زمجها, أل

ثع يقو :  [128]ايْساء:  ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

. ميقو  سببانه [130]ايْساء:  ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿

 ﴾ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿متعاىل ْيضا : 
 . [229]ايبقرا: 

, فلتدع كَم علَّمها سيدنا رسو  ا  هللمإن كانُ داعية باملوت مال بدَّ

ا يلها  آيه مصببه مسلع: )عليه مع هللص  ا ري   حيحاا  الح ُ  ال  انح ا كح ِيِْي مح ْحح  عَّ 

ا ِِل  ,ِِل  ري   فحاا  الح وح ُ  اي  انح ا كح ِْي إِذح فَّ وح تح  (.مح

ميتعلع هَشه املرْا ْن ايسعادا يف ايرضا بايقضاء مايقدر, مْن ايَّقاء 

 هللتعاىل, فطوبى يعبد تأدَّب مع ا هللمايغع مالزن يف ايسدط ع  قدر ا

ا . جاء يف بع  اآلثار: إن ا  هللتعاىل, مرِض بايقضاء مايقدر ميو كان مر 

جعل بقسطه ايفر  مايرم  يف ايرضا ماييقني, مجعل ايغع مالزن يف 

 ايسدط مايَّك.

تعاىل ْن َيعلْا مل ايَّاكريل عْد ايرالاء, ممل ايَابريل  هللْسأ  ا

تعاىل ْن يوفِّق َجيع  هللاعْد ايبالء, ممل ايراضني بمرِّ ايقضاء؛ كَم ْسأ  

ايرجا  لسل األالالق مع نسائهع, مْن ال يكونوا سببا  يف نفور املرْا مل 
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عز مجل, مالاصة إن   تكل املرْا سببا  يف املَّاكل, مييَشكر  هللديل ا

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعاىل:  هللايرجا  قو  ا

 علع.تعاىل ْ هلل. هَشا, ما[1]املجادية:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

تعاىل من  هللالدعاء على من ظلمين أن يذيقه ا لي هل جيوز: 9السؤال

تعاىل؟ وهل ,ذا دعوت بهذا  هللالذل واهلوان ما ال يعلمه ,ال ا

 الدعاء تقول لي املالئكة: )ولك مثل ذلك(؟

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

ظلوم , مَيوز يلم[40]ايَّورى:  ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

تعاىل ع  مل ظلمه, ميكل مل شأن ايكرام ايعفو مايَفح,  هللْن يدعو ا

 ٿ﴿تعاىل يقو :  هللمايدعاء ملل ظلع باَمداية مايسداد, ألن ا

, فمل [134]آ  عمران:  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ

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 

عْه يف هَشا  هللبدَّ داعيا  فقل كَم علَّمْا سيدنا السل ايبَصر رِض ا

 ع ْعْي عليه, ماستدرج حقي مْه. اهت.يلهاملوضوع: ا

ْما قويك: فهل تقو  ِل املالئكة: )ميك مثل ذيك( فهَشا ايدعاء يف 

 تعاىل ْعلع. هللا, ماايدعاء يه ال عليه. هَش
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تعاىل بزوجة صاحلة حسناء  تعجبه  هللرجل أكرمه ا: 10السؤال

جدًا  ووقعت يف املرض العضال  ويظن الرجل أن وقوعها يف 

 املرض العضال بسبب عينه  فما هو العالج يف هذه احلالة؟

ني    هلليقو  ص  اأوالً: اجلواب:   عح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )اي 

, قٌّ ِسل وا(  حح اغ  ت ع  فح ِسل  ت غ  ا اس  إِذح , مح ني   عح ت ه  اي  بحقح رح سح دح قح ابحقح اي  ٌء سح انح َشح  و  كح يح مح

 رماه مسلع.

ع   هلليقو  ص  اثانيًا:  ك  د  ْححح ْحى  ا رح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )إِذح

 ِّ ي ْبح ل  ِجب ه  فح ع  ا ي  ايِِه مح ْحم  ِمل  مح ِسِه  ف  ْحم  ِمل  نح ْحاِليِه  ( رماه ِمل   قٌّ ح حح ني  إِنَّ اي عح , فح ه  ك 

ِة(. ميقو  ا كح ح ه  بِاي ْبح ع  يح يحد  ل   هللاإلمام ِْحد, ميف رماية ابل ماجه مغريه: )فح

 ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿تبارَ متعاىل: 

, فبع  ايعلَمء قا : إذا رْى ْحد ع  نفسه ْم ْهله ْم مايه [39]ايكهف: 

(. ميف الديث ايَشر يرمى هللال قوا إال با هللشيئا  ْعجبه قا : )ما شاء ا

عليه مع  آيه مصببه  هللعْه, ْن ايْبي ص  ا هللعل ْنس بل مايك رِض ا

,   هللال قوا إال با هللمسلع قا : )مل رْى شيئا  فأعجبه فقا : ما شاء ا

 يرضه( رماه ابل ايسْي.

 وبناء عىل ذلك:

ْحنَّ فقد يَيب ايرجل زمجته بعيْه إذا ْعجبته, ك َم جاء يف الديث: 

و ح ا س  وح  هللص  ا هللرح ه  نحب  عح ما مح ار  سح جح مح رح عليه مع  آيه مصببه مسلع الح

ْحي ٍف,  ل  ب ل  ح  ه  لح سح تحسح ِة اغ  فح اِر ِمل  از  ب  حزَّ ِب اخل  ان وا بَِِّع  ا كح تَّى إِذح , حح ةح كَّ مح
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ل ِد, ِ از  ِع مح س 
لح از ِ سح يح ح حح ْحب  ال   ج  انح رح كح ِْي  مح و بح ْحال  ةح  بِيعح اِمر  ب ل  رح ي ِه عح رح إِيح ْحظح فح

بِطح  ل  حبَّأحٍا, فح ال ِجل دح خم  ِم مح يحو  اي  ُ  كح ي  ْح ا رح : مح ا ح قح , فح تحِسل  غ  وح يح ه  ٍب مح ع  ِل كح ِدرِّ ب  عح

و   ا س  أ يِتح رح ٌل, فح ه  ا  هللص  ا هللسح : يح ه  ِقيلح يح عليه مع  آيه مصببه مسلع, فح

و ح ا س  ا هللرح ٍل, مح ه  ل  يحكح يِف سح ل   هللهح : )هح ا ح ؟ قح ِفيق  ا ي  مح ه  مح ْ سح فحع  رح ر  ا يح مح

و   ا س  ا رح عح , فحدح ةح بِيعح اِمر  ب ل  رح ي ِه عح رح إِيح وا: نحظح اي  ٍد؟( قح ْححح ونح فِيِه ِمل   تَِّهم   هللتح

: هللص  ا ا ح قح ي ِه, مح لح يَّظح عح تحغح ا فح اِمر  المح  عليه مع  آيه مصببه مسلع عح )عح

تحِسل   : )اغ  ه  ا ح يح ؟( ث عَّ قح ُح ك  رَّ ِجب كح بح ع  ا ي  ُح مح ي  ْح ا رح ال إِذح ؟ هح اه  ْحالح ع   ك  د  ْححح ت ل   ق  يح

اِرِه  ةح إِزح ااِللح دح ي ِه مح لح افح ِرج  ْحط رح بحتحي ِه مح ك  ر  ي ِه مح قح فح ِمر  ِه مح ي  دح يح ه  مح هح ج  لح مح سح غح (, فح ه  يح

يِكح  بَّ ذح ٍ , ث عَّ ص  دح ِفِه, يِف قح ل  ِرِه ِمل  الح ظحه  ْ ِسِه مح ٌل عح ح رح ج  بُّه  رح  َ ي ِه يح لح امل حاء  عح

أ ٌس.  ي سح بِِه بح عح ايَّْاِس يح ٌل مح ه  ا ح سح رح , فح يِكح لح بِِه ذح عح فح , فح ه  اءح رح دح ح مح قح ِفئ  اي  ك  ي 

 رماه اإلمام ِْحد مايطْباِّن مايْسائي.

ل مجهه ميديه فإذا شعر ايرجل بأنه ْصاب زمجته بعيْه فليغس

ممرفقيه مركبتيه مْطراف رجليه مدااللة إزاره, ثع يَب ذيك املاء ع  

ايتامة, مل كلِّ شيطان مهامة,  هللزمجته, ميدعو بايدعاء: )ْعوذ بكلَمت ا

 ممل كل عني المة( رماه ايبدارر.

مربَم ْن يكون املرض ايَشر ْصاب تلك ايزمجة ييس بسبب عيْه, 

, فال حرج مل ْالَش ايدماء يدائها, إضافة إىل ايدعاء تعاىل هللبل ابتالء مل ا

 تعاىل ْعلع. هللمصبِّ املاء عليها كَم ْسلفْا. هَشا, ما
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هل صحيح بأن ,بليس كان من املالئكة الكرام  ثم ُطرد : 11السؤال

 تعاىل من اجلن؟ هللتعاىل وجعله ا هللمن رمحة ا

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿تعاىل:  هلليقو  اأوالً: اجلواب:  

تعاىل  هلل, فأثبُ ا[50]ايكهف:  ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 بْصِّ ايقرآن ايكريع ْن إبليس كان مل ازل قبل صدمر األمر يلمالئكة.

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿تعاىل:  هلليقو  اثانيًا: 

. ميف الديث [15ت14]ايرِحل:  ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

حانُّ  قح از 
لِ ال  ة  ِمل  ن وٍر, مح ُ  امل حالئِكح لِقح لِقح ايرشيف: )ال  ال  اِرٍج ِمل  نحاٍر, مح ِمل  مح

( رماه مسلع. فَفة إبليس اخللقية مل نار, ألنه مل  ع  ِصفح يحك  م  مِمَّا م  آدح

 ازل, ماملالئكة اللقُ مل نور.

 ەئ ەئ ائ ائ ى﴿تعاىل يف حقِّ املالئكة:  هلليقو  اثالثًا: 

 , مإبليس يو كان مل املالئكة ملا عىص.[6]ايتبريع:  ﴾ۇئ وئ وئ

 ذلك:وبناء عىل 

فإبليس مل عا  ازلِّ بْصِّ ايقرآن ايعظيع, مصفته اخلحل قية مل نار, 

ماملالئكة مل نور, مصفة املالئكة اخل ل قية ْهنع ال يعَون, مهو قد عىص, 

عْه: ما كان إبليس مل املالئكة  هللميقو  سيدنا السل ايبَصر رِض ا

ل ايبرش. هَشا, طرفة عني, مإنه ألصل ازل, كَم ْن آدم عليه ايسالم ْص

 تعاىل ْعلع. هللما
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هل جيوز لإلنسان املسلم أن يضع جهاز تسجيل ملراقبة : 12السؤال

املكاملات اهلاتفية اليت ترد ,ىل بيته  ألنه يشكُّ بزوجته أن تكون 

 هلا عالقة مع بعض الرجال األجانب؟

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

عليه مع  آيه  هلل, ميقو  ص  ا[12]الجرات:  ﴾ڀ ڀ پ پ پ

حِديِث( رماه ايبدارر  ب  ال  َشح ْحك  إِنَّ ايظَّلَّ  , فح ايظَّلَّ ع  مح اك  مصببه مسلع: )إِيَّ

 ممسلع.

 وبناء عىل ذلك:

فال َيوز يلرجل ْن يضع جهاز تسجيل يكي يتجسس ع  زمجته, 

ألنه ربَم إذا مضع ذيك ْن يسمع ما يكرهه, ْم ْن يسمع ما يكره 

آلالرمن سَمعه؛ ألن املرْا قد تتبدث مع ْهلها ْم صديقاهتا ْم مع ا

ر مْه سيدنا  بع  َمارمها, فيسمع ما يكره اآلالرمن سَمعه, مهَشا ما حَشَّ

عح إىِلح  هللص  ا هللرسو  ا تحمح ل  اس  مح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )مح

منح ِمْ  ِفرُّ ْحم  يح ونح ت  اِره  ه  كح ع  يح ه  ٍم مح و  ِديِث قح مح حح و  نِِه اآلن ك  يح ْ ذ  بَّ يِف  ه  ت ص 

ِة( رماه ايبدارر, ماآلنك: هو ايرصاا املَشاب. ِقيحامح  اي 

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 , 

رها با  تعاىل. هللمْن يقدم ايَْح يزمجته, مْن يَشكِّ

 ٺ﴿مييبَشر ايرجل االهتامات غري املبْية ع  يقني, يقويه تعاىل: 



 

 ايفتامى ايرشعية

 

360 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
 تعاىل ْعلع. هلل. هَشا, ما[6]الجرات:  ﴾ڦ ڦ

ربُّنا عز وجل عادل  وال شكَّ يف ذلك  ولكن أريد أن أعلم : 13السؤال

 هل يؤخذ الربيء بسبب معصية غريه؟

 ﴾ىب مب خب حب جب﴿تبارَ متعاىل:  هللقو  ايأوالً: اجلواب:  

, [164]األنعام:  ﴾ی ىئ ىئ ىئ ېئ﴿, ميقو  جلَّ معال: [38]املدثر: 

ث عل  . [21]ايطور:  ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ميقو :  هَشه اآليات تتبدَّ

 مَري ايعباد يوم ايقيامة.

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  اثانيًا: 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ
عليه مع  آيه  هلل, ميقو  ص  ا[79ت78]املائدا:  ﴾ڎ ڌ

ِر  ل  امل  ْ كح نَّ عح و  تحْ هح يح مِف مح ر  نَّ بِامل حع  ر  تحأ م  يِس بِيحِدِه يح َِشر نحف  ايَّ مصببه مسلع: )مح

لَّ ا ي وِشكح تحجح  هللْحم  يح ه  فحالح ي س  ونح ع  عَّ تحد  ا ِمْ ه  ث  اب  ع  ِعقح ي ك  لح ثح عح ب عح ( ْحن  يح ع  اب  يحك 

رماه ايرتمَشر مقا : حديث حسل, هَشا يف عا  ايدنيا, ميف حديث آالر 

ا  هلليقو  ص  ا إِذح , فح بحةح ع  ي ٌش اي كح م جح ز  غ  عليه مع  آيه مصببه مسلع: )يح

و ح  س  ا رح : يح  ُ ل  : ق   ُ ايح , قح آاِلِرِهع  ع  مح
َِمِ ف  بِأحمَّ ِض ِي  سح اءح ِمل  األحر  ان وا بِبحي دح كح

:  هللا ا ح ؟ قح ع  ي سح ِمْ ه  ل  يح مح ع  مح ه  اق  وح ْحس  فِيِهع   آاِلِرِهع  مح ع  مح
َِمِ ف  بِأحمَّ ي فح ِي  سح كح

( رماه ايبدارر. ث ونح عح ح نِيَّاهِتِع  ب عح عَّ ي  , ث  آاِلِرِهع  ع  مح
َِمِ ف  بِأحمَّ  ِي  سح
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 وبناء عىل ذلك:

 .يؤالَش بسبب معَية غريه يف اآلالرا فايْبرء ال

 ذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي  ِْحد الجي ايكردرمقد ْضاف ْستا

 :ع  ازواب ما يِل حفظه اهلل تعاىل

إال إذا كان متسب بًا فيها، كام إذا أمهل الوالد ولده فعىص، فإنه ]

انه  دانه أو ينِّص  مسؤول عن هذه املعصية، للحديث الرشيف: )فأبواه هيو 

سانه(  [.]متفق عليه[ أو يمج 

يؤالَش ايَايح بايطايح إذا كان ايَايح ال يأمر  ْما يف ايدنيا فقد

 هلل: )ْمحى اايرشيف باملعرمف مال يْهى عل املْكر, كَم جاء يف الديث

إىل ملك مل املالئكة ْن اقلب مديْة كَشا مكَشا ع  ْهلها, قا : إن فيه 

عبدَ فالنا    يعَك طرفة عني, قا : اقلبها عليه معليهع, فإنَّ مجهه   

ر ِل   ساعة قط( رماه ايطْباِّن يف األمسط.يتمعَّ

مْما إذا كان ايعبد ايَايح ايْبرء يأمر باملعرمف ميْهى عل املْكر, 

 هللممع ذيك شاعُ املعاِص ماملْكرات ماملدايفات ايرشعية ت مايعياذ با

تعاىل, فإنه يَّمل ازميع يف ايدنيا, ميوم  هللتعاىل ت مجاء عقاب عامٌّ مل ا

  نيَّته.ايقيامة يبعث كلٌّ ع 

تعاىل بايعقاب ازميع إذا  هللتعاىل ْعلع ت ال يععُّ ا هللمالقيقة ت ما

 مئ حئ جئ ی﴿كان فيهع املَلبون, مذيك يقويه تعاىل: 

 .[117]هود:  ﴾حب جب يئ ىئ
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يَشيك قا  ايعلَمء: َيب ع  ايعبد ْن يكون صالا  مَلبا , مْن ال 

األمة األمر  تعاىل ْمجب ع  هلليقتَص ع  صال  نفسه فقط, ألن ا

 ڳ ڳ ڳ ڳ﴿باملعرمف مايْهي عل املْكر, مذيك بقويه تعاىل: 

]آ   ﴾ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

ْحى  هلل. مبقويه ص  ا[104عمران:  ل  رح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )مح

إِن   ح  يح  انِِه, فح بِلِسح تحطِع  فح إِن   ح  يحس  ه  بِيحِدِه, فح ريِّ  ي غح ل  ا فح ر  ْ كح ع  م  بِِه, ِمْ ك  ل  بِقح تحطِع  فح س 

ِن( رماه مسلع. ف  اإِليَمح عح ْحض  يِكح  ذح  مح

ع اجعلْا مل اآلمريل باملعرمف مايْاهني عل املْكر, مارزقْا يلها

 تعاىل ْعلع. هللاالستقامة. آمني. هَشا, ما

 ,ذا ماتت فتاة وهي عازبة  فهل يكون هلا زوج يف اآلخرة؟: 14السؤال

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿عاىل: تبارَ مت هلليقو  ااجلواب:  

, ميقو  [32ت31]فَلُ:  ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

, [71]ايزالرف:  ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿تبارَ متعاىل: 

عليه مع  آيه مصببه مسلع:  هللمجاء يف الديث ايَبيح يقو  ص  ا

يح  َّْى مح يحتحمح , فح حلَّ : متح ه  و ح يح ق  ْحن  يح َِّة  ْح ع  ِمل  از  ِدك  ْححح ِد  عح ق  نحى مح ْحد  و   )إِنَّ  يحق  َّْى, فح تحمح

( رماه  ه  عح ه  مح ِمث لح ُح مح َّي  ْح ا متح إِنَّ يحكح مح : فح ه  و   يح يحق  , فح ع  : نحعح و   يحق  ؟ فح ُح َّي  ْح ل  متح : هح ه  يح

 مسلع. ممل املعلوم بأن مما تَّتهيه األنفس عامة ايزماج.

 وبناء عىل ذلك:

ي فإذا ماتُ املرْا مكانُ يف حياهتا ايدنيا متزمجة, مكانُ ه
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مزمجها مل ْهل ازْة, فتكون يزمجها, كَم قا  تعاىل خمْبا  عل دعاء 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿املالئكة يلمؤمْني: 

, [8]غافر:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿مكَم قا  تعاىل: 

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ
 .[24ت22]ايرعد:  ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

تعاىل يقرُّ عيْها بايزماج يوم  هللإن اْما إذا كانُ ايفتاا عازبة, ف

 تعاىل ْعلع. هللايقيامة بعبد صايح إن كانُ مل ْهل ازْة. هَشا, ما

ها أهداني صديقي سبحة مكتوب على كل حبة من حبات: 15السؤال

 ا لضبط عدد التسبيحات؟عماهللفظ اجلاللة  فهل جيوز است

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

 .[32]الج:  ﴾ڦ ڦ

 وبناء عىل ذلك:

ايسببة املكتوب ع  حباهتا يفظ ازالية ييس مل  عَم فإن است

تعظيع يفظ ازالية, يَشيك احتفظ هبَشه ايسببة يف مكان طاهر دمن 

 تعاىل ْعلع. هللاستعَم . هَشا, ما

هل جيوز للرجل أن يلزم زوجته  نع احلمل  ,ذا كان : 16السؤال

 دخله ضيقًا وحمدودًا؟
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 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

, ميقو  [6]هود:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ

, [31]اإل اء:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ﴿تبارَ متعاىل: 

 ى ى ېې ې ې ۉ ۉ﴿ميقو  تبارَ متعاىل: 

 .[151]األنعام:  ﴾ائ

ع   هللميقو  ص  ا ع  َي  مح ك  دح ْححح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )إِنَّ 

ون   ك  , ث عَّ يح يِكح ة  ِمث لح ذح قح لح يِكح عح ون  يِف ذح ك  ا, ث عَّ يح م  و  بحِعنيح يح ْحر  ِه  ْ مِّ ِل  ه  يِف بحط  ق  ل  الح

بحِع  ر  بِأحر  مح ؤ  ي  , مح م ح يحْ ف    فِيِه ايرُّ ل  امل حلحك  فح سح ر  عَّ ي  , ث  يِكح ة  ِمث لح ذح غح ض  يِكح م  يِف ذح

ْحجح  ِقِه مح ت ِب ِرز  ٍت, بِكح َمح
لِ ِعيٌد( رماه مسلع.كح ْحم  سح ِقيٌّ  شح لِِه مح مح عح  لِِه مح

 وبناء عىل ذلك:

 هللفال َيوز يلرجل ْن يلزم زمجته بمْع المل الَّية ايرزق, ألن ا

م رزق األمالد ع  رزق اآلباء, ييعلِّع اآلباء بأن رزق ْمالدهع  تعاىل قدَّ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿تعاىل, قا  تعاىل:  هللمرزقهع ع  ا

تعاىل, مبيده مقاييد ايسَممات ماألرض.  هللرزاق هو ا, فاي﴾ڍ ڇ

 تعاىل ْعلع. هللهَشا, ما

هل جيوز لإلنسان أن يلعن احلياة بسبب كرب أو شدَّة : 17السؤال

 نزلت به؟

قد جاء يف الديث ايقديس ايَشر رماه اإلمام ايبدارر اجلواب:  
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ِِضح ا اح رح رح ي  رح ْحِِّب ه  ل   س   هللعح ا ح رح : قح ا ح ْ ه  قح ا ح املسو هيلع هللا ىلص هللو   اعح :  هلل: )قح لَّ جح زَّ مح عح

ي لح  لِّب  ايلَّ ْ قح  , ر  , بِيحِدر األحم  ر  ه  ا ايدَّ نح ْح , مح رح ه  بُّ ايدَّ مح يحس  ِذيِْي اب ل  آدح ؤ  ي 

اح رِض ا رح ي  رح ْحِِّب ه  ل   (. مرمى اإلمام مسلع عح ارح ايَّْهح ل  ايَّْبِيِّ  هللمح  ملسو هيلع هللا ىلصعْه عح

 , رح ه  بُّوا ايدَّ : )ال تحس  ا ح إِنَّ اقح (. هللفح ر  ه  وح ايدَّ  ه 

 وبناء عىل ذلك: 

فيبرم ع  اإلنسان ْن يلعل الياا بسبب كرب ْم شدا, مييَشكر 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿قويه تعاىل: 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ
. معليه بايَْب, ألنه كلَّ َشء بقضاء مبقدر, [157ت155]ايبقرا:  ﴾ڍ

تعاىل يف ايعبد املؤمل الري يه, كَم جاء يف الديث ايَشر رماه  هللمقضاء ا

ِِضح ا ي ِب ب ِل ِسْحاٍن رح هح ل  ص  و   ا هللاإلمام مسلع, عح س  ا ح رح : قح ا ح ْ ه  قح  هللعح

ٍد إاِلَّ ملسو هيلع هللا ىلص يِكح أِلحح ي سح ذح يح , مح ٌ ري  ه  الح ه  يح لَّ ه  ك  رح ْحم  ِمِل, إِنَّ  ِر امل  ؤ  با  ألم  جح : )عح

ِمل ؤ  ح يل م  ْبح اء  صح َّ ت ه  رضح ابح ْحصح إِن   , مح ه  ا  يح ري  انح الح رح فحكح كح اء  شح َّ ت ه   ح ابح ْحصح : إِن  

.) ه  ا  يح انح الري   فحكح

مَيب ع  ايعبد ْن يعلع بأن ايَّدا ايتي هو فيها ْم ايكرب ايَشر 

عْه  هللهو فيه, هْاَ ْعظع مْه بكثري, مييَشكر كالم سيدنا عمر رِض ا

عِل فيها ْربع نعع: إذ   تكل يف  هللليُ ببلية إال كان عْدما يقو : ما ابت
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ديْي, مإذ   ْحرم ايرضا, مإذ   تكل ْعظع, مإذ رجوت ايثواب عليها. 

 تعاىل ْعلع. هللهَشا, ما

 هل يطَّلع املوتى على أعمال أقاربهم؟: 18السؤال

تعاىل عْد  هللجاء يف تفسري ايقرآن ايعظيع البل كثري رِحه ااجلواب:  

. [105]ايتوبة:  ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿يه تعاىل: قو

ض ع  األموات مل األقرباء مايعَّائر   قا : مرد ْن ْعَم  األحياء ت عرح

 يف ايْبزخ.

 هللقا : قا  رسو  ا هللثع ْمرد حديث ِّْب دامد عل جابر بل عبد ا

املسو هيلع هللا ىلص  : )إن ْعَميكع تعرض ع  ْقربائكع معَّائركع يف قبورهع, فإن كان الري 

 ع, َْممهع ْن يعملوا بطاعتك(.يلهبه, مإن كان غري ذيك قايوا: ااستبرشما 

ا  ل سمع ْنس  مقا  اإلمام ِْحد: ْالْبنا عبد ايرزاق, عل سفيان, عمَّ

: )إن ْعَميكع تعرض ع  ْقاربكع معَّائركع مل ملسو هيلع هللا ىلصيقو : قا  ايْبي 

ا استبرشما به, مإن كان غري ذيك قايوا: ا ع ال يلهاألموات, فإن كان الري 

 حتى هتدهيع كَم هديتْا(. اهت. متتهع

 وبناء عىل ذلك:

فأعَم  األحياء ت عرض ع  املوتى مهع يف قبورهع, ميستبرشمن 

تعاىل َمع باَمداية. هَشا,  هللباألعَم  ايَالة, مإن كانُ غري ذيك دعوا ا

 تعاىل ْعلع.  هللما
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هل صحيح بأنَّ معصية واحد من أفراد األسرة تؤثر على : 19السؤال

 ة مجيعًا  وجترُّ هلم الشقاء؟األسر

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  اأوالً: اجلواب:  

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ
 ڤ ٹ﴿تعاىل:  هلل. ميقو  ا[6]ايتبريع:  ﴾ۇئ وئ وئ ەئ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿. ميقو : [78]املائدا:  ﴾چ ڃ ڃ

 . [25]األنفا :  ﴾ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

ع   هللو  ص  اميق لُّك  ك  اٍع مح ع  رح لُّك  عليه مع  آيه مصببه مسلع: )ك 

ل   مٌ  عح ؤ  س  مح بِيِه مح ْح اِ   اٍع يِف مح ل  رح ج  ايرَّ ِعيَّتِِه( معدَّ مْهع: )مح ل  رح مٌ  عح ؤ  س  مح

ِعيَّتِِه( رماه ايبدارر عل عبد ا ل  رح مٌ  عح ؤ  س  مح اٍع مح ع  رح لُّك  ك  ِعيَّتِِه, مح بل  هللرح

 عْهَم. هلل اعمر رِض

 . [164]األنعام:  ﴾ی ىئ ىئ ىئ ېئ﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  اثانياً: 

 وبناء عىل ذلك:

فيجب ع  ايوايديل األمر باملعرمف مايْهي عل املْكر ألفراد 

ْ هتع, مْن يأالَشما ع  ْيدهيع, فإن عجزما ع  ذيك فاإلثع ع  

 كر.ايعاِص مييس ع  ْفراد األ ا ما داموا يْكرمن املْ

ْما إذا   يْكرما املْكر مرضوا بفعل املعَية ْمامهع, فإهنع 

هع ايعَشاب َجيعا  بسبب  لون ايوزر بسكوهتع هَشا, مقد يعمُّ يتبمَّ

 تعاىل ْعلع.  هللسكوهتع. هَشا, ما



 

 ايفتامى ايرشعية

 

368 

األيام  لقد  عت من بعض الناس يقول: قضت علينا هذه: 20السؤال

ن الذي يقضي هذا اللفظ كفرًا  أل دُّقضاء سوء وشؤم  فهل يع

 تعاىل؟ هللباألمور هو ا

إن تكفري ايْاس جريمة كْبى, إذا صدر مل غري ايعلَمء اجلواب:  

ْني, مفيه الطورا شديدا, مذيك يقويه ص  ا عليه مع  آيه  هللاملتمكِّ

ا( رماه مسلع,  ح ُه  د  ْححح ا  اءح هِبح د  بح قح اه  فح ْحالح ل   ج  رح ايرَّ فَّ ا كح مصببه مسلع: )إِذح

ا, إِن  ميف رماي ح ُه  د  ْححح ا  اءح هِبح د  بح قح , فح افِر  ا كح ا ح ألحاِليِه: يح ِرٍئ قح َمح ام  يُّ ْح ة ملسلع: )

ي ِه(. لح ُ  عح عح جح إاِل رح , مح ا ح َمح قح انح كح  كح

يَشيك فايَشر حيكع يف مثل هَشه ايقضايا اخلطريا هع ْهل ايعلع, 

 هللا ص  هللتعاىل, ممل هدر سيدنا رسو  ا هللايَشيل يعلمون مل كتاب ا

 .هذا أوالً عليه مع  آيه مصببه مسلع ما ال يعلمه اإلنسان ايعادر. 

ْحيانا  يسْد ايفعل يلفاعل, ميسميه ايعلَمء: إسْادا  حقيقيا , ثانيًا: 

مْحيانا  يسْد ايفعل يغري ايفاعل, ميكل املقَود هو ايفاعل القيقي, 

 مهَشا يسميه ايعلَمء: إسْادا  جمازيا .

 كثريا يف ايقرآن ايعظيع, مْها: ماألمثلة ع  ذيك

, مهَشا [11]ايسجدا:  ﴾ی ی ی ی﴿تعاىل:  هللت قو  ا1

ْا عز مجل:   ڤ ٹ ٹ ٹ﴿إسْاد جمازر, مالقيقة هي ما قايه ربُّ

 .[42]ايزمر:  ﴾ڤ

, [52]ايَّورى:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿تعاىل:  هللت قو  ا2
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ْا عز مجل:   گ ک ک ک﴿مهَشا إسْاد جمازر, مالقيقة هي ما قايه ربُّ

 .[56]ايقَص:  ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿تعاىل عل فرعون:  هللت قو  ا3

, مهَشا إسْاد جمازر َمامان, مالقيقة ْن ايَشر [36]غافر:  ﴾گ گ

 يبْي هع ايعَم .

 ﴾ائ ائ ى ى ې ې ې ې﴿تعاىل:  هللت قو  ا4

تعاىل إشابة ايويدان إىل يوم ايقيامة, مع ْن  هلل, فقد نسب ا[17]املزمل: 

 تعاىل. هللَّيب القيقي هو اامل

 وبناء عىل ذلك:

األيام قضاء سوء مشؤم, مهَشا فال حرج مل قو : قضُ عليْا هَشه 

 مل اإلسْاد املجازر ال القيقي. دُّ يع

مكَشيك جتدر اإلشارا هْا إىل ْن ْيام ايَّؤم مايسوء ايتي متر ع  

قا  تعاىل: اإلنسان ْم األمة هي يف القيقة مل شؤم املعاِص ماملدايفات, 

 ﴾حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی﴿

 تعاىل ْعلع. هلل. هَشا, ما[30]ايَّورى: 

عليه وعلى آله وصحبه  هللهل حبُّ أصحاب النيب صلى ا: 21السؤال

 عنهم؟ هللوسلم فرض على األمة  وخاصة اخللفاء األربعة رضي ا

عليه مع  آيه مصببه مسلع:  هلليقو  ايْبي ص  ااجلواب:  
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ار  ال َح بَّه   )األحن  ْححح ع   بَّه  ْححح ل   ْحافٌِق, فحمح ع  إاِل م  ه  ب ِغض  ال ي  ِمٌل, مح ؤ  ع  إاِل م  ِبُّه  حي 

ه  اهللا ضح ب غح ْح ع   ه  ضح ب غح ْح ل   مح  ( رماه ايبدارر ممسلع.هلل, مح

ةح إِنَّه   هللميقو  سيدنا عِل رِض ا مح ْح ايَّْسح رح بح حبَّةح مح لحقح ال  َِشر فح ايَّ عْه: مح

د  ايَّْبِ  ه  عح يِّ ص  ايح ِبَِّْي  هلليِّ األ مِّ ْحن  ال حي   َّ عليه مع  آيه مصببه مسلع إِِلح

ْحافٌِق. رماه مسلع. ِْي إاِل م  ب ِغضح ال ي  ِمٌل, مح ؤ   إاِل م 

تعاىل: هل حبُّ ِّْب بكر معمر رِض  هللمسئل السل ايبَصر رِحه ا

 فريضة. ,عْهَم سْة؟ قا : ال هللا

 مل   حيبَّ ايَبابة فليس بثقة.: هللميقو  الافظ ابل حجر رِحه ا

 وبناء عىل ذلك:

عْهع مل ايديل, مالاصة اخللفاء األربعة,  هللفببُّ ايَبابة رِض ا

اِِّب,  هللا هللعليه مع  آيه مصببه مسلع: )ا هلليقو  ايْبي ص  ا بح ْحص  يِف 

ْححح  هللا هللا ل   ِدر, فحمح ا بحع  ض  رح ع  غح مه  تَِّدَش  اِِّب, ال تح بح ْحص  بِّي يِف  بِب  ع  فح بَّه 

اِِّن  ل  آذح مح اِِّن, مح د  آذح قح ع  فح اه  ل  آذح مح , مح ع  ه  ضح ْحب غح يِض  بِب غ  ع  فح ه  ضح ْحب غح ل   مح , مح ع  بَّه  ْححح

د  آذحى ا قح ل  آذحى اهللفح مح ( رماه اإلمام ِْحد مايرتمَشر  هلل, مح ه  َشح أ ال  ْحن  يح ي وِشك  

 مقا : حديث حسل.

عْهع,  هللبابة ايكرام رِض اممل سعادا املؤمل ْن حيبَّ ايَ

مالاصة األئمة اخللفاء األربعة, ألن املرء حيرش مع مل ْحب, ْما املبغ  

عليه مع  آيه مصببه مسلع  هللَمع فهو يف القيقة مبغ  يلْبي ص  ا

ل   هللتعاىل, يقويه ص  ا هللمايعياذ با مح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )مح
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ب   ْح يِض  بِب غ  ع  فح ه  ضح ب غح د  آذحى اْح قح اِِّن فح ل  آذح مح اِِّن, مح د  آذح قح ع  فح اه  ل  آذح مح , مح ع  ه  ضح , هللغح

ل  آذحى ا مح (. هللمح ه  َشح أ ال  ْحن  يح  ي وِشك  

ع إنا نَّهدَ منَّهد ِحلة عرشك, بأنْا نببك, منبب حبيبك يلها

عليه مع  آيه مصببه مسلع, منبب  هللاملَطفى سيدنا َممدا  ص  ا

عْهع,  هلل, مالاصة اخللفاء األربعة رِض اْصبابه ايكرام َْجعني

عليه  هللص  ا هللمنرجوَ يا ربْا ْن حترشنا معهع حتُ يواء سيدنا رسو  ا

مع  آيه مصببه مسلع, مْنُ راٍض عْا, يا رب ْنُ ايقائل: 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
بإحسان. ع اجعلْا ممل اتبعوهع يله. ا[100]ايتوبة:  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 تعاىل ْعلع. هللآمني. هَشا, ما

تعاىل لسيدنا أيوب عليه  هللما هي احلكمة من ابتالء ا: 22السؤال

 الصالة والسالم؟

 ڀ ڀ﴿تعاىل:  هللَيب عليْا ْن ال نْسى قو  اأوالً: اجلواب:  

 ٺ﴿, مقويه تعاىل: [2]امللك:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
, [157ت155]ايبقرا:  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 .[35]األنبياء:  ﴾جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی﴿مقويه تعاىل: 
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عليه مع  آيه مصببه مسلع  هلليقو  سيدنا َممد ص  اثانيًا: 

 , ثحل  ثحل  فحاألحم  عَّ األحم  , ث  بِيحاء  : األحن  ا ح ؟ قح دُّ بحالء  ْحشح ْحرُّ ايَّْاِس  عْدما سئل: )

ي ب تح ح  انح يِف  فح إِن  كح , مح ه  تحدَّ بحالؤ  ب ا اش  ل  انح ِديْ ه  ص  إِن  كح ِب ِديِِْه, فح سح ل  عح ح حح ج  ايرَّ

يِش  م  ه  يح كح تَّى يحرت   ب ِد حح ح   ايبحالء  بِايعح ِب ِديِِْه, فحَمح يحْب  سح ت ِِلح عح ح حح ٌة اب  ِديِِْه ِرقَّ

طِيئحٌة( رماه اإلما ي ِه الح لح ا عح ِض مح م ِْحد مايرتمَشر مقا : حديث عح ح األحر 

 حسل صبيح.

قد يكون االبتالء تكفريا  يلسيئات, مذيك مل الال  قويه ثالثًا: 

 ﴾حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی﴿تعاىل: 
 هلل, مقد يكون رفعا  يلدرجات, مذيك مل الال  قويه ص  ا[30]ايَّورى: 

ب دِ  عح ُ  يِل  بحقح ا سح ْ  هللا ِمل عليه مع  آيه مصببه مسلع: )إِذح ا مح هح ب ل غ  ٌة  ح  يح ِزيح

تحاله  ا لِِه, اب  مح ه   هللبِعح غح
ب لِ تَّى ي  , حح ه  ح ْبَّ ِدِه, ث عَّ صح يح ْحم  يِف مح ايِِه  ْحم  يِف مح ِدِه  سح يِف جح

( رماه اإلمام ِْحد. ه  ِمْ ه  ُ  يح بحقح تِي سح ةح ايَّ  امل حْ ِزيح

ْ الْب ايْبي ص  ارابعًا:  يف ْم  عليه مع  آيه مصببه مسلع  هلليقد 

ا,  ع  َشح ا جح ي تحِْي فِيهح ا يح يوم مل ايْبوا بأنه سي بت , كَم قا  يه مرقة بل نوفل: )يح

و   ا س  ا ح رح قح , فح كح م  و  كح قح يًّا إِذ  ِي  ِرج  ون  حح ْحك  ي تحِْي  ؟ ملسو هيلع هللا ىلص هلليح ع  خم  ِرِجيَّ ه  ْحمح  :

ُح بِِه إاِل ا ِجئ  ٌل قحطُّ بِِمث ِل مح ج  أ ِت رح ,  ح  يح ع  : نحعح ا ح ِْي قح ِرك  د  إِن  ي  , مح وِدرح  ع 

ا( رماه ايبدارر. ر  زَّ ؤح ا م  َح نحَص   ْحن َص   كح  م  و   يح

 وبناء عىل ذلك:

فاالبتالء ت مالاصة يف حقِّ األنبياء عليهع ايَالا مايسالم ت هو رفع 
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 هللعز مجل, مييتس  هبع مل بعدهع إذا ْصاهبع ا هلليف درجاهتع عْد ا

تعاىل ع  ايكافريل مايظاملني,  هللسدط اتعاىل باالبتالءات, مييزداد 

 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: 

ِمِل, إِنَّ  ِر امل  ؤ  ب ا ألحم  جح ِمِل, إِن   )عح ؤ  ٍد إاِل يِل م  َح ألححح ا ي سح ذح يح , مح ٌ ري  لَّه  الح ه  ك  رح ْحم 

 ) ه  ا يح ري   انح الح ح فحكح ْبح اء  صح َّ ت ه  رضح ابح ْحصح إِن   , مح ه  ا يح ري   انح الح رح فحكح كح اء  شح َّ ت ه   ح ابح ْحصح

 رماه مسلع.

تعاىل يسيدنا ْيوب عليه ايسالم بسبب  هللمْالريا  ما كان ابتالء ا

را ما يد  ع  ذيك, ْالرج ابل حبان  ذنب ارتكبه, مقد مرد يف ايسْة املطهَّ

عليه مع   هللص  ا هللعْه, ْن رسو  ا هللمغريه عل ْنس بل مايك رِض ا

عليه ايَالا مايسالم يبث يف  هللآيه مصببه مسلع قا : )إن ْيوب نبي ا

انه كانا بالئه ثَمن عرشا سْة, فرفضه ايقريب مايبعيد إال رجلني مل إالو

مل ْالصِّ إالوانه, كانا يغدمان إييه ميرمحان, فقا  ْحدُها يَاحبه: 

يقد ْذنب ْيوب ذنبا  ما ْذنبه ْحد مل ايعاملني, قا  يه صاحبه:  هللتعلع ما

, فيكَّف ما به, فلَم را  هللمما ذاَ؟ قا : مَْش ثَمن عرشا سْة   يرِحه ا

: ال ْدرر ما تقو , غري إييه   يَْب ايرجل حتى ذكر ذيك يه, فقا  ْيوب

, فأرجع إىل هلليعلع ِّْن كُْ ْمر ع  ايرجلني يتْازعان فيَشكران ا هللْن ا

إال يف حق, قا : مكان ِيرج إىل  هللبيتي فأكفر عْهَم كراهية ْن يَشكر ا
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حاجته, فإذا قىض حاجته ْمسكُ امرْته بيده, فلَم كان ذات يوم, ْبطأ 

 ﴾جث يت ىت مت حتخت جت﴿انه: إىل ْيوب يف مك هللعليها, فأمحى ا

ما به مل ايبالء فهو  هللفاستبطأته فبلغته, فأقبل عليها قد ْذهب ا [42]ا: 

هَشا  هللفيك, هل رْيُ نبي ا هللْحسل ما كان, فلَم رْته قايُ: ْر بارَ ا

ع  ذيك ما رْيُ ْحدا  كان ْشبه به مْك إذ كان صبيبا ,  هللاملبت ؟ ما

 هللران: ْندر ايقمح, مْندر ايَّعري, فبعث اقا : فإِّن ْنا هو, مكان يه ْند

سبابتني, فلَم كانُ إحداُها ع  ْندر ايقمح, ْفرغُ فيه ايَشهب حتى 

فاضُ, مْفرغُ األالرى ع  ْندر ايَّعري ايورق حتى فاضُ(. هَشا, 

 تعاىل ْعلع. هللما

هل جيوز احلكم على ,نسان أنه من أهل اجلنة أو من أهل : 23السؤال

 عله؟النار من خالل ف

 ايَّهادا مالكع بازْة ْم ايْار تْقسع إىل قسمني:اجلواب:  

: شهادا عامة تتعلق بايوصف, كأن نقو : املرشكون يف نار األول

جهْع الايدمن فيها, مْهل اإليَمن يف جْة عرضها ايسَممات ماألرض 

 الايدمن فيها.

ِفرح يه, ممل حجَّ م   متقو : مل صام رمضان إيَمنا  ماحتسابا  غ 

 رفث م  يفسق الرج مل ذنوبه كيوم ميدته ْمه.ي

عز  هللاملتعلقة بَّدص معني ال تكون إال : ايَّهادا اخلاصة الثاين

 عليه مع  آيه مصببه مسلع. هللص  ا هللمجل, ْم يسيدنا رسو  ا
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عليه مع  آيه مصببه  هللتعاىل ْم رسوي ه ص  ا هللفمل شهد َمع ا

 ل ازْة؛ كايعرشا املبرشيل بازْة.مسلع بازْة بأعياهنع, فهع مل ْه

عليه مع  آيه مصببه  هللتعاىل ْم رسويه ص  ا هللممل شهد َمع ا

 مسلع بايْار بأعياهنع, فهع مل ْهل ايْار؛ كأِّب َمب مامرْته مغريُها.

 وبناء عىل ذلك:

فال َيوز الكع ع  إنسان معنيَّ بأنه مل ْهل ازْة ْم مل ْهل ايْار, 

ايقرآن ايكريع ْم ايسْة املطهرا, ميكل نقو : مل مات  يفَشا إال إذا ثبُ ه

ع  ايرشَ فهو مل ْهل ايْار, ممل مات ع  اإليَمن فهو مل ْهل ازْة 

 تعاىل ْعلع.  هللبَّكل عام. هَشا, ما

عنه وأد ابنته أيام  هللهل صحيح بأن سيدنا عمر رضي ا: 24السؤال

 اجلاهلية وهي حية؟

نح بل بحَِّرٍي قد ْالرج ايطْبااجلواب:   َمح ِّن يف املعجع ايكبري عل ايُّْع 

رح  هللرِض ا مح ُ  ع  ِمع  ئِلح  هللبل اخلحطَّاِب رِض ا عْه, قحا : سح س  و   ت مح ق  عْه يح

يِِه:  و  ل  قح اِصٍع إىِلح  [8 :]ايتكوير ﴾ڦ ڦ ڤ﴿عح ي س  بل عح اءح قح : جح ا ح ت قح

وِ  ا س  ِِّنح بْاملسو هيلع هللا ىلص هللرح ْحدحت  ثحَمح : إِِّنِّ مح ا ح ل  , قح تِق  عح ْحع   : ا ح ٍت ِِل يِف ازحاِهلِيَِّة, قح

لِّ  ل  ك  ُح عح ِد إِن  ِشئ  : ْه  اِحب  إِبٍِل, قحا ح : إِِّنِّ صح  ُ ل  , ق  بحة  قح ا رح ٍا ِمْ هح اِحدح لِّ مح ك 

.) نحة  دح لَّ بح ٍا ِمْ ه  اِحدح  مح

عْه نقل هَشا يف حقِّ مل مْد ابْته يف ازاهلية,  هللفسيدنا عمر رِض ا
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ر عل ذيك.  هللكفارا, م  يثبُ عل سيدنا عمر رِض ا مْنَّ عليه عْه ْن كفَّ

 هذا أوالً.

 هللإذا كان ايوْد مْترشا  يف بْي عدر قبيلة سيدنا عمر رِض اثانيًا: 

عْها قبل ايبعثة بدمس سْوات, م   هللعْه, فكيف ميدت حفَة رِض ا

 عْه. هلليئدها ْبوها سيدنا عمر رِض ا

 وبناء عىل ذلك:

عْه مْد إحدى  هللباألدية ايَبيبة بأن سيدنا عمر رِض ا فَم ثبُ

بْاته يف ْيام ازاهلية, محتى ال يكثر ازد  يف هَشا املوضوع, يو فرضْا 

عْه بعد  هللصبة هَشا ايْبأ فهَشا ال ِيدش يف شدَية سيدنا عمر رِض ا

جاء  تعاىل به اإلسالم, ألن اإلسالم َي بُّ ما قبله, كَم هللإسالمه, حيث ْعزَّ ا

( رماه اإلمام ِْحد. ب لحه  انح قح ا كح مح َيح بُّ مح الح  يف الديث ايرشيف: )إِنَّ اإِلس 

ه, معبادته يألمثان  هللفإذا كان باإلسالم يغفر ا كح تعاىل يلعبد ِح 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿مقتله يألبرياء, مزناه, كَم قا  تعاىل: 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
. [71ت68]ايفرقان:  ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 هللعْه إذا مْد إحدى بْاته ْيام ازاهلية؟  هللفَمذا يرضَّ سيدنا عمر رِض ا

 تعاىل ْعلع.  هللدرُّ السد ما ْعديه, بدْ بَاحبه فقتله. هَشا, ما
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بالسجود آلدم عليه  تبارب وتعاىل ,بليَس هللملاذا أمر ا: 25السؤال

 السالم مع املالئكة  مع أنه ليس من املالئكة؟

 ەئ ەئ﴿تعاىل خماطبا  املالئكة ايكرام:  هلليقو  ااجلواب:  

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ
. مإبليس [31ت29]الجر:  ﴾مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ

كان مَّموال  هبَشا األمر ألنه كان معهع ممتَّبِّها  هبع, مإن   يكل مْهع, 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿تعاىل يقو :  هللن األ

لقوا مل نار, قا  تعاىل: [50]ايكهف:  ﴾ہ . فهو مل ازل ايَشيل ال 

لِقُ مل [15]ايرِحل:  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ . ْما املالئكة فد 

ةح  اِئَّح ل  عح نور, كَم جاء يف الديث ايرشيف ايَشر رماه اإلمام مسلع عح

و    اعْه هللرِض ا س  : قحا ح رح  ُ ايح ة  ِمل  ن وٍر, ملسو هيلع هللا ىلص هللا قح ُ  امل حالِئكح لِقح : )ال 

.) ع  ِصفح يحك  م  مِمَّا م  لِقح آدح ال  اِرٍج ِمل  نحاٍر, مح حانُّ ِمل  مح قح از 
لِ ال   مح

تعاىل يه, قا   هللممما يؤكد بأنه كان مَّموال  باألمر, هو سؤا  ا

 ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې﴿تعاىل: 

 ن هو مأمور بايسجود آلدم عليه ايسالم.. فبْصِّ ايقرآ[12ت11]األعراف: 

 وبناء عىل ذلك:

تعاىل ْمر إبليس بايسجود آلدم عليه ايسالم مع املالئكة ميو    هللفا

ْ مر بايسجود آلدم فهَشا ْمر غيبي  يكل مْهع, بل يكونه معهع, مْما ملاذا 

ا دام تعاىل ال ي سأ  عَم يفعل مهع ي سأيون, مم هللتعاىل, ما هللال يعلمه إال ا
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تعاىل فال يسعه إال امتثا  األمر, عرف ايعلة ْم   يعرفها,  هللْنه خملوق 

تعاىل هو ْفضل  هللمبع  ايعلَمء يستأنس هبَشا األمر بأن اإلنسان ايطائع 

 ک ک﴿بَّكل عام مل املالئكة مْفضل مل ازل, مذيك يقويه تعاىل: 

 تعاىل ْعلع.  هلل. هَشا, ما[70]اإل اء:  ﴾گ ک

أليس من الواجب على اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر : 26السؤال

 أن يكون شديدًا وقويًا أثناء تغيري املنكر؟

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿تعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ
 . [125]ايْبل:  ﴾ۋ ۋ ٴۇ

عليه مع  آيه مصببه  هللص  ا هللتعاىل يسيدنا رسو  ا هللميقو  ا

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿: مسلع

 . [159]آ  عمران:  ﴾ٹ

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

 .[44]طه:  ﴾ے ے ھ

ع   هللميقو  ص  ا ْحى ِمْ ك  ل  رح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )مح

إِ  انِِه, فح بِلِسح تحطِع  فح إِن   ح  يحس  ه  بِيحِدِه, فح ريِّ  ي غح ل  ا فح ر  ْ كح يِكح م  ذح بِِه, مح ل  بِقح تحطِع  فح ن   ح  يحس 

ِن( رماه مسلع عل ِّْب سعيد اخلدرر رِض ا ف  اإِليَمح عح  عْه. هللْحض 

 وبناء عىل ذلك:

ى يألمر باملعرمف مايْهي عل  قا  ايفقهاء يْبغي ع  مل يتَدَّ
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د  عليه قوال  مفعال , ممما ال شك فيه بأنَّ  س املْكر ْن يأالَش نفسه بَم حي  مح ل ح 

ِجدح يف َشء إال  إال شانه, مصاحب  اخللق ما م 
ٍ
ِقدح مل َشء زانه, مما ف 

 اخللق السل َممود بايقو  مايفعل.

فع  اآلمر باملعرمف مايْاهي عل املْكر ْن يكون رفيقا  باملأمور, 

ه كايظا  املتسلِّط, مازاهل باألحكام, ميد َّ  مالاصة مع مل ِياف حَّ

 هللرجه اإلمام ايبدارر عل ِّْب هريرا رِض اع  ذيك الديث  ايَشر ْال

ا ح َمح ع   قح وا بِِه, فح ع  ي ِه ايَّْاس  ييحقح ثحارح إِيح ِجِد, فح ابِيًّا بحا ح يِف امل حس  رح ْحع  ْحنَّ  عْه, قا : )

و   ا س  , ملسو هيلع هللا ىلص هللرح
ٍ
اء ال  ِمل  مح ج  ْحم  سح  ,

ٍ
اء ن وب ا ِمل  مح يِِه ذح و  وا عح ح بح ِريق  ْحه  , مح وه  ع  : دح

إِ  (.فح يلح ِ رسِّ عح ث وا م  ب عح يلح مح ح  ت 
ِ يحرسِّ ِعث ت ع  م   نََّمح ب 

ا مايقسوا ع  املَصِّ املعاند ايَشر ال يرتدع  مال حرج مل ايَّدَّ

بايرفق, إذا كان اآلمر يأمل بأن ال يْقلب األمر إىل مْكر ْشدَّ مْكْب. هَشا, 

 تعاىل ْعلع.  هللما

اب صغري نابغ على ما هو احلكم الشرعي يف ,ظهار ش: 27السؤال

شاشة التلفاز قد حفظ القرآن العظيم  وعمره عشر سنوات  

 ليكون قدوة لآلخرين؟

اإلصابة بايعني ثابتة بْصِّ ايقرآن ايعظيع, قا  تعاىل: أوالً: اجلواب:  

 چ چ﴿. ميقو  تعاىل: [51]ايقلع:  ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿

ْحِِّب . مجاء يف الديث ايَشر رماه ايبدارر عح [5]ايفلق:  ﴾ڇ چ چ ل  

ِِضح ا اح رح رح ي  رح و   ا هلله  س  ا ح رح : قح ا ح ْ ه  قح (. ميف رماية ْبو ملسو هيلع هللا ىلص هللعح قٌّ ني   حح : )ايعح
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 عليه مع  هللعْه ْن ايْبي ص  ا هللنعيع يف اللية عل ِّْب ذر ايغفارر رِض ا

.) اِلل  ازملح ايقدرح , مت د  اِلل  ايرجلح ايقْبح  آيه مصببه مسلع قا : )ايعني ت د 

ةح مقد  اِئَّح ثبُ يف الديث ايَبيح ايَشر رماه اإلمام مسلع عل  عح

و   ا هللرِض ا س  انح رح : )كح  ُ ايح (. ملسو هيلع هللا ىلص هللعْها قح ِ ني  ِقيح ِمل  ايعح رتح  ْحس  ْحن   ِِّن  ر  أ م   يح

 حبُّ ايظهور يقَع ايظهور, مطغيان ايعلع ْشدُّ مل طغيان املا ,ثانياً: 

ْا  اإلمامة يف ايديل,   تعاىل. هللهكَشا قا  ايعلَمء رِحهع امبايَْب ماييقني ت 

ر.  مقايوا: آالر األشياء نزمعا  مل قلوب ايَالني حبُّ ايسلطة مايتَدُّ

يل, يقويه ص  ا ِسد  ايدِّ ف  عليه مع  آيه  هللمحبُّ ازاه مايَّهرا ي 

ِا امل ح  حا ِمل  ِحر  دح َمح ْحف سح ْحٍع  ِسال يِف غح ْ ر  اِن  اِئعح بحاِن جح ا ِذئ   مصببه مسلع: )مح
ِ
ء ر 

ِف يِِديِِْه( رماه اإلمام ِْحد عل كعب بل مايك رِض ا ح ايرشَّ  عْه. هللعح ح امل حاِ  مح

 وبناء عىل ذلك:

تعاىل مل كلِّ سوء ت ع   هللفَْْح بعدم إظهار هَشا ايَّاب ت حفظه ا

شاشة ايتلفاز, ألن السد بالء ال ِيفى ْثره, مايعني حق كَم جاء يف 

يربَّى ع  عدم حبِّ ايظهور ألنه مفسدا يف  الديث ايرشيف, مَيب ْن

ايديل, ممل استعجل اييشء قبل ْمانه عوقب ببرمانه, هَشه نَيبة قبل 

 الكع ايرشعي يف هَشه املسأية.

تعاىل يه,  هللْما إظهاره ع  شاشة ايتلفاز, إلظهار إبداعه متوفيق ا

 تعاىل ْعلع.  هللفليس فيه حرج حعي. هَشا, ما
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قُّ للوالد الذي درَّس ابنته أن يأخذ من راتبها شي ًا هل حي: 28السؤال

 بعد زواجها؟

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿تعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

عليه مع  آيه  هلل. ميقو  ص  ا[29]ايْساء:  ﴾ڦ ڦ ڦ

َشح ِمل  امل حاِ   ْحالح ء  بَِمح  بحاِِل امل حر  اٌن ال ي  مح َّ عح ح ايَّْاِس زح يحأ تنِيح مصببه مسلع: )يح

ال اٍم( رماه اإلمام ِْحد عل ِّْب هريرا رِض ابِبح رح ْحم  بِبح  عْه. هللٍ  

صالا امرئ يف جوفه  هللعْه )ال يقبل ا هللميقو  ابل عباس رِض ا

تعاىل: )ْكل الرام محبه ميبسه  هللحرام(. ميقو  ابل رجب رِحه ا

ر به موجب يعدم إجابة ايدعاء(.  مايتغَشِّ

 وبناء عىل ذلك:

ُ زمجة ْم بْتا  ْم ْالتا  هو َما حَصا , مال َيوز فَم  املرْا إن كان

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 .

تاجا  مال َيب ع  املرْا ْن تعطي ْباها شيئا  مل ماَما إن   يكل َم

إييه, ميكل إذا كان مايدها اشرتط عليها بأنه سيسرتدُّ ما دفع َما ْثْاء 

 دراستها فله هَشا, ألنه يكون قرضا .

مع  كلِّ حا  املرْا ايسعيدا هي ايتي تعطي يوايدها شيئا  مل راتبها 

, مالاصة إذا كانُ ميسورا الا  مغْيَّة, ألهنا برضاها بني الني ماآلالر

 ا ْبيها.بَشيك تربح رض



 

 ايفتامى ايرشعية

 

382 

 مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي  ِْحد الجي ايكردر

 :ع  ازواب ما يِل حفظه اهلل تعاىل

ة، وال منِفق  عليه ويستثنى من ذلك ما إذا كان أبوها فقّيًا، وهي غني  ]

 تعاىل ْعلع.  هللهَشا, ما [.غّيها، فعليها أن تنفق عليه بقدر حاهلا وجوباً 

صرف األهل مع ابنتهم اليت سلكت طريق كيف يت: 29السؤال

االحنراف وارتكبت الفاحشة؟ هل جيوز قتلها؟ أم جيب التربُُّؤ 

 منها وطرُدها من البيت؟

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

, [104]آ  عمران:  ﴾ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ﴿ميقو  تبارَ متعاىل: 

 ﴾ی ىئ ىئ ىئ ېئ﴿  تبارَ متعاىل: , ميقو[2]املائدا:  ﴾ېئ
 .[164]األنعام: 

عليه مع  آيه مصببه مسلع:  هللص  ا هللميقو  سيدنا رسو  ا

ه  بِيحِدهِ ) ريِّ  ل ي غح ا فح ر  ْ كح ع  م  ْحى ِمْ ك  ل  رح انِهِ  ,مح بِلِسح تحطِع  فح إِن   ح  يحس  تحطِع   ,فح إِن   ح  يحس  فح

عحف  اإِليَمح  ْحض  يِكح  ذح بِِه مح ل  بِقح ن ا ( رماه مسلع. ميقو : )نِ فح و  ون وا عح ال تحك 

ع   ْحاِليك  اِن عح ح  ي طح  ( رماه اإلمام ِْحد.يِلََّّ

 وبناء عىل ذلك:

َيب ع  ْهل هَشه ايفتاا األمر باملعرمف مايْهي عل املْكر أوالً: 

البْتهع, مْن هييئوا َما ايَببة ايَالة مل ايْساء, مْن يسرتما عليها, 
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كمة ماملوعظة السْة, مربَم ْن تكون مل الكمة مْن يعاملوها بال

ا عليها مإغالظ ايقو  َما إذا   تْتفع بايلني.  ايَّدَّ

ال َيوز قتل هَشه املرْا؛ ألن إقامة الدِّ مل مسؤميية ايقاِض ثانيًا: 

املسلع, مال َيوز ألحد ْن يقيع الدَّ ع  ْحد ميو كان قريبا  يه, فإذا 

ها ايرجع, ميكلَّ كانُ ايفتاا عزباء فبدُّ  ها ازلد, مْما إذا كانُ ثيِّبا  فبدُّ

 إقامة الدِّ جتب ع  الاكع برشمطها.

ؤما مْها؛ ألن املعَية ال خترجها عل ثالثًا:  ال َيوز ألهلها ْن يتْبَّ

تعاىل ت فال  هللدائرا اإليَمن, حتى ميو ارتدَّ اإلنسان عل ديْه ت مايعياذ با

ؤما ْ مل ابْه  َيوز ألهله ْن يتْبَّ مْه, فسيدنا نو  عليه ايسالم ما تْبَّ

 ايكافر, فكيف يتْبْ ْهلها مْها بسبب هَشه ايكبريا؟

ها مل ايبيُ قد رابعًا:  ها مل ايبيُ, ألنَّ طردح كَشيك ال َيوز طرد 

لِزموها ْكثر يدفعها إىل املْكرات مارتكاب ايفواحش , ميكل عليهع ْن ي 

إذا   تظهر َمع عالمات ايتوبة بلزمم ايبيُ, ميمْعوها مل اخلرمج 

ايَادقة, مإذا اقتىض األمر إىل سجْها يف ايبيُ فليفعلوا, ميكل بدمن 

 تعَشيب َما.

مع  كلِّ حا  ييكثرما َما ايَْحح مايتوجيه, مع ايدعاء َما باَمداية 

ؤ مْها مطرد ها مل ايبيُ, منسأ  ا  هللمايَال , محيرم عليهع قتلها مايتْبُّ

 تعاىل ْعلع. هللهع ايَْب. هَشا, ماتعاىل ْن يلهم
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رجل عنده أغنام كثرية  وخياف عليها من عني احلاسد  : 30السؤال

 فهل جتوز رقيتها؟

تعاىل حكاية عل ايرجلني املتبامريل يف سورا  هلليقو  ااجلواب:  

 .[39]ايكهف:  ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ايكهف: 

ْحى مسلع: ) عليه مع  آيه مصببه هللميقو  ايْبي ص  ا ا رح إِذح

ه   ك  ِّ ي ْبح ل  ِجب ه  فح ع  ا ي  ايِِه مح ْحم  ِمل  مح ِسِه  ف  ْحم  ِمل  نح ْحاِليِه  ع  ِمل   ك  د  ح  ,ْححح ني  عح إِنَّ اي  فح

قٌّ   مازملح  ,ايقْبح  ايرجلح  ل  اِل د  ايعني ت  ( رماه اإلمام ِْحد. ميف رماية: )حح

 ( رماه ْبو نعيع يف حلية األميياء.ايقدرح 

إذ جاءت مييدا  هللبيَْم نبل عْد عبد ابل نوفل:  ميقو  سبيع

 عح فح , فقايُ: ما حيبسك مقد يح منبل نعرض مَبفا   ,ْعرابية إىل سيدها

, فقا  هرَ بعيْه, فرتكه يدمر يف ايدار كأنه يف فلك, قع فابتغ راقيا  م   فالنٌ 

: ال , مقليرس ثالثا  , ميف األمانفث يف مْدره ْربعا   ,: ال تبتغ راقيا  هللعبد ا

إال  ايْاس, اشف ْنُ ايَّايف, ال يكَّف ايرضَّ  ربَّ  ,ذهب ايبأسْبأس, 

ُ   ,لُ ما ْمرتْيعْنُ, قا : فَشهب ثع رجع إييْا, قا  ف حتى  فَم جئ

 رماه ابل ِّْب شيبة. راث مبا  مْكل.

اٌ  مجاء يف مسْد اإلمام ِْحد:  يَّ ا ح ذح تحى  :قح ؤ  ةح ي  لح ْ ظح ُ  حح ْحي  د  رح قح لح فح

انِ  ه   بِاإِلن سح ه  ج  اِرِم مح ع   ,ايوح ِة ايرضَّ  اِرمح ِة ايوح ِه  ,ْحم ايبحِهيمح ي  دح ل  عح ح يح يحت ف  فح

و    ق  يح ِع ا :مح وِ  ا ,هللبِس  س  فِّ رح ِضِع كح و  و   عح ح مح ق  يح ْ ِسِه مح ه  عح ح رح دح ع  يح يحضح  هللمح

ي هِ  ,ملسو هيلع هللا ىلص لح ه  عح ب  سح يحم  اٌ   ,فح يَّ ا ح ذح قح م   :مح رح وح ب  اي  هح يحَش   .فح
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 ء عىل ذلك:وبنا

ا مل ْدعية ايقرآن  فال حرج مل رقية ايغْع بايرقية ايرشعية املستمدَّ

را. هَشا, ما  تعاىل ْعلع. هللايكريع ْم ايسْة املطهَّ

تعاىل على فعل كذا من األمور  هللرجل قال: أعاهد ا: 31السؤال

 املباحة  ومل يفعله  فماذا يرتتب عليه؟

 ک ک ک ک ڑ﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  ااجلواب:  

, ميقو  تبارَ متعاىل: [91]ايْبل:  ﴾ڳ گ گ گ گ

 .[34]اإل اء:  ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿

عْها نَشرت ْن ال تكلِّع ابل  هللمقد مرد ْن ايسيدا عائَّة رِض ا

ِفع يه عْدها, فكلَّمته, مْعتقُ يف نَشرها ْربعني رقبة, مكانُ  ايزبري, فَّ 

ه  ا مخارها. رماه ايبدارر.تَشكر نَشرها بعد ذيك فتبكي حتى تبلَّ دموع 

 وبناء عىل ذلك:

ع  فعل كَشا, م  يفعله, مجب عليه كفارا  هللفمل قا : ْعاهد ا

يمني, مكفارا اييمني إطعام عرشا مساكني ْم كسوهتع ْم حترير رقبة, فمل 

   َيد شيئا  مل ذيك مجب عليه ْن يَوم ثالثة ْيام.

ديدا يف عرشا مواضع تعاىل: ايعهد ش هللميقو  اإلمام ِْحد رِحه ا

. هَشا, ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿عز مجل  هللمل كتاب ا

 تعاىل ْعلع. هللما
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ق بقراءة األبراج  والبعض يعيش يف كثري من الشباب تعلَّ: 32السؤال

همٍّ وضيق شديد بسبب قراءة برجه  فما هو احلكم الشرعي يف 

 قراءة األبراج؟

إلمام ِْحد عل قد جاء يف الديث ايرشيف ايَشر رماه ااجلواب:  

ِل عبَّاِس رِض ا و   ا هللاب  س  ا  رح : قح ا ح َم قح عليه مع  آيه  هللص  ا هللعْ ه 

ادح  ِر زح ب  بحة  ِملح ايسِّ ع  تحبسح ش  وِم, اق  تحبحسح ِعل َم  ِملح ايُّْج  مصببه مسلع: )مل اق 

ِع اي ةح ب ِل الحكح اِميح عح ل  م  اد(. ميف حديث آالر رماه اإلمام مسلع عح لحِميِّ ما زح سُّ

و ح ا هللرِض ا س  ا رح : )يح  ُ ل  : ق  ا ح َّْا  هللعْه قح حاِهلِيَِّة ك  ا يِف از  هح ْحع   َ َّْا نح ا ك  ور  ْ م 

 .) انح هَّ ك  أ ت وا اي  : فحال تح ا ح , قح انح هَّ أ يِت اي ك  يف حديث آالر رماه اإلمام منح

ِِضح ا ةح رح اِئَّح س   هللايبدارر عل  عح أح ح رح : )سح  ُ ايح ا قح ْ هح عليه  هللص  ا هللو ح اعح

ا  مع  آيه مصببه مسلع وا: يح اي  قح , فح
ٍ
ء ي سح بيِشح  : يح ا ح قح اِن فح هَّ ك  ل  اي  نحاٌس عح

و ح ا س  و   ا هللرح س  ا ح رح قح ا, فح قًّ ون  حح يحك   فح
ٍ
ء يحان ا بيِشح  ْحح  ا  ث ونح حدِّ  هللص  ا هللإهِنَّ ع  حي 

ة  عليه مع  آيه مصببه مسلع لِمح ِّْيِّ : تِل كح ايكح
ِ ا ِمل  از  هح ف   ,ِمل  الحقِّ ِيح طح

يِيِّهِ  ِن مح ْ ذ  ا يِف  هح رُّ يحق  ٍة(. ,فح بح َش  ةح كح ا ِمائح هح عح لِط ونح مح يحد   فح

عليه مع  آيه مصببه مسلع  هللص  ا هللمقد زجر سيدنا رسو  ا

افا   رَّ ل  ْتحى عح ه  عل  َشح   ,عل إتيان ايكهان بقويه: )مح , فحسأحيح ه  قح , فحَدَّ
ٍ
بل  ء ق   ح  ت 

ماِج ايْبيِّ  ِ  ْز  ع  ل  بح ما ( رماه مسلع عل  صفيَّةح عح بحِعنيح يو  ه  صالٌا ْر  ص  يح

 .عليه مع  آيه مصببه مسلع هللا

ا,  هللمجاء يف حاشية ابل عابديل رِحه ا ع  وٌم حح  م  َش  لُّ مح ايك  تعاىل: )مح



 

 دابكتاب اآل

 

387 

ِر(. ف  ك  ِقِهع  بِاي  دِّ َح عح ح م  ي ِهع  مح لح وٌم عح  َمح ك 

 وبناء عىل ذلك:

ان هَّ مني مايك  فقراءا األبراج ال جتوز حعا , ألهنا مل ْعَم  املْجِّ 

تعاىل,  هللافني, متَديقهع فيه الطورا ع  إيَمن ايعبد مايعياذ بارَّ مايعح 

: )ا َح يلهمع  اإلنسان املؤمل ْن يقو  صباحا  ممساء  ري   ح إاِل الح ري   ,عَّ ال الح

َح  ح إاِل طحري   ال طحري  ( كَم جاء يف الديث ايَشر رماه اإلمام  ,مح َح ري   هح غح ال إِيح مح

 تعاىل ْعلع.  هللعْهَم. هَشا, ما هللبل عمرم رِض ا هللِْحد عل عبد ا

رجل مقيم يف دولة غربية  وُطلب منه مينٌي أمام القاضي  : 33السؤال

 فهل جيوز للمسلم أن يضع يده على التوراة أو اإلجنيل أثناء القسم؟

 هللتعاىل, مذيك يقويه ص  ا هللال َيوز اللف إال باأوالً: : اجلواب 

لِف  بِا ل يحب  ا فح ايِف  انح حح ل  كح (  هللعليه مع  آيه مصببه مسلع: )مح  ُ م   َ ْحم  يِيح

 عْه. هللبل مسعود رِض ا هللرماه ايبدارر عل عبد ا

ال يَّرتط يلبايف ْن يضع يده ع  ايقرآن مال غريه ْثْاء ثانيًا: 

ما يفعله ايقضاا ْم املفتون مل طلب مضع اييد ع  ايقرآن  سع, ميكلَّ ايق

 إنَم هو مل باب تغليظ اييمني, مييتهيَّب الايف مل ايكَشب. ,ايعظيع

ال َيوز يلمسلع ْن يضع يده ع  ايتوراا ْم اإلنجيل ْثْاء ثالثًا: 

فة, مييسُ  هللايقسع با تعاىل  هللاألصل ايَشر ْنزيه اهي تعاىل, ألهنا َمرَّ

  ح سح ايعظيع نح  عيسى عليهَم ايسالم, مألنَّ ايقرآنح سيدنا ع  سيدنا موسى م

 َجيع ايكتب ايسَممية.
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 وبناء عىل ذلك:

فال َيوز يلمسلع ْن يضع يده ع  ايتوراا ْم اإلنجيل ْثْاء ايقسع, 

يضع يده ع  ايقرآن ايعظيع,  يسمح يه بأن معليه ْن يطلب مل ايقاِض ْن

ايقاِض غري املسلع ع  ايرجل املسلع ْن يضع يده ع   فإن ْبى مْرصَّ 

كرح   ه, مايْبيُّ ايتوراا ْم اإلنجيل, فال حرج مل مضع يده عْد ذيك, ألنَّه م 

أح  هللعليه مع  آيه مصببه مسلع يقو : )إِنَّ ا هللص  ا تِي اخلحطح ْ مَّ ل   زح عح امح ح جتح

لحي ِه( وا عح ِره  ت ك  ا اس  مح يحانح مح ِّْس  اي   اه ابل ماجه.رم مح

 مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي  ِْحد الجي ايكردر

 :ع  ازواب ما يِل حفظه اهلل تعاىل

ل ] أرى أن عليه أن يعتذر يف هذه احلال عن اليمني أصاًل ويتحم 

 [.نتائجها، إال أن تمون النتيجة قتل ه فيجوز

مال  ,تعاىل هلللف بامجتدر اإلشارا هْا إىل ْن ايواجب ع  املسلع ْن حي

َ. هَشا, ما  تعاىل ْعلع.  هللَيوز يه اللف بغري ذيك مل األيَمن ايتي فيها ِح 

 عت أن يف القرآن العظيم آيات يقال عنها: )آيات : 34السؤال

 هللصلى ا هللاحلرب(  فهل ورد يف ذلك حديث عن سيدنا رسول ا

 عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وما هي تلك اآليات؟

قد ذكر ايسيوطي يف ايدرِّ املْثور يف ايتفسري باملأثور حديثا  واب: اجل 

ضعيفا , عل َممد بل سرييل ْنه بات يف مكان يطلع فيه قطاع ايطرق, 

رت ما رمر عل ابل عمر رِض ا ص   هللعْهَم, عل رسو  ا هللقا : فتَشكَّ
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ني آية   عليه مع  آيه مصببه مسلع قا : )مل قرْ يف ييلة ثالثا  مثالث هللا

, معويف يف نفسه, مْهله,  , مال يص طارٌّ يرضه يف تلك ايليلة سبع ضارٌّ

 ممايه حتى يَبح( .

فلَم ْمسيْا   ْنع حتى رْيتهع قد جاؤما ْكثر مل ثالثني مرا خمرتطني 

, فلَم ْصببُ رحلُ, فلقيْي شي  مْهع فقا : يا  سيوفهع فَم يَلون إِلَّ

قا : فَم بايك! يقد ْتيْاَ ْكثر مل  هَشا إنيس ْم جْي؟ قلُ: بل إنيس!

 سبعني مرا كلُّ ذيك حيا  بيْْا مبيْك بسور مل حديد, فَشكرت يه الديث,

مايثالث مثالثني آية... فَشكرت هَشا الديث يَّعيب بل حرب فقا  ِل: 

 هذا أوالً. كْا نسميها آيات الرب, ميقا : إن فيها شفاء مل كل داء.

 تعاىل اآليات ايثالث مايثالثني, مهي: هللذكر ايسيوطي رِحه اثانيًا: 

َٰلَِك ٱۡلِكَتَُٰب ََل َرۡيَبَۛ  ١الٓٓم ﴿ت ْربع آيات مل ْم  سورا ايبقرا: 1 َذ
لَوَٰةَ  ٢ل ِۡلُمتَّقِنَي  ىفِيهِِۛ ُهد   ِيَن يُۡؤِمُنوَن بِٱۡلَغۡيِب َوُيقِيُموَن ٱلصَّ ا  ٱَّلَّ َوِممَّ

ِيَن يُۡؤمِ  ٣َرزَۡقَنَُٰهۡم يُنفُِقوَن  نِزَل َوٱَّلَّ
ُ
ٓ أ نزَِل ِمن َقۡبلَِك  ُنوَن بَِما

ُ
ٓ أ إََِلَۡك َوَما

َٰ ُهد   ٤َوبِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم يُوقُِنوَن  ْوَلَٰٓئَِك لََعَ
ُ
ْوَلَٰٓئَِك ى أ

ُ
ب ِِهۡمۖۡ َوأ ِن رَّ ُهُم  م 

 [. 5ت1]ايبقرا:  ﴾٥ٱلُۡمۡفلُِحوَن 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ت مآية ايكريس, مآيتان بعدها: 2

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ
 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ
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 خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی
 ٻ ٱ حخ جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
 .[257ت255]ايبقرا:  ﴾ڤ ڤ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿ت مايثالث آيات مل آالر سورا ايبقرا: 3 

 ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ
 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ
 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھھ ھ ہ
 ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ
 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ائەئ ائ ى ى
 مب حبخب جب يئ ىئ مئ جئحئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ
 . [286ت284]ايبقرا:  ﴾مت خت حت جت يب ىب

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ت مل سورا األعراف: ت مثالث آيا4

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
 ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
 .[56ت54]األعراف :  ﴾ۉ ۉ ۅ
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 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ت مآيتان مل آالر سورا اإل اء: 5

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ
 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
 .[111ت110]اإِل اء:  ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ٱ﴿ت مإحدى عرشا آية مل ْمَّ  سورا ايَافات إىل قويه: 6

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 . [11ت1ات: ]ايَاف

 ے ے ھ ھ ھ﴿ت مثالث آيات مل سورا ايرِحل: 7

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ
 ﴾ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 .[35ت33]ايرِحل: 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ت مْربع آيات مل آالر سورا الرش: 8

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ
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 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ
 إىل آالر ايسورا. [24ت21]الرش:  ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ت مآيتان مل سورا ازل: 9

 .[4ت3]ازل:  ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 وبناء عىل ذلك:

فَم صحَّ يف الديث عل آيات الرب َشء, ميكل جاءت يف حديث 

يات ايكريمة ال شكَّ ْن فيها نفعا  محفظا , مذيك ضعيف, مقراءا هَشه اآل

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿يقويه تعاىل: 

 .[45]اإل اء:  ﴾ڭ ڭ

تعاىل ملل قرْها الفظح مل ح شياطني اإلنس مازل,  هللمإنا نرجو ا

 تعاىل ْعلع. هللممل حِّ األحار مكيد ايفجار. هَشا, ما

 يامة؟هل احليوانات حتاَسب يوم الق: 35السؤال

ايثابُ يف ايقرآن ايعظيع ْن عا  اإلنس معا  ازلِّ ُها اجلواب:  

. [56]ايَشاريات:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿املكلَّفان, قا  تعاىل: 

 ڻ ڻ ڻ﴿مالساب يوم ايقيامة يعا  اإلنس مازل, قا  تعاىل: 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿, مقا  تعاىل: [31]ايرِحل:  ﴾ۀ

 . [284]ايبقرا:  ﴾ڈ ڎ ڎ

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿يف حقِّ اليوانات:  مقا  تعاىل
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 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ائ
 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿, مقا : [8ت5]ايْبل:  ﴾ڤ ڤ ٹ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
 .[73ت71]يس:  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 وبناء عىل ذلك:

م بايعقل, مكَشيك فايتكليف مْاطه ايعقل, ماإلنسان هو امل كرَّ

ب, مغريه فال, ميكل مل  ازان, ْما اليوانات فال, فاملكلَّف هو امل باسح

تعاىل بني خملوقاته يوم ايقيامة, ْن حييي اليوانات ميقتصَّ يلَّاا  هللعد  ا

وقح  نَّ ال ق  دُّ ت ؤح ازلباء مل ايَّاا ايقرناء, كَم جاء يف الديث ايرشيف: )يح

ا يح  هح
لِ ْحه  ( رماه إىِلح 

ِ
نحاء ر  اِا ايقح  ِمل  ايََّّ

ِ
اء اِا ازحل بح ادح يِلََّّ قح تَّى ي  ِة, حح مح ايِقيحامح و 

مسلع, ثع بعد ذيك َيعلها ترابا , ميتمَّْى ايكافر ْن يَري ترابا  كَم صارت 

 .[40]ايْبأ:  ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ﴿األنعام, قا  تعاىل: 

ر يف مسأية ايقَاا يوم ايقيامة محساب اليوانا ت, ال ممل فكَّ

ر يف حسابه هو, مِيَّى ايقَاا يوم ايقيامة, محيام  ْن  شكَّ ْنه يفكِّ

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿تكون ذمته بريئة ْمام ايْاس. 

 تعاىل ْعلع. هلل. هَشا, ما[194]آ  عمران:  ﴾ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ
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 ملاذا ال ُتقبل توبة العبد ,ذا حضرته سكرات املوت؟: 36السؤال

 گ گ ک ک﴿تعاىل: تبارَ م هلليقو  ااجلواب:  

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ
. [18]ايْساء:  ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

بحةح  هللعليه مع  آيه مصببه مسلع: )إِنَّ ا هللميقو  ايْبي ص  ا بحل  تحو  ق  يح

( رماه اإلمام ِْحد مايرتمَشر مقا : حديث حسل. ِغر  ر  غح ا  ح  ي  ب ِد مح عح  اي 

 وبناء عىل ذلك:

فقهاء إىل ْن ايعبد إذا مقع يف سياق املوت, فقد ذهب َجهور اي

تعاىل, فإن  هللميئس مل ايعودا إىل الياا, معايل ملك املوت, متاب إىل ا

توبته ال ت قبل, ألنَّ مل حمط ايتوبة ايعزمح ع  ْن ال يعود, مهو يئس مل 

 گ گ گ﴿ايعودا إىل الياا, مالاصة إذا انطبق عليه قويه تعاىل: 

 .[22]ق:  ﴾ڳ ڳ ڳ

تعاىل يْا مثال  يف ايقرآن ايعظيع ملثل هَشه الاية,  هللميقد رضب ا

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿مهو فرعون عْدما ْدركه ايغرق, قا  تعاىل: 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
 .[91ت90]يونس:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

ْا عز مجل بنيَّ يف ايقرآن ايعظيع بأن ايتوبة ت قبل مل ايعبد إذا  مربُّ

 ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ب مباحا, قا  تعاىل: تاب بعد ايَشن
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 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
 .[17]ايْساء:  ﴾ک

تعاىل ْن يرزقْا توبة صادقة ال نْق  عهدها ْبدا . آمني.  هللنسأ  ا

 تعاىل ْعلع. هللهَشا, ما

 هل جيب شرعًا على الطالب القيام للمدرِّس ,ذا دخل الصف؟: 37السؤال

عْها ْهنا  هللو دامد عل عائَّة رِض اقد ْالرج اإلمام ْباجلواب:  

وِ  ا س  الًّ بِرح دح ا مح ي  د  هح ت ا مح م  بحهح سح ْحش  انح  ا كح د  ْححح   ُ ي  ْح ا رح  هللص  ا هللقايُ: )مح

مح ا عليه مع  آيه مصببه مسلع رَّ ةح كح مح
ُ   هللِمل  فحاطِ لح الح ا دح ُ  إِذح انح ا, كح هح هح ج  مح

َشح بِيحدِ  أحالح ا, فح ي هح امح إِيح ي ِه قح لح لح عح ا دحالح انح إِذح كح ا يِف جمح لِِسِه؛ مح هح لحسح ْحج  ا, مح بَّلحهح قح ا, مح هح

ا(. ت ه  يِف جمح لِِسهح لحسح ْحج  , مح ت ه  بَّلح قح ت  بِيحِدِه, فح َشح أحالح ي ِه, فح ُ  إِيح امح ا قح ي هح لح  عح

و ح ا س  ْحنَّ رح عليه مع  آيه مصببه  هللص  ا هللمْالرج ْبو دامد )

أح  مسلع ا فح ايِس  انح جح دح كح عح قح بِِه فح و  ه  بحع  ح ثح عح يح ضح ِة, فحوح اعح ضح ب وه  ِمل  ايرَّ ْح بحلح  ق 

ِر  انِبِِه اآلالح بِِه ِمل  جح و  حا ِشقَّ ثح عح َمح ضح ِة فحوح اعح ضح ه  ِمل  ايرَّ ْ مُّ   ُ بحلح ق  ْح عَّ  ي ِه, ث  لح عح

ه  رح  امح يح قح ِة فح اعح ضح وه  ِمل  ايرَّ ْحال  بحلح  ق  ْح عَّ  ي ِه, ث  لح ُ  عح لحسح و   افحجح  هللص  ا هللس 

ِه(. عليه مع  آيه مصببه مسلع ي  دح ح يح ه  بحني  لحسح أحج   فح

انح ايَّْبِيُّ  هللمعل ِّْب هريرا رِض ا عليه مع   هللص  اعْه قا : )كح

تَّى  آيه مصببه مسلع ا حح ْحا ِقيحام  م  امح ق  ا قح إِذح ْحا, فح ث  حدِّ لِِس حي  ْحا يِف امل حج  عح َيح لِس  مح

د   اه  قح رح اِجِه( رماه ْبو دامد. نح مح ْحز  ي وِت  لح بحع  ح ب  الح  دح

ةح عح ح  هللمعل ِّْب سعيد اخلدرر رِض ا ظح ي  رح ْ و ق  ُ  بح يح عْه قا : )ملحَّا نحزح
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و   ا س  اٍذ ت بحعحثح رح عح وح اب ل  م  ٍد ت ه  ع  ِع سح ك   عليه مع  آيه مصببه هللص  ا هللح 

اءح عح  مسلع , فحجح ِريب ا ِمْ ه  انح قح كح و   امح س  نحا قحا ح رح لحَمَّ دح  هللص  ا هلل ح ِِححاٍر, فح

( رماه ايبدارر ممسلع.عليه مع  آيه مصببه مسلع ع  يِِّدك  وا إىِلح سح  : ق وم 

 وبناء عىل ذلك:

فقد ذكر ايفقهاء بأن قيام ايرجل يوايديه, ْم يرجل صايح, ْم 

قَد ايقائع يلمعلِّع عْد قدممه جائز حعا , بل قد يكون مستبب ا  إذا 

 احرتام متعظيع ايقادم عليه.

مة رسايته  هللمقد مرد عل اإلمام ايْومر رِحه ا تعاىل ْنه قا  يف مقدِّ

 املسَما: ايرتاليص بايقيام يَشمر ايفضل ماملزية مل ْهل اإلسالم:

تعاىل ْمر بايلطف باملسلمني, مإكراِم ْهل ايعلع  هللْما بعد: فإن ا

, قا : [88]الجر:  ﴾ۆئ ۆئ ۇئ﴿مايورع مايديل, فقا  تعاىل: 

موا بإالنة ايقو  َمع, مايقيام, ال ع   رتح ممل ايلطف هبع ماإلكرام ْن حي 

 طريق ايرياء ماإلعظام, بل ع  ما ذكرناه مل ايتكريع ماالحرتام.

ىص مل علَمء اإلسالم مْهل ايَال   قا : مع  هَشا استمرَّ ما ال حي 

 ت.مايورع مغريهع مل األمثا  األعالم. اه

 شوقي عْدما قا :  هللمرحع ا

تته ايتبجتتيال  قتتع يلمعلِّتتع مفِّ
 

 كاد املعلِّتع ْن يكتون رستوال   
 

 تعاىل ْعلع. هللهَشا, ما
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عليه وعلى  هللصلى ا هلللقد  عت حديثًا عن سيدنا رسول ا: 38السؤال

َيْمَنعُ   السََّفُر ِقْطَعٌة ِمْن الَعَذاِبآله وصحبه وسلم يقول فيه: )

( َفِإَذا َقَضى َنْهَمَتُه َفْلُيَعجِّْل ِ,َلى َأْهِلِه  َطَعاَمُه َوَشَراَبُه َوَنْوَمُه َأَحَدُكْم

رواه البخاري ومسلم  فما هي درجة صحة هذا احلديث؟ وكيف 

 مينع السفُر الطعاَم والشرابَ والنوم  واملسافر يأكل ويشرب وينام؟

ا رِض قد جاء يف صبيح ايبدارر ممسلع عل ِّْب هريراجلواب:  

ر  عليه مع  آيه مصببه مسلع ْنه قا : ) هللعْه, عل ايْبي ص  ا هللا فح ايسَّ

اِب  َشح ٌة ِمل  ايعح عح ه   ,ِقط  مح نحو  ه  مح ابح ح حح ه  مح امح ع  طحعح ك  دح ْححح ْحع   م  تحه   ,يح ا قحىضح هنح مح إِذح فح

لِهِ  ْحه  ل  إىِلح  جِّ ي عح ل   (.فح

 وبناء عىل ذلك:

ملْع ايسفر املسافرح مل ايْوم مايطعام فالديث صبيح, مْما بايْسبة 

مايرشاب فهو مْع كَم  ال مْع ْصل, ألنه جاء يف حديث آالر رماه 

عليه مع  آيه مصببه مسلع ْنه  هللص  ا هللايطْباِّن عل سيدنا رسو  ا

ابهقا : ) ح ال حح امه مح ال طحعح ِمِه مح ع  بِْحو  دك  ْححح (, ميف حديث آالر: ال هيح ْحأ 

فإذا سافرتع  ,ال  عة ايسريإمإنه ييس يه دماء  ,ايعَشاب ايسفر قطعة مل)

 ( رماه ابل عدر.فأ عوا ايسري

ميف الديث ايرشيف إشارا إىل استبباب تعجيل ايرجوع إىل 

األهل بعد قضاء ايَّغل, مال يتأالر بَم ييس يه بمهع, مسئل إمام الرمني 

ب ع  حيث جلس موضع ْبيه:   كان ايسفر قطعة  مل ايعَشاب؟ فأجا

 تعاىل ْعلع. هللايفور: ألن فيه فراق األحباب. هَشا, ما
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 عنه بذي النورين؟ هللملاذا ُلقِّب سيدنا عثمان رضي ا: 39السؤال

عْه مل الريا ْصباب ايْبي ص   هللسيدنا عثَمن رِض ااجلواب:  

عليه مع  آيه مصببه مسلع, مهو ثاِّن ْمري مل ْمراء املؤمْني,  هللا

 يل بازْة.فاء ايراشديل املبرشَّ اخلل ايثايث ملم

ج بْتي سيدنا رسو  ا ب بَشر ايْوريل ألنه تزمَّ قِّ عليه  هللص  ا هللمي 

, مايثانية اعْه هللمع  آيه مصببه مسلع, األمىل هي ايسيدا رقية رِض ا

ج  هللهي ايسيدا ْم كلثوم رِض ابعد مفاا األمىل  عْها, مال يعلع ْنه تزمَّ

 ْحد ابْتي نبي سواه.

ثْا عل عثَمن رِض ا هللمقيل يسيدنا عِل رِض ا عْه,  هللعْه: حدِّ

 تعاىل ْعلع. هللقا : ذاَ امرؤ ي دعى يف املأل األع  ذا ايْوريل. هَشا, ما

هل جيوز للمرأة أن تدخل اخلالء  وهي حاملة طوقًا من : 40السؤال

 ذهب كتب عليه شيء من القرآن الكريم؟

عليه مع  آيه  هللص  ا هلل  اقد ثبُ بأن سيدنا رسواجلواب:  

مصببه مسلع كان إذا دالل اخلالء نزع الامته, مكان نقَّه ثالثة ْسطر, 

 فوق ازميع. هللسطر, ماسع ا هللَممد سطر, مرسو  سطر, ما

ممعه  اخلالءح  ْحدٍ  مقد ذكر ايفقهاء بأنه يكره كراهة حتريع دالو 

عليه  هللسع ايْبي ص  اتعاىل, ْم ا هللايقرآن ايكريع, ْم الاتع عليه اسع ا

 مع  آيه مصببه مسلع.
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جاء يف ايفتامى اَمْدية: يكره ْن يدالل اخلالء ممعه الاتع عليه اسع 

 تعاىل, ْم َشء مل ايقرآن ايكريع. هللا

ه مَبف   مجاء يف جممع األهنر: مال يدالل بيُ اخلالء ميف كمِّ

 إال اضطر.

ب قرآن, مجاء يف ايرمض: ميكره عْد قضاء الاجة ِحل مكتو

عليه مع  آيه مصببه مسلع,  هللتعاىل, ماسع ايْبي ص  ا هللماسع ا

ماسع كلِّ معظَّع, حتى ِحل ما كتب يف ذيك يف درهع منبوه, فإن نيس 

ه عليه, ْم مضعه يف عَممته ْم غريها.  ضعَّ كفَّ

 وبناء عىل ذلك:

فال َيوز يلمرْا ْن تدالل اخلالء مهي حاملة طوقا  مل ذهب ْم 

كتب عليه َشء مل ايقرآن ايكريع, إال إذا اضطرت يَشيك ببيث غريه 

 هللختاف عليه مل ايرسقة, مال جتد ْميْا  عليه, فتجعله حتُ ثوهبا. هَشا, ما

 تعاىل ْعلع.

هل الواجب على املرأة طاعة زوجها أم طاعة أبويها يف : 41السؤال

 األمور املباحة؟

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تبارَ:  هلليقو  ااجلواب:  

. مهَشه اآلية [34]ايْساء:  ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

تد ُّ ع  ْن يلزمج حقا  مؤكدا  ع  زمجته, فهي مأمورا بطاعته يف غري 

ده سيدنا رسو  ا هللمعَية  عليه مع   هللص  ا هللعز مجل, مهَشا ما ْكَّ
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ا,  هح رح ه  ُ  شح امح صح ا, مح هح ْحا  مخح سح ُ  امل حر  لَّ ا صح آيه مصببه مسلع بقويه: )إِذح

اِب مح  وح ْحب  ْحرِّ  َّةح ِمل   ْح ِِل از  حا: اد ال  ا, ِقيلح َمح هح جح م  ُ  زح ْحطحاعح ا, مح هح جح ر  ُ  فح ِفظح حح

( رماه اإلمام ِْحد عل عبد ايرِحل بل عوف رِض ا ُِ َِّة ِشئ   عْه. هللازْح

ب ِد ا ل  عح َفح رِض ا هللمرمى ابل ماجه عح ْحم  ْحِِّب  ِل  ِدمح  هللب  : )ملحَّا قح ا ح عْه قح

عح  َّْبِيِّ م  دح يِل جح اِم سح امح ملسو هيلع هللا ىلصاٌذ ِمل  ايََّّ ُ  ايََّّ ي  تح ْح  : ا ح ؟ قح اذ  عح ا م  ا يح َشح ا هح : مح ا ح , قح

لح  عح ف  ْحن  نح يِس  ِدد ت  يِف نحف  وح , فح تِِهع  اِرقح بحطح تِِهع  مح اِقفح منح ألحسح د  ج  ع  يحس  ت ه  ق  افح وح فح

و   ا س  ا ح رح قح , فح يِكح بِكح إِِّنِّ ملسو هيلع هللا ىلص هللذح ل وا, فح عح ف  ْحن  : فحال تح ا  د  ْححح ا  ُ  آِمر   ْ و  ك   يح

ِ ا ري  دح يِغح ج  ٍد بِيحِدِه, هلليحس  حمَّ َِشر نحف س  َم  ايَّ ا, مح ِجهح م  دح يِزح ج  ْحن  تحس  اح  ْح ت  امل حر  ر  , ألحمح

ِهيح  ا مح هح سح حا نحف  أحَمح و  سح يح ا, مح ِجهح م  قَّ زح دِّرح حح ؤح تَّى ت  حا حح هبِّ قَّ رح ْحا  حح دِّر امل حر  ال ت ؤح

(. عح ح  ه  حع   ْ تحٍب  ح  متح   قح

ٍل رِض ا َح ِ ب ِل َِم  ني  َح ِل ال   ه   هللمرمى اإلمام ِْحد عح ة  يح مَّ ْحنَّ عح عْه )

ُ  ايَّْبِيَّ  تح َّْبِيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصْح حا اي ا ح َمح قح ا, فح تِهح اجح ُ  ِمل  حح غح رح فح ٍة فح اجح ات  ملسو هيلع هللا ىلصيِف حح ْحذح  :

ن   ْح ي فح  : كح ا ح , قح ع  : نحعح  ُ ايح ؟ قح
ُِ ن  ْح ٍج  م  ت  زح ز  جح ا عح وه  إاِل مح ا آي  : مح  ُ ايح ؟ قح ه   يح

ُِ

.) َِ نحار  َّْت ِك مح وح جح إِنََّمح ه  , فح  ِمْ ه 
ُِ ن  ْح لح  ْحي  ان ظ ِرر  : فح ا ح , قح ْ ه   عح

 وبناء عىل ذلك:

تعاىل, كَم ْهنا  هللفاملرْا املسلمة مأمورا بطاعة زمجها يف غري معَية 

مجل, فإذا تعارض ْمر ايزمج  عزَّ  هللمأمورا بطاعة مايدهيا يف غري معَية 

م ْمر ايزمج ع  ْمر  دِّ مع ْمر ْحد ايوايديل يف ْمر مل األمور املباحة, ق 

 ايوايديل.
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عْه يف امرْا َما زمٌج مْم  هلليقو  اإلمام ِْحد بل حْبل رِض ا

 مريضة: طاعة زمجها ْمجب عليها مل ْمها إال ْن يأذن َما. اهت.

ْبوهيا يف فراِق زمجها, مال زيارٍا  ميف اإلنَاف: ال يلزمها طاعة

.  منبِوها, بل طاعة زمجها ْحقُّ

ميكل نَْح ايزمج ْن يكون عونا  يزمجته ع  بِرِّ مايدهيا يف غري 

ر مل ذيك, مبَشيك تْا  املرْا رضا  هللمعَيٍة  عز مجل, إذا كان ال يترضَّ

يقويه  تعاىل, متْا  رضا زمجها مفيه دالو  ازْة, هللْبوهيا, مفيه رضا ا

ا  هللص  ا ْ هح ا عح هح ج  م  زح ُ  مح اتح ٍا مح ْح رح َمح ام  يُّ ْح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )

( رماه ايرتمَشر عل ْم سلمة رِض ا َّةح ْح ُ  از  لح الح اٍض دح تعاىل عْها.  هللرح

 تعاىل ْعلع.  هللهَشا, ما

هل الرق موجود يف عصرنا؟ وهل جيوز االسرتقاق وخاصة : 42السؤال

 ساء حبيث تصبح املرأة ملك ميني ميكن الدخول بها؟بالنسبة للن

, مال يستطيع ْحد اجلواب:   قُّ ة ال ايرِّ األصل يف اإلنسان الريَّ

م اسرتقاق  ميو رِض الرُّ األحرار إبطاَما إال ببكع ايرشع, ماإلسالم حرَّ

ْحنحا  هللبَشيك, مذيك يقويه ص  ا ٌة  عليه مع  آيه مصببه مسلع: )ثحالثح

ه   م   َ , الح ْحه  مح لح ثح أحكح ا فح رًّ اعح ح  ٌل بح ج  رح , مح رح دح طحى ِِّب ث عَّ غح ْحع  ٌل  ج  ِة: رح مح ايِقيحامح و  ع  يح

( رماه ايبدارر عل ِّْب  ه  رح ْحج  ِط  ع  َفح ِمْ ه  مح ح  ي  تحو  ا فحاس  ِجري 
ْح رح  تحأ جح ٌل اس  ج  رح مح

 عْه. هللهريرا رِض ا

ب ِد ا ل  عح ٍرم رِض اب   هللميف رماية ثانية ألِّب دامد: عح م  ْحنَّ  هللِل عح عْهَم, 
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و ح ا س  بحل  ا ملسو هيلع هللا ىلص هللرح ق  ٌة ال يح : )ثالثح و   ق  انح يح ا  هللكح م  و  مح قح دَّ قح ل  تح : مح الا  ع  صح ِمْ ه 

ْحن   دح  ع  ا بح تِيحهح أ  ْحن  يح ار   بح ايدِّ ا, مح ار  الاح ِدبح ََّ ْحتحى اي ٌل  ج  رح , مح ونح اِره  ه  كح ع  يح ه  مح

تح  ٌل اع  ج  رح , مح ه  وتح ف  (.تح ه  رح حرَّ  بحدح َم 

م  ر  ا  مجعله رقيقا  ْم باعه, حح ر  منصَّ ايفقهاء ع  ْنَّ مل اشرتى ح 

مح  هللعليه ما فعل, مدالل يف ايَشيل قا  ا و  ع  يح ه  م   َ نحا الح ْح ٌة  تعاىل فيهع: )ثحالثح

ِة(.  ايِقيحامح

ب ي مل األعداء ايكفار, فأجازه ايفقهاء  ْما اسرتقاق األ ى ايسَّ

عليه مع  آيه مصببه مسلع نساءح  هللسرتقَّ ايْبي ص  ابرشمط, مقد ا

 بْي قريظة مذرارهيع.

 وبنا ء عىل ذلك:

قُّ ْم ملك اييمني ْم االسرتقاق ال مجود يه اآلن, مالاصة يف  فايرِّ

 الرمب, ألنَّ األ ى صار َمع نظام عاملي بني َجيع دم  ايعا .

, سواء كان ذكرا  ْم مال َيوز يإلنسان ْن يَّرتر حرا  مَيعله رقيقا  

ْنثى, ممل فعل ذيك فقد ْتى بكبريا مل ايكبائر, مال َيوز ملل فعل ذيك 

ة ت ملك يمني ت . هَشا, ما ْحمح ها ال َيعلها   هللْن يدالل ع  األنثى, ألن حاءح

 تعاىل ْعلع. 

 موضوع؟ (خري األ اء ما ُحمِّدَ وُعبَِّد)هل صحيح أنَّ حديث: : 43السؤال

رح رِض اقد اجلواب:   مح ِل ع  ل  اب   َمعْه هللجاء يف الديث ايَبيح عح
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و   ا س  ا ح رح : قح ا ح بُّ عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا هللقح ْححح ( :

 إىِلح ا
ِ
ء َمح ب د  ا هللاألحس  اىلح عح حِل(. هللتحعح ِح  ب د  ايرَّ عح  مح

ْفضل مطلقا  حتى مل عبد ايرِحل,  هللميقو  اإلمام املْامر: معبد ا

معبد ايرِحل  هللفضلها بعدها َممد ثع ِْحد ثع إبراهيع, ميلبق بعبد امْ

 ما كان مثلهَم, كعبد ايرحيع معبد امللك.

عْه ْنه قا : )مل ميد يه  هللممرد مرفوعا  عل ِّْب ْمامة رِض ا

كان هو ممويوده يف  ,باسمي ِل متْبكا   حبا   ا ,فسَمه َممد ,مويود ذكر

 ايرافعي.ْالرجه ازْة( 

 عىل ذلك: وبناء

بِّدح ) :فبديث ِّدح مع  , هو حديث موضوع ال ْصل (الري األسَمء ما ِح 

 تعاىل ْعلع.  هلل. هَشا, مامل حيث يفظه, ْما معْاه فَبيح يه

حصل شجار بيين وبني رجل آخر  وأسأت ,ليه ,ساءة بليغة  : 44السؤال

 وبعد أيام بلغين أنه قد انتحر  فهل عليَّ ,ثم يف انتحاره؟

. [34]فَلُ:  ﴾گ گ ک ک﴿تعاىل:  هلليقو  ا اجلواب: 

عليه  هلل. ميقو  ص  ا[83]ايبقرا:  ﴾ى ې ې﴿ميقو  تعاىل: 

ِق ا ُح  هللمع  آيه مصببه مسلع: )اتَّ  ْ ي ث َمح ك  ا ,حح هح ْحةح متح ب  يِّئحةح الحسح بِع  ايسَّ ت  ْح  ,مح

ٍل( رماه اإلمام ِْحد عل ِّْب ذر  سح ل ٍق حح ايِق  ايَّْاسح بِد  الح  عْه. هللرِض امح

لِِع عح ح  هللميقو  ص  ا لُّ امل س  عليه مع  آيه مصببه مسلع: )ك 

امٌ  رح ِع حح
لِ ه   :امل س  م  دح ه  مح ض  ِعر  ه  مح اي  اه   ,مح ْحالح ِقرح  ْحن  حيح   ِّ ِرٍئ ِمل ايرشَّ ب  ام  س  حح



 

 ايفتامى ايرشعية

 

404 

( رماه ْبو دامد عل ِّْب هريرا رِض ا عح
لِ  هذا أوالً.عْه.  هللامل س 

ب ماملباح فال ضَمن ا ايفقهية تقو : )إذا اجتمع املتسبِّ ايقاعدثانيًا: 

 ب(.ع  املتسبِّ 

ها فقد كفر مكان مل االنتبار كبريا مل ايكبائر, مل استبلَّ ثالثًا: 

 إن شاء عفا عْه, مإن  ,تعاىل هللاخلايديل يف نار جهْع, مإال فأمره إىل ا

به.  شاء عَشَّ

 وبناء عىل ذلك:

آلالر الطأ كبري, َيب ْن تبادر إىل ايتوبة َم صدر مْك جتاه ايرجل اف

 ے ھ ھ﴿ل ظاملا  يك, مإال فكَم قا  تعاىل: كمْه, هَشا إذا   ي

 .[40]ايَّورى:  ﴾ے

عليه  هللص  ا هلل بأالالق سيدنا رسو  امايالئق يف املؤمل ْن يتب َّ 

مع  آيه مصببه مسلع, مالاصة يف ساعة ايغضب, مذيك يقويه ص  

ةِ  عليه مع  آيه هللا عح ح ِديد  بِايَصُّ ي سح ايََّّ ِديد  ايََِّشر ,مصببه مسلع: )يح  إِنََّمح ايََّّ

ِب( رماه ايبدارر عل ِّْب هريرا رِض ا ضح ه  ِعْ دح ايغح سح ك  نحف 
لِ م   عْه. هلليح

ْما انتباره هو فإثمه عليه ال عليك, إال إذا كُْ ظاملا  يه, مْنُ 

معليك بايتوبة  تعلع ضيق ْالالقه مقلة صْبه, فأنُ آثع يف ذيك,

 تعاىل ْعلع.  هللماالستغفار يك ميه, مكثرا ايَدقة. هَشا, ما

 من مات غرقًا يف املاء شهيدًا؟ دُّهل يع: 45السؤال



 

 دابكتاب اآل

 

405 

ْحِِّب اجلواب:   ل   قد جاء يف الديث ايَبيح ايَشر رماه ايبدارر عح

اح رِض ا رح ي  رح عليه مع  آيه مصببه مسلع قا :  هللعْه ْن ايْبي ص  ا هلله 

ةٌ ) اء  مخح سح دح هح ون   :ايَُّّ املحب ط ون   ,املحط ع  ِريق   ,مح ايغح مِ  ,مح اِحب  اَمحد  صح ِهيد   ,مح ايََّّ مح

بِيِل ا  (.هلليِف سح

ع ايفقهاء ايَُّّ  شهداء آالرا, مشهداء يف سبيل  :هداء إىل قسمنيمقسَّ

مشهداء اآلالرا يْايون مْاز  ايَّهداء يوم ايقيامة, ميكل ختتلف  ؛هللا

 .هلليدنيا عل ايَّهداء يف سبيل اْحكامهع يف ا

 وبناء عىل ذلك:

فمل مات غرقا  يف املاء فهو شهيد مل شهداء اآلالرا, ميْا  مْاز  

ل  هللايَّهداء يف اآلالرا إن شاء ا ل مي كفَّ تعاىل, غري ْنه يف الياا ايدنيا ي غسَّ

 تعاىل ْعلع.  هللمي َ  عليه ثع يدفل. هَشا, ما

عليه وعلى  هللصلى ا هلليدنا رسول احنن نعلم حديث س: 46السؤال

  آله وصحبه وسلم: )َلْو َيْعَلُم النَّاُس َما ِفي النَِّداِء َوالصَّفِّ اأَلوَِّل

رواه البخاري  ُثمَّ َلْم َيِجُدوا ِ,ال َأْن َيْسَتِهُموا َعَلْيِه الْسَتَهُموا(

فهل جيوز لإلنسان ,ذا سبق لألذان أو الصف األول أن  ومسلم 

 غريه على نفسه؟ يقدِّم

عليه مع  آيه  هللص  ا هللمل الال  حديث سيدنا رسو  ااجلواب:  

رح رِض ا مح ِل ع  ل  اب  ل  نحافٍِع عح  هللمصببه مسلع ايَشر رماه اإلمام مسلع عح

ل  ايَّْبِيِّ  ل   عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  اعْه عح ج  ِقيع  ايرَّ : )ال ي  ا ح قح
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دِ  عح ق  لح ِمل  مح ج  عَّ َيح لِس  فِيهِ ايرَّ وا(. ميقو  ص   ,ِه ث  ع  سَّ تحوح وا مح ب  سَّ فح كِل  تح يح مح

ع   هللا ه  رح الِّ ؤح تَّى ي  منح حح ر  تحأحالَّ ٌم يح و  ا   قح زح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )ال يح

( رماه مسلع عل ِّْب سعيد اخلدرر رِض ا هللا لَّ جح زَّ مح  عْه. هللعح

 قا  ايَّافعية: يكره يلمَِل ماالتلف ايفقهاء يف اإليثار يف ايقرب,

مل اإليثار املَّار إييه بقويه تعاىل:  دُّ ترَ ايَف األم  يغريه, مال يع

. ألنَّ هَشا اإليثار [9]الرش:  ﴾ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿

, ْما يف ايقربات كاألذان مايَالا ق ببظوظ ايْفس مهو مستببٌّ متعلِّ 

 يف ايَف األم  فال.

ب بال كراهة ملل هو ْكْب سْا  ْم َيوز اإليثار بايقر وقال احلنفية:

, جاء يف حاشية ابل عابديل: مإن سبق ْحد إىل ايَف األم   ,ْكثر علَم 

 مه تعظيَم  يه.ر ميقدِّ يْبغي ْن يتأالَّ  ,فدالل رجل ْكْب مْه سْا , ْم ْهل علع

 وبناء عىل ذلك:

تقديع األندى صوتا  يف األذان, مكَشيك تقديع األعلع  يففال حرج 

عليه  هللمالاصة إذا كان اللف اإلمام, مذيك يقويه ص  ا يلَف األم 

ى ايُّْهح الِم مح و األحح  ْ مي  ع   َِشيلح  ,مع  آيه مصببه مسلع: )يِيحلِِْي ِمْ ك  ث عَّ ايَّ

عَّ  ل وهنح ع  ث  ( رماه مسلع عل عبد ا ,يح ل وهنح ع  َِشيلح يح  هللبل مسعود رِض ا هللايَّ

م غريه ع  نفسه مل باب قويه يقدِّ نفسه ْن ع  عْه. ميْبغي ع  املؤثر 

نحا  هللص  ا برِيح ر  كح قِّ وح ل   ح  ي  ي سح ِمَّْا مح عليه مع  آيه مصببه مسلع: )يح
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يح  نحا( رماه اإلمام مح ِغريح ع  صح حح  ,عْهَم هللبل عباس رِض ا هللِحد عل عبد اْر 

 ال مل باب ايزهد يف ايْداء ْم ايَف األم .

 يدكتور ايَّي  ِْحد الجي ايكردرمقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ا

 :ع  ازواب ما يِل حفظه اهلل تعاىل

مع اإلشارة إىل ما ذهب إليه املحق قون من أن  أجر الصف  األول يف ]

رة، وليس  الصالة ملن دخل إىل املسجد أوالً، ولو صىل  يف الصفوف املتأخ 

راً   تعاىل ْعلع.  هللما هَشا, [.ملن صىل  يف الصف  األول وهو قد دخل متأخ 

عليه وعلى آله  هللصلى ا هللهل ورد دعاء عن سيدنا رسول ا: 47السؤال

 وصحبه وسلم حيفظ من احلريق؟

عْه قا : )كان  هللقد رمى ايْسائي عل ِّْب اييرس رِض ااجلواب:  

ع إِّن ْعوذ يلها :يقو  عليه مع  آيه مصببه مسلع هللص  ا هللرسو  ا

طْي ايَّيطان مْعوذ بك ْن يتدبَّ  ,م مايغرق مالريقر ماَمدبك مل ايرتدِّ 

مْعوذ بك ْن ْموت  ,را  بِ د  مْعوذ بك ْن ْموت يف سبيلك م   ,عْد املوت

 يديغا (.

مْالرج ايطْباِّن مابل ايسْي عل طلق بل حبيب قا : )جاء رجل 

ثع  ,قا : ما احرتق بيتي ,إىل ِّْب ايدرداء فقا  : يا ْبا ايدرداء احرتق بيتك

ل آالر فقا : يا ْبا ايدرداء احرتق بيتك, قا : ما احرتق, ثع جاء جاء رج

رجل آالر فقا : يا ْبا ايدرداء انبعثُ ايْار, فلَم انتهُ إىل بيتك طفئُ. 

عز مجل   يكل ييفعل. قايوا: يا ْبا ايدرداء ما  هللقا : قد علمُ ْن ا
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 هللْم قويك: قد علمُ ْن ا ,قويك: ما احرتق !ندرر ْر كالمك ْعجب

ص   هللمل رسو  ا ذاَ يكلَمت سمعتهلَّ  :قا  ,عز مجل   يكل ييفعله

مسلع, مل قاَما ْم  ايْهار   تَبه مَيبة حتى مع  آيه مصببه عليه  هللا

ع ْنُ رِّب ال إيه إال يلهيميس, ممل قاَما آالر ايْهار   تَبه حتى يَبح: ا

كان, مما    هللايعرش ايكريع, ما شاء ا مْنُ ربُّ  ,لُعليك توكَّ  ,ْنُ

 ع  كلِّ  هللا ْنَّ  ايعظيع, ْعلع   ايعِلِّ  هلليَّأ   يكل, ال حو  مال قوا إال با

 ع إِّن ْعوذ بك مل حِّ يله, اَشء علَم   قد ْحاط بكلِّ  هللا َشء قدير, مْنَّ 

إن رِّب  ,بْاصيتها ة ْنُ آالَشٌ دابَّ  كلِّ  , ممل حِّ ذر حٍّ  كلِّ  نفيس, ممل حِّ 

 ع( مهو حديث ضعيف.ع  رصاط مستقي

 وبناء عىل ذلك:

تعاىل مْه, مل الال  دعاء  هللفالفظ مل الريق يكون باالستعاذا با

عليه مع  آيه مصببه مسلع يف الديث  هللص  ا هللسيدنا رسو  ا

 عْه. هللايسابق, ميف ايدعاء ايثاِّن ايَشر مرد عل ِّْب ايدرداء رِض ا

مرم بل شعيب عل ْبيه مجاء يف حديث آالر رماه ابل عساكر عل ع

عليه مع  آيه  هللص  ا هللعْه قا : قا  رسو  ا هللعل جده رِض ا

ما, فإن ايتكبري يطفئه( مهو مصببه مسلع: )إذا رْيتع الريق فكْبِّ 

 تعاىل ْعلع.  هللحديث ضعيف. هَشا, ما

امرأة اغتصبت  وهي ترفض الزواج وتتمنى املوت بسبب : 48السؤال

 جائز شرعًا؟اغتصابها  فهل هذا 
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ال عليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هلليقو  ايْبي ص  ااجلواب:  

ٍّ نحزح ح بِهِ  تح يرِض  ع  امل حو  ك  د  ْححح  َّ َّْنيح تحمح ل   ,يح يحق  ل  ِّْي ا فح تحمح دَّ م  انح ال ب  إِن  كح عَّ يلها :فح

ا ِِل  ري   ُ  الحيحاا  الح انح ا كح ِيِْي مح ُ  ا ,ْحح  انح ا كح ِْي إِذح فَّ وح تح ا ِِل مح ري   اا  الح فح ( رماه يوح

ال عليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هللايبدارر ممسلع, ميقو  ص  ا

تح  ع  امل حو  ك  د  ْححح َّْى  تحمح أ تِيحه   ,يح ْحن  يح ب ِل  ع  بِِه ِمل  قح د  ال يح ع   ,مح ك  د  ْححح اتح  ا مح ه  إِذح إِنَّ

ه   ل  مح طحعح عح ه   ,ان قح ر  م  ِملح ع  ِزيد  امل ؤ  إِنَّه  ال يح ا مح ري   ( رماه مسلع. ميقو  ص  إاِل الح

ي ئ ا عليه مع  آيه مصببه مسلع: ) هللا اِت شح مرح اذ  َِشِه ايقح ابح ِمل  هح ْحصح ل   مح

ِ ا تحرِت  بِِسرت  يحس  ل  ي ِه كِتحابح ا ,هللفح لح ِقع  عح تحه  ن  بح ف  ْحا صح ب ِد يح ل  ي  ه  مح إِنَّ ( رماه اإلمام هللفح

اَف  إاِل  آيه مصببه مسلع: )عليه مع  هللمايك, ميقو  ص  ا عح تِي م  ْ مَّ لُّ  ك 

اِهِريلح  ال   ,امل جح مح ي ِل عح ل  بِايلَّ ج  لح ايرَّ مح ع  ْحن  يح ِا  رح اهح إِنَّ ِمل  امل جح د   ,مح قح بِحح مح  َ عَّ ي  ث 

ه  ا ح رتح ي هِ  هللسح لح و ح  ,عح يحق  ا :فح َشح كح ا مح َشح ةح كح ُ  ايبحاِرحح ِمل  ا ف الن  عح د  بحاتح يحس   ,يح قح ه  مح رت  

ه   بُّ ح ا ,رح َِّف  ِسرت  بِح  يحك   َ ي  ( رماه ايبدارر عل ِّْب هريرا رِض ا هللمح ْ ه   هللعح

ن يف املعاري  عليه مع  آيه مصببه مسلع: )إ هلل, ميقو  ص  اعْه

عْه  هلل( رماه ايبيهقي عل عمران بل حَني رِض املْدمحة عل ايكَشب

 هللإِنَّ ا آيه مصببه مسلع: )عليه مع  هللمرفوعا  مموقوفا . ميقو  ص  ا

ي ِه( رماه ابل ماجه لح وا عح ِره  ت ك  ا اس  مح يحانح مح ايِّْس  أح مح تِي اخلحطح ْ مَّ ل   عح عح ضح  .مح

 وبناء عىل ذلك:

ت َيب ع  هَشه املرْا ْن تعلع بأنه ال إثع عليها ما دامُ ْهنا 1

ها ْن اغتَبُ اغتَابا , م  يكل َما ْرُّ سبب يف هَشا االغتَاب. ميكفي
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تعاىل مل هَشا ايَشنب ايَشر مقعُ فيها  هللتعاىل, مْن تستغفر ا هللتتوب إىل ا

 رغَم  عْها.

ت ال َيوز َما متْي املوت َمَشه املَيبة ايتي مقعُ فيها, ميتقل: 2

ا ِِل يلها) ري   ُ  الحيحاا  الح انح ا كح ِيِْي مح ْحح  ا ِِل  ,عَّ  ري   اا  الح فح ُ  ايوح انح ا كح ِْي إِذح فَّ وح تح  (.مح

م خلطبتها صاحب ديل 3 ت عليها ْن ال ترف  ايزماج إذا تقدَّ

لق, مال َيب عليها ْن ت علع ايزمج بَم حَل معها, فإذا شعر ايزمج  مال 

ق بسبب  ض يف األمر تعريضا , بأن غَّاء ايبكارا متزَّ بَشيك فعليها ْن تعرِّ

ل ع  ا  ہ ہ﴿تعاىل كفاه, قا  تعاىل:  هللحادث, ميتعلع بأنه مل توكَّ

 .[3]ايطالق:  ﴾ھ ھ ھ ہ

 مقد ْضاف ْستاذنا ايفاضل ايدكتور ايَّي  ِْحد الجي ايكردر

 :ع  ازواب ما يِل حفظه اهلل تعاىل

هَشا,  [.وأرى أن  هلا يف هذه احلال أن ترقع بمارهتا للسرت عىل نفسها]

 تعاىل ْعلع. هللما

,ذا كان اإلنسان يقرتف املعاصي  فهل يؤثر ذلك على : 49السؤال

 ؤخره؟ياجه وزو

 ی ی ی﴿تبارَ متعاىل:  هلليقو  اأوالً: اجلواب:  

 هلل. ميقو  ا[30]ايَّورى:  ﴾حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تبارَ متعاىل: 
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 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿. ميقو  تعاىل: [21]ايسجدا:  ﴾پ

 .[155]ايبقرا:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 هللمسلع عل عبد ا جاء يف الديث ايَبيح ايَشر رماه اإلمامثانيًا: 

 هللص  ا هللقا : سمعُ رسو   عْهَم هللبل عمرم بل ايعاا رِض اا

تحبح اعليه مع  آيه مصببه مسلع يقو : ) ْحن   هللكح ب لح  اِديرح اخلحالِئِق قح قح مح

ْحةٍ  ْحي فح سح ِسنيح  م  ضح بِدح األحر  اِت مح مح َمح ل قح ايسَّ ا ح  ,ِيح    :قح
ِ
ه  عح ح امل حاء ش  ر  عح . (مح

لحقح اعل هللميقو  ص  ا ا الح ْحمَّ ح مح لحعح  هلليه مع  آيه مصببه مسلع: )إِنَّ   ,ايقح

ه   ا ح يح قح ت ب   :فح ا ح  ,اك  ت ب   :قح ْحك  ا  اذح مح بِّ مح ا ح  ؟رح تَّى  :قح  حح
ٍ
ء لِّ َشح  اِديرح ك  قح ت ب  مح اك 

) ة  اعح ومح ايسَّ ق   هلل. ميقو  ص  اْالرجه اإلمام ِْحد مْبو دامد مايرتمَشر تح

اء  عليه مع  آيه مصب عح اءح إاِل ايدُّ ضح دُّ ايقح ر  ِزيد  يِف  ,به مسلع: )ال يح ال يح مح

) ِر إاِل ايِْبُّ م   .رماه اإلمام ِْحد مايرتمَشر ايع 

 وبناء عىل ذلك:

ر ايزماج قد يكون بسبب املعاِص ماملدايفات ايرشعية, فإن تأالُّ 

مهو مل الياا ايطيبة, مربْا عز مجل  ,ألنَّ ايزماج سكل ممودا مرِحة

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿و : يق

ترسيع ايتي مل صورها فإذا   َيد الياا ايطيبة  .[97]ايْبل:  ﴾گ

عليه ْن يراجع نفسه, ميكثر ايتوبة ماالستغفار مايعمل فايزماج, 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿تعاىل:  هللايَايح, ميَشكر قو  ا

 . [3ت2]ايطالق:  ﴾ۀ ۀ ڻ
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 تالء, مهْا َيب ع  املؤمل ماملؤمْةد االبر ايزماج ملجرَّ مقد يكون تأالُّ 

 ْن يستبرضا عبادا ايَْب, حتى َيعال مل هَشا االبتالء نعمة, مييَشكر كلُّ 

عليه مع  آيه مصببه مسلع:  هللص  ا هللماحد مْهَم قو  سيدنا رسو  ا

 ٌ ري  لَّه  الح ه  ك  رح ْحم  ِمِل إِنَّ  ِر امل  ؤ  ب ا ألحم  جح ٍد إاِل ,)عح َح ألححح ا ي سح ذح يح ِملِ  مح ؤ  إِن   ,يِل م 

ه   ا يح ري   انح الح رح فحكح كح اء  شح َّ ت ه   ح ابح (  ,ْحصح ه  ا يح ري   انح الح ح فحكح ْبح اء  صح َّ ت ه  رضح ابح ْحصح إِن   مح

 تعاىل ْعلع.  هللعْه. هَشا, ما هللرماه مسلع عل صهيب رِض ا

 ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ تبارب وتعاىل عن الشيطان: هلليقول ا: 50السؤال
من بعض الناس أنهم يرون    وحنن نسمع﴾ڻ ڻ ں ں

 اجلنَّ  فهل رؤية اجلنِّ ممكنة؟

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿قويه تعاىل: اجلواب:  

يعْي: ايَّيطان مصْفه  [27]األعراف:  ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

مجْسه ايَشر هو ماحد مْهع يرمن اإلنس, ماإلنس ال يرمهنع, مهَشا هو 

لقوا مل مارج مل نار, فهع مل غري   عا  اإلنس.األصل؛ ألن ازلَّ ال 

ل ع  صورا إنس  هللمقد جعل ا تعاىل يلجلِّ قدرا ع  ايتَّكُّ

 مهبائع, مقد ثبُ ذيك باألحاديث ايرشيفة, مْها:

ِررِّ رِض ا ِعيٍد اخل د  ْحِِّب سح ل   و   ا هللرمى مسلع عح س  : قحا ح رح : ملسو هيلع هللا ىلص هللعْه قحا ح

وا,  لحم  ْحس  ا ِمل اِزلِّ قحد   ر  ِذن ه  )إِنَّ بِاملحِديْحِة نحفح اِمِر فحل ي ؤ  وح َِشِه ايعح ي ئ ا ِمل  هح ْحى شح ل  رح فحمح

ي طحاٌن(. ماملقَود بقويه ص  ا , فحإِنَّه  شح ت ل ه  ل يحق  د  فح ا يحه  بحع  عليه مع   هللثحالث ا, فحإِن  بحدح

 آيه مصببه مسلع )ايعوامر(: اليات مايثعابني ايتي تكون يف ايبيوت.
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ل   ِِضح امجاء يف صبيح ايبدارر عح اح رح رح ي  رح لحِْي  هللْحِِّب ه  كَّ : )مح ا ح ْ ه  قح عح

و   ا س  اِم,  ملسو هيلع هللا ىلص هللرح ث و ِمل  ايطَّعح لح حيح  عح اِِّن آٍت فحجح تح أح , فح انح ضح مح اِا رح كح ِظ زح بِِبف 

ا : مح  ُ ل  ق  ه  مح ت  َش  أحالح وِ  ا هللفح س  َّْكح إىِلح رح عح فح َّ ملسو هيلع هللا ىلص هللألحر  ِلح عح : إِِّنِّ َم  تحاٌج مح ا ح , قح

ا ح ايَّْبِيُّ  ِعيحاٌ , قح ُ  فح بحب  أحص  , فح ْ ه  ُ  عح ي  لَّ : فحدح ا ح ٌا, قح ِديدح ٌة شح اجح ِِل حح , يحا ملسو هيلع هللا ىلصمح

و ح ا س  ا رح : يح  ُ ل  : ق  ا ح ؟ قح ةح َح ايبحاِرحح ْحِسري  لح  عح ا فح اح مح رح ي  رح ا ه  بح ة   هللْح اجح ا حح كح شح

ْحمح   : ا ح , قح ه  بِيلح ُ  سح ي  لَّ ِِح ت ه  فحدح رح ِعيحاال  فح ا  مح ِديدح , شح ود  يحع  سح بحكح مح َشح د  كح ه  قح ا إِنَّ

وِ  ا س  ِ  رح و  ود  يِقح يحع  ه  سح نَّ ْح   ُ ف  رح عح ث و ِمل  ملسو هيلع هللا ىلص هللفح اءح حيح  ه  فحجح ت  د  صح , فحرح ود  يحع  ه  سح إِنَّ

وِ  ا س  َّْكح إىِلح رح عح فح : ألحر   ُ ل  ق  ه  فح ت  َش  أحالح اِم, فح إِِّنِّ ملسو هيلع هللا ىلص هللايطَّعح ِْي فح ع  : دح ا ح , قح

 َّ ِلح عح ا ح ِِل  َم  تحاٌج مح قح ُ  فح بحب  أحص  , فح ه  بِيلح ُ  سح ي  لَّ ِِح ت ه  فحدح رح , فح ود  ْحع  ِعيحاٌ , ال 

و   ا س  و ح املسو هيلع هللا ىلص هللرح س  ا رح : يح  ُ ل  ؟ ق  َح ْحِسري  لح  ا فحعح اح مح رح ي  رح ا ه  ْحبح ا  ا  هلل: يح كح شح

ا إِنَّ  ْحمح  : , قحا ح ه  بِيلح ُ  سح ي  لَّ ِِح ت ه  فحدح رح ِعيحاال  فح ا  مح ِديدح ة  شح اجح بحكح حح َشح د  كح ه  قح

 :  ُ ل  ق  ه  فح ت  َش  أحالح اِم, فح ث و ِمل ايطَّعح اءح حيح  , فحجح ه  ايثَّايِثحةح ت  د  صح , فحرح ود  يحع  سح مح

وِ  ا س  َّْكح إىِلح رح عح فح , ث عَّ هللألحر  ود  ع  ع  ال تح ع  ز  ْحنَّكح تح اٍت  رَّ ا آاِلر  ثحالِث مح َشح هح , مح

لَِمح  كح كح لِّم  ْ عح ِْي  ع  : دح ا ح , قح ود  ع  كح اتح ع  ْ فح ا  هللٍت يح : إِذح ا ح ؟ قح وح ا ه  : مح  ُ ل  هِبحا, ق 

يِسِّ  ر  ةح ايك  ْ  آيح رح اق  اِشكح فح ُح إىِلح فِرح ي   ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ْحمح

لحي كح ِمل ا [255]ايبقرا:  ا ح عح زح إِنَّكح يحل  يح , فح ةح تِعح اآليح تَّى ختح  ال  هللحح افٌِظ, مح حح

  َ تَّى ت  ي طحاٌن حح َّْكح شح بح رح ق  و   ايح س  ا ح ِِل رح قح ُ  فح بحب  أحص  , فح ه  بِيلح ُ  سح ي  لَّ , فحدح  هللبِحح

و ح املسو هيلع هللا ىلص س  ا رح : يح  ُ ل  ؟ ق  ةح َح ايبحاِرحح ْحِسري  لح  عح ا فح ٍت  هلل: مح َمح
لِ ِْي كح لِّم  عح ه  ي  نَّ ْح عح  عح زح
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ِْي ا ع  ْ فح ْح  هلليح ا  ا ح ِِل: إِذح : قح  ُ ل  ؟ ق  ا ِهيح : مح ا ح , قح ه  بِيلح ُ  سح ي  لَّ ُح إىِلح هِبحا فحدح ي  مح

ةح  تَّى ختح تِعح اآليح َِمحا حح ْحمَّ يِسِّ ِمل   ر  ةح ايك  ْ  آيح رح اق  اِشكح فح  ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿فِرح

لحي كح ِمل ا ﴾ہ ہ ا ح عح زح ا ح ِِل: يحل  يح قح ي طحاٌن  هللمح بحكح شح رح ق  ال يح افٌِظ, مح حح

ا ح اي قح , فح ِ  عح ح اخلحري 
ٍ
ء اح َشح  رح ْحح  ان وا  كح , مح بِحح  َ تَّى ت  د  ملسو هيلع هللا ىلصَّْبِيُّ حح ه  قح ا إِنَّ ْحمح  :

 : ا ح ؟ قح اح رح ي  رح ا ه  بح ْح ا  يحاٍ  يح ْ َش  ثحالِث يح ب  م 
حاطِ ل  خت  لحع  مح مٌب, تحع  َش  وح كح ه  قحكح مح دح صح

ي طحاٌن(. َح شح ا : ذح ا ح  ال, قح

 وبناء عىل ذلك:

ت ازلُّ ال يظهرمن ع  حقيقتهع ْمام ْحد مل اخللق, سوى األنبياء 1

 الم.عليهع ايَالا مايس

ل بَورا إنس مهبائع, مقد حرض 2 ت عْدهع املقدرا ع  ايتَّكُّ

 ايَّيطان يف دار ايْدما مع زعَمء قريش ع  صورا شي  نجدر.

هَشا مل حيث  ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿فقويه تعاىل: 

لوا فإن اإلنس يرمهنع.  ايرؤية القيقية, ْما إذا تَّكَّ

 هللمازل. هَشا, ما تعاىل ْن حيفظْا مل حِّ شياطني اإلنس هللنسأ  ا

 تعاىل ْعلع.

,ذا كان اإلنسان ال يستطيع أن يصل ,ىل حقِّه ,ال عن : 51السؤال

طريق ا اكم اليت حتكم بالقوانني الوضعيَّة  فهل جيوز له 

 اللجوء ,ليها؟
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 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿عز مجل:  هلليقو  ااجلواب:  

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿رَ متعاىل: تبا هلل, ميقو  ا[65]ايْساء:  ﴾وئ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
 ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 .[60]ايْساء: 

تعاىل, ميسْة  هللمقد ذهب ايفقهاء إىل مجوب االحتكام يكتاب ا

عليه مع  آيه مصببه مسلع, مْنه حيرم ع   هللص  ا هللسيدنا رسو  ا

آيه  ه ص  اهلل عليه مع مسْة نبيِّ تعاىل  هللايعبد االحتكام يغري كتاب ا

 باالتياره.مصببه مسلع 

 وبناء عىل ذلك:

االحتكام يلقوانني ايوضعيَّة ما   ي لجأ إىل ذيك, يلمسلع فال َيوز 

مسْة رسويه ص   هللمع  املسلع ْن حيام  مع الَمه ايرجوع إىل كتاب ا

عليه مع  آيه مصببه مسلع, فإن ْبى الَمه ذيك, فع  املؤمل  هللا

تعاىل, ميكل ال حرج عْد إرصار الَمه  هلل ماحتساب األمر عْد اايَْب

ع  عدم االحتكام يلرشع ْن يلجأ إىل ايقوانني ايوضعيَّة إذا كان ع  يقني 

ه, ألن ايرضمرات تبيح  ل يه حقَّ َِّ بأن الق يه, مْن هَشه ايقوانني حت

ه, م ال املبظورات, فإن ذهب إييها مكرها  فعليه ْن ال يأالَش سوى حقِّ

 تعاىل ْعلع. هللَيوز يه ْن يأالَش ايزيادا. هَشا, ما
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لقى ما حكم كتابة البسملة على األوراق الر ية  اليت ُت: 52السؤال

 يف األرض يف غالب الظن؟

لُّ  هلليقو  ص  ااجلواب:   ٍر ِذر عليه مع  آيه مصببه مسلع: )ك  ْم 

ْ  فيه بت ب د وح ْق ط ع(  هلل: المد با  ال ي   .ْبو دامد مغريهرماه  حسلحديث فحه 

 ؛كتابة ايبسملة يف املكاتبات, مال يأثع تاركها مقا  ايفقهاء: يستببُّ 

عليه مع  آيه مصببه مسلع ترَ كتابة ايبسملة  هللألن ايْبي ص  ا

 ع(.يلهبايَيغة املعرمفة يوم الديبية, ماستبدَما بت )باسمك ا

 وبناء عىل ذلك:

غلب ع  ظلِّ تعاىل, فإذا  هللشعائر ا تعظيع ايبسملة مل تعظيع فإنَّ 

 ,األرضع  لقى تتهل ممت   اْهناألمراق ايرسمية ايكاتب يلبسملة ع  

 عدم كتابتها, ْما إذا   يغلب ع  ظْه هَشا فيستببُّ  هللفمل تعظيع شعائر ا

 تعاىل ْعلع. هللكتابة ايبسملة, ثع اإلثع ع  مل رماها. هَشا, ما

 

** ** ** 
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