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هل جيب على تالي القرآن الكريم أن يستعيذ باهلل من : 1لسؤالا

 الشيطان الرجيم قبل التالوة؟

َت  فَإَِذا﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل:  جلواب:ا
ۡ
 بِٱّلَلِ  فَٱۡسَتِعذۡ  ٱۡلُقۡرَءانَ  قََرأ

وروى اإلمام مسلم من حديث عائشة  ،[98النحل: ] ﴾ٱلرَِجيمِ  ٱلَشۡيَطَٰنِ  ِمنَ 

 ،يستفتح الصالة بالتكبري ملسو هيلع هللا ىلصريض اهلل عنها أهنا قالت: )كان رسول اهلل 

ِ  ٱۡۡلَۡمدُ ﴿والقراءة بـ  ِ  ّلِلَ  (.[2الفاحتة: ] ﴾ٱۡلَعَٰلَِميَ  َرب 

لفقهاء إىل أن االستعاذة قبل تالوة القرآن العظيم اوذهب مجهور 

 ا.وبعض الفقهاء قال بوجوهب ،سنة

 ء عىل ذلك:اوبن

، أخذًا فاالستعاذة قبل تالوة القرآن الكريم سنة وليست بواجبة

 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذابمذهب اجلمهور من الفقهاء

َمانَةَ  َعرَۡضَنا إِنَا﴿ يف قوله تعاىل:: 2لسؤالا
َ
َٰتِ  ََعَ  ٱۡۡل ۡرِض  ٱلَسَمََٰو

َ
 َوٱۡۡل

بَالِ  َبۡيَ  َوٱۡۡلِ
َ
ن فَأ

َ
ۡشَفۡقنَ وَ  ََيِۡملۡنََها أ

َ
نَسَٰنُ  وَََحَلََها مِۡنَها أ  ََكنَ  إِنَُهۥ ٱۡۡلِ

ملاذا ذكرت اجلبال مع السماوات  ،[72األحزاب: ] ﴾َجُهول   اَظلُوم  

 أن اجلبال من األرض؟مع  ،واألرض

 ٱلَسَمََٰوَٰتِ  َخلَقَ ﴿كام قال تعاىل:  ،اجلبال هي روايس األرض جلواب:ا
لۡ  تََرۡوَنَها َعَمد   بَِغۡيِ 

َ
ۡرِض  ِف  َقَٰ َوأ

َ
ن َرَوَِٰسَ  ٱۡۡل

َ
 ،[10لقامن: ] ﴾بُِكمۡ  تَِميدَ  أ

 فاجلبال تثبت األرض كيال متيد.
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كام  ،عرض األمانة عىل الساموات واألرض واجلبالعزَّ وجل  انورب  

َمانَةَ  َعَرۡضَنا إِنَا﴿قال تعاىل: 
َ
ۡرِض  ٱلَسَمََٰوَٰتِ  ََعَ  ٱۡۡل

َ
َبالِ  َوٱۡۡل  وخص   ،﴾َوٱۡۡلِ

من باب عطف  ،وهي جزء منها ،اجلبال بالذكر مع األرضعزَّ وجل  نارب  

 وله نظائر يف القرآن الكريم. ،اخلاص عىل العام

ةِ  ٱلَصلََوَٰتِ  ََعَ  َحَٰفُِظوا  ﴿قوله تعاىل:  امنه ِ  َوقُوُموا   ٱلۡوُۡسَطىَٰ  َوٱلَصلَوَٰ  ّلِلَ
َٰنِتِيَ   ،الصلوات وهي مشمولة يف ،فذكر الصالة الوسطى ،[238البقرة: ] ﴾َق

 ألمهيتها وعظم شأهنا.

ِ  اَعُدو    ََكنَ  َمن﴿قوله تعاىل:  اومنه َ ِ  وَِجۡۡبِيَل  َورُُسلِهِۦ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ ّلل 
ََٰل  َٰفِرِينَ  َعُدو    ٱّلَلَ  فَإِنَ  َوِميَكى سيدنا جربيل عليه  فخصَّ  ،[98البقرة: ] ﴾ل ِۡلَك

 رفعته ومكانته عند اهلل تعاىل.عىل  ليدلَّ  ،مع أنه من املالئكة ،السالم بالذكر

َِٰكَهة   فِيِهَما﴿قوله تعاىل:  اومنه  فخصَّ  ،[68الرمحن: ] ﴾َوُرَمان   َوََنۡل   َف

واهلل  ،لعظم الفوائد فيها ،مع أهنا من الفاكهة ،النخل والرمان بالذكر

 أعلم. تعاىل

 ء عىل ذلك:اوبن

مع  ،ع األرضاجلبال بالذكر م هلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمةا فخصَّ 

 وهي رواٍس هلا.  ،ألهنا أعظم خملوقات األرض ،أهنا جزء من األرض

 هذا أوالً.

كذلك حتمل األمانة  ،عندما كانت اجلبال روايس لألرضثانيًا: 

 ،بل هي أرسى من اجلبال. هذا ،تثبيت للمؤمن عىل الرصاط يوم القيامة

 واهلل تعاىل أعلم.
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وجاءت كلمة  ،يف آية الوضوءملاذا مجعت كلمة املرافق : 3لسؤالا

 الكعبني بالتثنية؟

َها﴿قول اهلل تعاىل:  جلواب:ا يُّ
َ
أ ةِ  إَِل  ُقۡمُتمۡ  إَِذا َءاَمُنٓوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ  ٱلَصلَوَٰ

يِۡديَُكمۡ  وُُجوَهُكمۡ  فَٱۡغِسلُوا  
َ
رُۡجلَُكمۡ  بُِرُءوِسُكمۡ  َوٱۡمَسُحوا   ٱلَۡمَرافِقِ  إَِل  َوأ

َ
 َوأ

بحيث يشمل كل فرد من  ،هذا خطاب لألمة ،[6املائدة: ] ﴾ٱۡلَكۡعَبۡيِ  إَِل 

وغسل الرجلني إىل  ،نيأفرادها يف وجوب غسل الوجه واليدين إىل املرفق

واحد  كلَّ  وهذا ال إشكال فيه؛ ألنَّ  ،لذلك مجع الوجوه واملرافق ،الكعبني

 يد. من املكلفني له وجه واحد ومرفق واحد يف كلِّ 

ومل جيمعها بقوله: )وأرجلكم إىل الكعوب(؛  لكعبنياى يف ولكن ثنَّ

جل ر   ف بأنه لو غسل كعبًا واحدًا من كلِّ املكلَّ  ألنه لو مجعها فربام أن يظنَّ 

 لكفاه.

 ء عىل ذلك:اوبن

 عىل وجوب غسل الكعبني من كلِّ  فجاءت التثنية يف الكعبني ليدلَّ 

ال إشكال ومجعها يف املرافق ألنه  ،وأنه ال يكفي غسل كعب واحد ،جلر  

 واهلل تعاىل أعلم. ،يد هلا مرفق واحد. هذا فكل   ،فيها

ن َقۡبلِ  مِن َطلَۡقتُُموُهنَ  ِإَون﴿ يف قوله تعاىل:: 4السؤال
َ
وُهنَ  أ  فَرَۡضتُمۡ  َوقَدۡ  تََمسُّ

ن إَِلٓ  فَرَۡضتُمۡ  َما فَنِۡصُف  فَرِيَضة   لَُهنَ 
َ
وۡ  َيۡعُفونَ  أ

َ
 ُعۡقَدةُ  بِيَِدهِۦ ٱََّلِي َيۡعُفوَا   أ

 ؟[237البقرة: ] ﴾ٱل ََِكحِ  ُعۡقَدةُ  بِيَِدهِۦ ٱََّلِي﴿. من هو املقصود: ﴾ٱل ََِكحِ 

روى الدارقطني بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن  جلواب:ا
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أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: )ويل العقدة  ،جده

ن حيث يتمكَّ  ،هو الزوج الزوج(. ألن الذي بيده عقد النكاح بعد العقد

الفتاة بيده  وقد يكون ويل   ،الفتاة وليس هذا لويلِّ  ،من اإلمساك والترسيح

 فويل   ،عقد الزواج أما إذا تمَّ  ،عقد النكاح هذا إذا كان قبل عقد الزاوج

 العقد هو الزوج.

 ء عىل ذلك:اوبن

تعاىل ده قوله وهذا ما يؤكِّ  ،لزواج بعد العقد هو الزوجاعقد  فويل  

البقرة: ] ﴾بَِصير  َتۡعَملُونَ  بَِما ٱّلَلَ  إِنَ  بَۡيَنُكمۡ  ٱۡلَفۡضَل  تَنَسُوا   َوَل ﴿بعد ذلك: 

أما عفو  ،ه. فالعفو الذي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج عن حقِّ [237

فال  ،ألن املهر مال الزوجة ،عن مال املرأة فليس هو أقرب للتقوى الويلِّ 

 إسقاطه.بته أو يملك الويل ه  

فإن  ،ف املهر بينهامق الزوج قبل الدخول تنصَّ : فمتى طلَّ اوعىل هذ

وهذا هو  ،عفا الزوج هلا عن النصف الذي له كمل الصداق مجيعه

 وهذا األمر ال يملكه ويل   ،وهذا شأن أهل الفضل ،األقرب للتقوى

 بل الزوج. ،الزوجة

ك مجيع حيث ترت ،وإن عفت املرأة عن نصف املهر الذي هلا جاز

وعىل كال احلالني جيب أن يكون العايف من  ،وهذا من الفضل ،الصداق

 ن صغريًا أو سفيهًا فال يصح  أما إذا كا ،الزوج أو الزوجة بالغًا رشيداً 

 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذاعفوه
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ما هو املقصود من خيانة زوجيت سيدنا نوح ولوط عليهما : 5لسؤالا

 ُيۡغنِيَا فَلَمۡ  فََخاَنتَاُهَما﴿ ا يف قوله:السالم اليت أشار إليها موالن
 ؟[10التحريم: ] ﴾ٱلَدَِٰخلِيَ  َمعَ  ٱلَارَ  ٱۡدُخَل  َوقِيَل  اَشۡي  ٱّلَلِ  مِنَ  َعۡنُهَما

واملقصود يف خيانتهام  ،قط باتفاق العلامء ما زنت امرأة نبي   جلواب:ا

نا نوح عليه وكانت زوجة سيد ،هي خيانة اإليامن والتصديق واملتابعة

وكانت امرأة سيدنا لوط  ،السالم خترب بأن سيدنا نوحًا عليه السالم جمنون

 قومه عىل أضيافه من أجل ارتكاب الفاحشة. عليه السالم تدل  

 ء عىل ذلك:اوبن

أما قوله تعاىل حكاية عن  ،فاخليانة هنا كانت خيانة اإليامن والعقيدة

ۡهِل  ِمنۡ  ٱبِۡن  إِنَ ﴿سيدنا نوح عليه السالم: 
َ
نَت  ٱۡۡلَقُّ  وَۡعَدكَ  ِإَونَ  أ

َ
 َوأ

ۡحَكمُ 
َ
ۡهلَِك  ِمنۡ  لَۡيَس  إِنَُهۥ َيَُٰنوحُ  قَاَل  ٤٥ ٱۡلَحَِٰكِميَ  أ

َ
. فليس [46-45هود: ] ﴾أ

نًا حقيقة النسب ألنه قال تعاىل مبيِّ  ،هذا الولد غري رشعي   فيه داللة عىل أنَّ 

ۡهلِ  ِمنۡ  لَۡيَس  إِنَُهۥ﴿مع األنبياء: 
َ
. [46هود: ] ﴾َصَٰلِح   َغۡيُ  َعَملر  إِنَُهۥ َك أ

وصدق رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل  ،فالنسب النافع هو نسب االتباع

ا أهل البيت( رواه الطرباين عن آله وصحبه وسلم عندما قال: )سلامن منَّ

 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذاريض اهلل عنه بن عبد اهلل املزيناكثري 

وۡ ﴿ تعاىل:يف قوله : 6لسؤالا
َ
يَۡمَٰنُُهنَ  َملََكۡت  َما أ

َ
هل يفهم منه  ،[31النور: ] ﴾أ

 بأنه جيوز للمرأة املسلمة أن تبدي زينتها أمام عبدها الرقيق الذكر؟

وۡ ﴿ذهب مجهور املفرسين يف قوله تعاىل:  جلواب:ا
َ
. إىل أن ﴾نَِسآئِِهنَ  أ
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وكذلك يف  ،هنَّ من كتابيات وغري املراد هبا النساء املسلامت دون غريهنَّ 

وۡ ﴿قوله تعاىل: 
َ
يَۡمَُٰنُهنَ  َملََكۡت  َما أ

َ
قال اإلمام القرطبي  ،اإلماء . هنَّ ﴾أ

المرأٍة مؤمنٍة أن تكشف شيئًا من بدهنا بني يدي  رمحه اهلل تعاىل: فال حيل  

وۡ ﴿امرأة مرشكة إال أن تكون أمًة هلا، فذلك قوله تعاىل: 
َ
 َملََكۡت  َما أ

يَۡمَُٰنُهنَ 
َ
 هـ.ا ﴾أ

يف حقِّ من يملكهم من  ما العبيد الذكور فهم كالرجال األجانبأ

 عند أكثر أهل العلم. النساء

 ء عىل ذلك: اوبن

وۡ ﴿. ثم ذكر: ﴾...إَِل  زِينََتُهنَ  ُيۡبِدينَ  َوَل ﴿ملقصود بقوله تعاىل: اف
َ
 أ

يَۡمَُٰنُهنَ  َملََكۡت  َما
َ
داء فال حرج من إب ،مرشكات اإلماء ولو كنَّ  . هنَّ ﴾أ

أما غري اإلماء من النساء غري املسلامت فال جيوز للمرأة أن  ،الزينة أمامهنَّ 

 .تبدي زينتها أمامهنَّ 

وأما بالنسبة للعبيد األرقاء الذكور فال جيوز للمرأة املسلمة أن تبدي 

منت الفتنة. إال الوجه والكفني إذا أ   ،نيمسلم واولو كان ،مزينتها أمامه

 م.واهلل تعاىل أعل ،هذا

ٓ  َخَِِٰلِينَ ﴿ أهل اجلنة: يقول اهلل تبارك وتعاىل يف حقِّ: 7لسؤالا  فِيَها
بَد  
َ
ٓ  لَُهمۡ  اأ ۡزَوَٰج   فِيَها

َ
َطَهَرة   أ   َونُۡدِخلُُهمۡ  مُّ

. ويقول [57النساء: ] ﴾َظلِيًل  ِظل  

َٰفِرِينَ  لََعنَ  ٱّلَلَ  إِنَ ﴿أهل النار:  يف حقِّ َعدَ  ٱلَۡك
َ
 ٦٤ َسعًِيا لَُهمۡ  َوأ

ٓ  َخَِِٰلِينَ  بَد   فِيَها
َ
فهل . [34-33األحزاب: ] ﴾انَِصي   َوَل  اَوِل    ََيُِدونَ  َل  اأ
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 املقصود باألبد يف اآليتني اخللود الدائم يف النعيم واجلحيم؟

اهلل تبارك وتعاىل خلق عباده وجعل هلم حياتني: األوىل يف  جلواب:ا

 هلا بدايٌة وليس هلا هنايًة. ،خرةوالثانية يف اآل ،وهلا بدايٌة وهنايةٌ  ،الدنيا

 ،[26الرمحن: ] ﴾فَان   َعلَۡيَها َمنۡ  ُكُّ ﴿هلل تعاىل عن احلياة الدنيا: ايقول 

 َجَعۡلَنا َوَما﴿ويقول:  ،[185آل عمران: ] ﴾ٱلَۡمۡوتِ  َذآئَِقةُ  َنۡفس   ُكُّ ﴿ويقول: 
ِن لِبََش   فَإِي ن ٱۡۡلُِۡلَ  َقۡبلَِك  م 

َ
َِت  أ ونَ ٱۡلَخَٰ  َفُهمُ  م   ُكُّ ﴿ويقول: ،[34األنبياء: ] ﴾ِِلُ

ء    . [88القصص: ] ﴾وَۡجَهُهۥ إَِل  َهالِكر  ََشۡ

وينقسم  ،ة ال هناية هلاة أبديَّ ما احلياة يف اآلخرة فهي حياة رسمديَّ أ

 ﴾ٱلَسعِيِ  ِف  َوفَرِيق   ٱۡۡلََنةِ  ِف  فَرِيق  ﴿قال تعاىل:  ،فيها العباد إىل قسمني

 . [7الشورى: ]

 يات التي تشري إىل خلود الفريقني كثرية: من هذه اآليات يف حقِّ آلاو

 ََتۡرِي َجَنَٰت   لَُهمۡ  ِصۡدُقُهمۡ  ٱلَصَِٰدقِيَ  يَنَفعُ  يَۡومُ  َهََٰذا﴿أهل اجلنة قوله تعاىل: 
نَۡهَٰرُ  ََتۡتَِها ِمن

َ
ٓ  َخَِِٰلِينَ  ٱۡۡل بَد   فِيَها

َ
ِ  َعۡنهُ  َورَُضوا   َعۡنُهمۡ  ٱّلَلُ  َرِضَ  اأ َٰل  ٱۡلَفۡوزُ  َك َذ

 ٱّلَلَ  َيۡعِص  َوَمن﴿أهل النار:  . وقوله تعاىل يف حقِّ [119املائدة: ] ﴾ٱۡلَعِظيمُ 
ٓ  َخَِِٰلِينَ  َجَهَنمَ  نَارَ  ََلُۥ فَإِنَ  َورَُسوََلُۥ بًَدا فِيَها

َ
. إىل غريها من [23اجلن: ] ﴾أ

  تعاىل.اآليات التي تشري إىل اخللود يف اجلنة واخللود يف النار والعياذ باهلل

واملقصود بكلمة األبد للفريقني هو اخللود الدائم يف اآلخرة حيث ال 

 سواء كان من أهل اجلنة أم من أهل النار والعياذ باهلل تعاىل. ،يموت فيها العبد

ٓ ﴿آليات الكريمة قوله تعاىل: امن هذه  َراُدٓوا   ُُكََما
َ
ن أ

َ
ٓ  ََيۡرُُجوا   أ  ِمۡنَها
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ِعيُدوا  
ُ
بُونَ  بِهِۦ ُكنُتم ٱََّلِي ٱلَارِ  َعَذاَب  ُذوقُوا   لَُهمۡ  َوقِيَل  فِيَها أ ِ  ﴾تَُكذ 

تِ  َمن إِنَُهۥ﴿. وقوله تعاىل: [20السجدة: ]
ۡ
 َل  َجَهَنمَ  ََلُۥ فَإِنَ  اُُمۡرِم   َرَبُهۥ يَأ

 َوَل  فِيَها َيُموُت  َل  ُثمَ ﴿. وقوله تعاىل: [74طه: ] ﴾ََيَۡيَٰ  َوَل  فِيَها َيُموُت 
 . [13األعىل: ] ﴾ََيَۡيَٰ 

ده سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وهذا ما أكَّ 

وسلم يف احلديث الذي رواه اإلمام البخاري عن أيب سعيٍد اخلدري ريض 

اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )يؤتى 

 ،ون وينظروناجلنة! فيرشئب   فينادي مناٍد: يا أهل ،باملوت كهيئة كبٍش أملح

هم قد رآه؛ ثم وكل   ،فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا املوت

فيقول: هل تعرفون هذا؟  ،ون وينظرونفيرشئب   ،ينادي: يا أهل النار

ثم يقول: يا أهل اجلنة  ،ذبحفي   ،هم قد رآهوكل   ،فيقولون: نعم هذا املوت

نِذرُۡهمۡ ﴿ثم قرأ:  ،لوٌد فال موتويا أهل النار خ ،خلوٌد فال موت
َ
 يَۡومَ  َوأ

ةِ  ۡمرُ  قُِضَ  إِذۡ  ٱۡۡلَۡۡسَ
َ
 وَُهمۡ ﴿. وهؤالء يف غفلٍة أهل الدنيا: ﴾َغۡفلَة   ِف  َوُهمۡ  ٱۡۡل

 (.[39مريم: ] ﴾يُۡؤِمُنونَ  َل 

قال: قال رسول اهلل  امية أخرى عن ابن عمر ريض اهلل عنهاويف رو

 ،سلم: )إذا صار أهل اجلنة إىل اجلنةصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه و

 ،ذبحثم ي   ،عل بني اجلنة والنارجيء باملوت حتى جي   ،وأهل النار إىل النار

فيزداد أهل  ،ويا أهل النار ال موت ،ثم ينادي مناٍد: يا أهل اجلنة ال موت

 ويزداد أهل النار حزنًا إىل حزهنم(. ،اجلنة فرحًا إىل فرحهم
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عن النبي صىل اهلل  ،ن ابن عمر ريض اهلل عنهامية أخرى أيضًا عاويف رو

 ،عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: )يدخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار

 خلوٌد(. ،ويا أهل اجلنة ال موت ،ثم يقوم مؤذٌن بينهم: يا أهل النار ال موت

عن النبي صىل اهلل  ،إلمام مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنهاوروى 

وا فال لكم أن تصح    آله وصحبه وسلم قال: )ينادي مناٍد: إنَّ عليه وعىل

وا فال وإن لكم أن تشب   ،وإن لكم أن حتيوا فال متوتوا أبداً  ،تسقموا أبداً 

فذلك قوله عز وجل:  ،وإن لكم أن تنعموا فال تبأسوا أبداً  ،هترموا أبداً 

ن َونُوُدٓوا  ﴿
َ
ورِۡثُتُموَها ٱۡۡلََنةُ  تِۡلُكمُ  أ

ُ
 (.[43األعراف: ] ﴾َتۡعَمُلونَ  ُكنُتمۡ  ابِمَ  أ

 ء عىل ذلك:اوبن

هو  ،وألهل النار يف النار ،ملقصود باألبد ألهل اجلنة يف اجلنةاف

 ،بأن األبد هو مدة طويلة وهناك من يظن   ،من الفريقني اخللود الدائم لكل  

ٓ ُُكَ ﴿وهذا مردود بقوله تعاىل:  ،ثم خيرج اهلل تعاىل أهل النار من النار  َما
َراُدٓوا  

َ
ن أ

َ
ٓ  ََيۡرُُجوا   أ ِعيُدوا   ِمۡنَها

ُ
 َل  ُثمَ ﴿. وقوله تعاىل: [20السجدة: ] ﴾فِيَها أ

. وبقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه [13األعىل: ] ﴾ََيَۡيَٰ  َوَل  فِيَها َيُموُت 

 وسلم: )خلوٌد(. 

وجعلنا من أهل اجلنة بفضله  ،أجارنا اهلل تعاىل من نار جهنم

 واهلل تعاىل أعلم. ،رمحته. هذاو

 ٱلَۡمۡرءُ  يَفِرُّ  يَۡومَ ﴿ ملاذا الرتتيب يف سورة عبس يف قوله تعاىل:: 8السؤال
ِخيهِ  ِمنۡ 
َ
ِهِۦ ٣٤ أ م 

ُ
بِيهِ  َوأ

َ
 خيتلف عن [36-34عبس: ] ﴾َوبَنِيهِ  َوَصَِٰحبَتِهِۦ ٣٥ َوأ
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وَنُهمۡ ﴿الرتتيب يف سورة املعارج:   مِنۡ  َيۡفتَِدي لَوۡ  ٱلُۡمۡجرِمُ  يََودُّ  ُيَبََّصُ
ِخيهِ  َوَصَِٰحبَتِهِۦ ١١ بِبَنِيهِ  يَۡوِمئِذ   َعَذابِ 

َ
 َوَمن ١٣ وِيهِ ُت  ٱَلِت  َوفَِصيلَتِهِ  ١٢ َوأ

ۡرِض  ِف 
َ
ا ٱۡۡل  ؟[14-11املعارج: ] ﴾يُنِجيهِ  ُثمَ  ََجِيع 

ثم  ،األقرب إىل قلب العبد االبن من املعلوم أنَّ أوالً:  جلواب:ا

 ثم األخ. ،بوانثم األ ،الزوجة

فهناك حال العرض  ،األحوال يف أرض املحرش خمتلفةنيًا: اث

 ،ففي األول يكون الفرار من احلقوق ،وهناك حال العذاب ،واحلساب

 ويف الثاين يكون الفداء من العذاب.

 ء عىل ذلك:اوبن

م الفرار من األبعد إىل األقرب إىل م الفرار من احلقوق قد  اففي مق

ثم من الولد الذي  ،ثم من الزوجة ،ثم من أبويه ،والً من أخيهأ فيفر   ،قلبه

 هو األقرب للقلب.

 ،فقدم األقرب إىل قلبه ثم األبعد ،ما يف مقام الفداء من العذابأ

وهلا  ،جهنم عندما يؤتى هبا إىل أرض املحرش ألنَّ  ،حتى ينجو من العذاب

ا إىل أرض وهنزمام سبعون ألف ملك جير   وعىل كلِّ  ،سبعون ألف زمام

 ،فاملوقف ال حيتمل املساومة ،ظها وزفريهاويسمع الناس تغي   ،املحرش

ثم  ،ما عنده أال وهو الولد فبدأ بأعزِّ  ،لذلك قدم األقرب إىل القلب

حتى ينجو من  ،ثم من يف األرض مجيعاً  ،ثم العشرية ،ثم األخ ،الزوجة

 العذاب والعياذ باهلل تعاىل.
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 بًا معهام وإكراما هلام واهلل تعاىل أعلم.األبوين تأد   ومل يذكر يف مقام الفداء

ذكر يف سورة عبس واملعارج هو يف احلقيقة ذكٌر حلال العبد  اوم

أما أهل اإليامن  ،فباع دينه بدنياه ،نفسه املجرم الذي أرسف يف حقِّ 

فلن  ،والعمل الصالح الذين باعوا دنياهم بدينهم فليس هذا وصفهم

بل جيمعهم اهلل تعاىل يف اجلنات  ،ضاًل عن الفداءف ،يفروا من بعضهم

وصربهم  ،وصربهم عن املعايص واملنكرات ،بربكة صربهم عىل الطاعات

 َوَمن يَۡدُخلُوَنَها َعۡدن   َجَنَُٰت ﴿كام قال تعاىل يف حقهم:  ،عىل االبتالءات
ۡزَوَِٰجِهمۡ  َءابَآئِِهمۡ  ِمنۡ  َصلَحَ 

َ
َٰتِِهمۡ  َوأ َِي ِن َعلَۡيِهم يَۡدُخلُونَ  ئَِكةُ َوٱلَۡمَلَٰٓ  َوُذر   ُك ِ  م 

ُتمۡ  بَِما َعلَۡيُكم َسَلَٰمر  ٢٣ بَاب   . اللهم [24-23الرعد: ] ﴾ٱدَلارِ  ُعۡقَب  فَنِۡعمَ  َصَۡبۡ

 واهلل تعاىل أعلم. ،اجعلنا منهم يا أرحم الرامحني. هذا

 

** ** ** 
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ة الرجل يف أهله وماله تكفرها ما صحة هذا احلديث: )فتن: 1لسؤالا

 ة(؟ وما معنى هذا احلديث الشريف؟الصال

جاء يف احلديث الرشيف الذي رواه اإلمام البخاري  جلواب:ا

ومسلم عن حذيفة ريض اهلل عنه قال: قال عمر ريض اهلل عنه: أيكم حيفظ 

حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عن الفتنة؟ قال: 

فتنة »قال: إنك عليه جلريٌء فكيف؟ قال: قلت:  ،نا أحفظه كام قالقلت: أ

رها الصالة والصدقة واألمر باملعروف الرجل يف أهله وماله وجاره تكفِّ 

 .«والنهي عن املنكر

حلديث الرشيف أن الرجل مبتىل وممتحن وخمترب يف أهله اومعنى 

يئة حال سل من حال حسنة إىل فهل يتحوَّ  ،وماله ونفسه وولده وجاره

ط يف ق قد يفرِّ ومن فرط احلب والتعل   ،ألن الرجل متعلٌق هبم بسببهم؟

وقد يشغله ذلك عن القيام ببعض  ،القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم

 الواجبات التي عليه.

 ء عىل ذلك:اوبن

 يف الواجبات التي عليه نحو أهله وماله ونفسه ن الرجل إذا قرصَّ إف

ولكن تأيت الصالة والصيام  ،ملحاسبة والعقابا وولده فإنه يستحق  

وهذا من باب قوله تعاىل:  ،ر هذا التقصريوالصدقة وأفعال اخلري لتكفِّ 

ِ  يُۡذهِۡبَ  ٱۡۡلََسَنَٰتِ  إِنَ ﴿  واهلل تعاىل أعلم. ،. هذا[114هود: ] ﴾اِت  ٱلَسي 
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لقد مسعت حديث سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى : 2لسؤالا

ما امرأٍة نزعت ثيابها يف غري بيت زوجها به وسلم: )أّيآله وصح

ها(. فما هو املقصود بنزع الثياب يف هتكت سرت ما بينها وبني ربِّ

 غري بيت الزوج؟

جاء يف مسند اإلمام أمحد عن عائشة ريض اهلل عنها قالت:  جلواب:ا

سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول: )أيام 

 ا(.نزعت ثياهبا يف غري بيت زوجها هتكت سرت ما بينها وبني رهبِّ  امرأةٍ 

لإلمام أمحد أيضًا عن عطاء بن أيب رباٍح ريض اهلل عنه  يةاويف رو

من  عائشة: لعلكنَّ  فقالت هلنَّ  ،قال: أتني نسوٌة من أهل محص عائشة

ة: عائش فقالت هلنَّ  ،فقلن هلا: إنا لنفعل ،النساء الاليت يدخلن احلاممات

أما إين سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول: 

 )أيام امرأٍة وضعت ثياهبا يف غري بيت زوجها هتكت ما بينها وبني اهلل(.

إلمام املناوي رمحه اهلل تعاىل: والظاهر أن نزع الثياب عبارٌة ايقول 

ف ما لو نزعت بخال ،ماتهفها لألجنبي لينال منها اجلامع أو مقدِّ عن تكش  

 مع املحافظة عىل سرت العورة
ٍ
إذ ال وجه لدخوهلا يف هذا  ؛ثياهبا بني نساء

 الوعيد. اهـ .

عزَّ وجل  املرأة ال يقال عنها أهنا هتكت السرت فيام بينها وبني رهبِّ اف

أو كشف عورهتا  ،ج يف ثياٍب فاضحةٍ مثل الترب   ،إال إذا ارتكبت أمرًا حمرماً 

ة والركبة أمام النساء أو كشف عورهتا ما بني الرسَّ  ،نبأمام الرجال األجا

 وما شاكل ذلك من خمالفاٍت رشعيٍة. ،املسلامت
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الع عىل أما وضع ثياهبا يف غري بيت زوجها لرضورة من غري اطِّ 

 جائٌز رشعًا.فعورهتا ـ سواء يف بيتها أو غريه ـ 

 إلمام مسلم عن فاطمة بنت قيٍس ريض اهلل عنها )أن أبااروى 

 ،فأرسل إليها وكيله بشعريٍ  ،بن حفٍص طلقها البتة وهو غائٌب اعمرو 

  ،فسخطته
ٍ
فجاءت رسول اهلل صىل اهلل  ،فقال: واهلل ما لك علينا من يشء

 ،فقال: ليس لك عليه نفقةٌ  ،عليه وعىل آله وصحبه وسلم فذكرت ذلك له

 ،حايبثم قال: تلك امرأٌة يغشاها أص ،يف بيت أم رشيٍك  فأمرها أن تعتدَّ 

فإذا حللت  ،فإنه رجٌل أعمى تضعني ثيابك ،ي عند ابن أم مكتوماعتدِّ 

قالت: فلام حللت ذكرت له أن معاوية بن أيب سفيان وأبا جهٍم  ،فآذنيني

فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: أما أبو  ،خطباين

انكحي  ،له وأما معاوية فصعلوٌك ال مال ،جهٍم فال يضع عصاه عن عاتقه

فجعل اهلل فيه  ،ثم قال: انكحي أسامة فنكحته ،فكرهته ،أسامة بن زيدٍ 

 خريًا واغتبطت(.

 ء عىل ذلك:اوبن

ملقصود من احلديث الرشيف أن يمنع املرأة من التساهل يف كشف اف 

هم فيه لقصد وتتَّ  ،مالبسها يف غري بيت زوجها عىل وجٍه ترى فيه عورهتا

 فعل الفاحشة ونحو ذلك.

 ،لع عليها أحٌد فجائٌز رشعًا. هذاآمٍن ال يطَّ  ما خلعها ثياهبا يف حمل  أ

 واهلل تعاىل أعلم.
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 ما صحة هذا احلديث: )قيلوا فإن الشياطني ال تقيل(؟: 4لسؤالا

روى الطرباين يف املعجم األوسط عن أنس بن مالك ريض  جلواب:ا

صحبه وسلم: اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله و

 .«فإن الشيطان ال يقيل ،قيلوا»

 ،ه كذلك أبو نعيم األصبهاين يف الطب ويف تاريخ أصبهاناورو

 والديلمي والبزار وأبو الشيخ يف طبقات املحدثني.

 وهو مرتوك. ،ل احلافظ ابن حجر يف الفتح: يف سنده كثري بن مرواناق

 وهو كذاب. ،ل اهليثمي يف جممع الزوائد: وفيه كثري بن مرواناوق

 لسيوطي يف اجلامع الصغري حلسنه.اورمز 

 ء عىل ذلك:اوبن

 واهلل تعاىل أعلم. ،وهو ضعيف. هذا ،حلديث رواه الطرباين وغريهاف

 لغناه ذهب ثلثا دينه(؟ ما صحة هذا احلديث: )من تواضع لغينٍّ: 5لسؤالا

روى البيهقي يف شعب اإليامن عن عبد اهلل بن مسعود  جلواب:ا

ووضع له نفسه إعظامًا له،  ،عنه أنه قال: )ومن خضع لغني   ريض اهلل

 ذهب ثلثا مروءته، وشطر دينه(. ،وطمعًا فيام قبله

لبيهقي يف شعب اإليامن أيضًا عن عبد اهلل بن مسعود ريض اوروى 

اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )من 

ح ساخطًا عىل ربه، ومن أصبح يشكو أصبح حمزونًا عىل الدنيا أصب

فتضعضع له ذهب ثلثا دينه،  مصيبته فإنام يشكو ربه، ومن دخل عىل غني  
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 ومن قرأ القرآن فدخل النار فهو ممن اختذ آيات اهلل هزوًا(.

 ء عىل ذلك:اوبن

وإسناد  ،وإنام ورد باللفظني السابقني ،حلديث مل نجده هبذا اللفظاف

 واهلل تعاىل أعلم. ،منهام ضعيف. هذا كل  

 ما صحة هذا احلديث: )إذا ابتليتم باملعاصي فاسترتوا(؟: 6لسؤالا

ولكن املعنى  ،مل نجد بعد البحث حديثًا هبذا اللفظ جلواب:ا

فقد ورد عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أنه  ،صحيح

من هذه من أصاب  ،قال: )أهيا الناس! قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود اهلل

فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب  ،القاذورات شيئًا فليسترت بسرت اهلل

 اهلل( رواه اإلمام مالك يف املوطأ.

ل اإلمام العراقي رمحه اهلل يف ختريج أحاديث اإلحياء: رواه اوق

احلاكم من حديث عمر ريض اهلل عنه بلفظ: )اجتنبوا هذه القاذورات التي 

 بيشء منها فليسترت بسرت اهلل( وإسناده حسن .  أملَّ  فمن ،هنى اهلل عنها

 ء عىل ذلك:اوبن

وإنام ورد بمعناه حديث رواه اإلمام  ،حلديث مل يرد هبذا اللفظاف

 واهلل تعاىل أعلم. ،مالك واحلاكم وهو حديث حسن. هذا

لقد قرأت حديثًا منسوبًا إىل سيدنا رسول اهلل صلى اهلل : 7لسؤالا

به وسلم يقول فيه سيدنا عثمان رضي اهلل عليه وعلى آله وصح
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عنه: إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: 

وإذا بلغ الستني  ،ف اهلل حسابه)العبد املسلم إذا بلغ األربعني خفَّ

وإذا بلغ  ،ه أهل السماءوإذا بلغ السبعني أحبَّ ،رزقه اهلل اإلنابة

وإذا بلغ التسعني  ،حما سيئاتهالثمانني ثبت اهلل تعاىل حسناته و

عه اهلل تعاىل يف وشفَّ ،غفر اهلل تعاىل ما تقدم من ذنبه وما تأخر

وكتبه يف السماء أسري اهلل تعاىل يف أرضه(. فما هي  ،أهل بيته

 صحة هذا احلديث الشريف؟

جاء يف مسند اإلمام أمحد عن أنس بن مالٍك ريض اهلل عنه  جلواب:ا

ملسلم أربعني سنًة آمنه اهلل من أنواع الباليا من قال: )إذا بلغ الرجل ا

عليه عزَّ وجل   اهللوإذا بلغ اخلمسني لنيَّ  ،اجلنون والربص واجلذام

ه وإذا بلغ السبعني أحبَّ  ،ه عليهاوإذا بلغ الستني رزقه اهلل إنابًة حيب   ،حسابه

وحما عنه  ل اهلل منه حسناتهوإذا بلغ الثامنني تقبَّ  ،ه أهل السامءاهلل وأحبَّ 

ي وسمِّ  ،روإذا بلغ التسعني غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخَّ  ،سيئاته

 وشفع يف أهله(. ،أسري اهلل يف األرض

أن رسول  ،ية لإلمام أمحد عن أنس بن مالٍك ريض اهلل عنهاويف رو

ر يف عمَّ ٍر ي  اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: )ما من معمَّ 

ربعني سنًة إال رصف اهلل عنه ثالثة أنواٍع من البالء: اجلنون اإلسالم أ

فإذا بلغ  ، اهلل عليه احلسابفإذا بلغ مخسني سنًة لنيَّ  ،واجلذام والربص

ه ه اهلل وأحبَّ فإذا بلغ سبعني سنًة أحبَّ  ،ستني رزقه اهلل اإلنابة إليه بام حيبَّ 

فإذا بلغ  ،اوز عن سيئاتهفإذا بلغ الثامنني قبل اهلل حسناته وجت ،أهل السامء
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 ،وسمي أسري اهلل يف أرضه ،م من ذنبه وما تأخرتسعني غفر اهلل له ما تقدَّ 

 وشفع ألهل بيته(.

ية للحاكم يف املستدرك عن عبد اهلل بن أيب بكر الصديق ريض اويف رو

اهلل عنهام قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )إذا 

سلم أربعني سنة رصف اهلل عنه ثالثة أنواع من البالء: اجلنون بلغ املرء امل

ر، م منه وما تأخَّ واجلذام والربص، وإذا بلغ مخسني سنة غفر له ذنبه ما تقدَّ 

 وكان أسري اهلل يف األرض، والشفيع يف أهل بيته يوم القيامة(.

 ء عىل ذلك:اوبن

ه اهلل يف وقد قال فيه الشوكاين رمح ،حلديث له روايات متعددةاف

أحوال احلديث أن يكون حسنًا لغريه... وله طرق  الفوائد املجموعة: )أقل  

عزَّ  كثرية أوردها ابن حجر بعضها رجاله رجال الصحيح(. ونرجو اهلل

 واهلل تعاىل أعلم. ،أن نكون ممن شملهم هذا احلديث الرشيف. هذاوجل 

وال تنظروا  ،انظروا إىل من أسفل منكم»ة حديث: ما صحَّ: 8لسؤالا

 ؟ وما معناه؟«فهو أجدر أن ال تزدروا نعمة اهلل ،إىل من هو فوقكم

احلديث صحيٌح رواه اإلمام مسلٌم عن أيب هريرة ريض اهلل  جلواب:ا

انظروا »قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  عنه

ن ال فهو أجدر أ ،وال تنظروا إىل من هو فوقكم ،إىل من أسفل منكم

 .«تزدروا نعمة اهلل
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ملقصود باحلديث الرشيف: أن ينظر املسلمون إىل من هو أسفل او

وأن ال ينظروا إىل من فوقهم يف  ،منهم منزلًة يف املال واجلامل واجلاه مثالً 

وأوجب يف أن ال  ألن النظر إىل من هو أسفل منهم يف النعمة أحق   ؛ذلك

وبذلك يشكرون اهلل تعاىل  ،هايستحقروا نعمة اهلل عليهم وال يستصغرو

 عىل ما أسبغ عليهم من النعمة.

 ،ه حيتقر ما أسبغ اهلل تعاىل عليه من النعمةما من نظر إىل من فوقه فإنَّ أ

عينه إىل الدنيا فينافس  وربام دفعه ذلك إىل أن متتدَّ  ،اهلل تعاىل فيها وينسى حقَّ 

حلسد وما شاكل ذلك من ويقع يف ا ،ع قلبه حرسًة عىل فواهتاويتقطَّ  ،أهلها

 وبذلك يكون هالك دينه ودنياه والعياذ باهلل تعاىل. ،املخالفات الرشعية

 ء عىل ذلك:اوبن

 واهلل تعاىل أعلم. ،حلديث صحيٌح رواه اإلمام مسلٌم. هذااف

يا »وهل ورد يف احلديث الشريف:  ،ما صحة هذا الدعاء: 9لسؤالا

ك الذي أسألك بعزِّ ،يريديا فعال ملا  ،يا ذا العرش اجمليد ،ودود

ال يرام، وملكك الذي ال يضام، وبنورك الذي مأل أركان 

 ؟«ثالث مرار ،هذا اللص، يا مغيث أغثين عرشك، أن تكفيين شرَّ

: جاء يف أسد الغابة وغريه عن أنس بن مالٍك ريض اهلل عنه جلوابا

قال: )كان رجٌل من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

جر بامله ولغريه يرضب م من األنصار يكنى أبا معلق، وكان تاجرًا يتَّ وسل

ٌع يف السالح، مقنَّ فلقيه لص   ،به يف اآلفاق، وكان ناسكًا ورعًا، فخرج مرةً 
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شأنك باملال،  ،فقال له: ضع ما معك فإين قاتلك، قال: ما تريد إىل دمي

ا أبيت فذرين أصيل فقال: أما املال فيل، ولست أريد إال دمك، قال: أما إذ

أ ثم صىل أربع ركعاٍت، ما بدا لك، قال: فتوضَّ  قال: صلِّ  ،أربع ركعاٍت 

يا  ،يا ذا العرش املجيد ،فكان من دعائه يف آخر سجدٍة أن قال: )يا ودود

ضام، لكك الذي ال ي  رام، وم  ك الذي ال ي  أسألك بعزِّ  ،فعال ملا يريد

، يا مغيث هذا اللصِّ  رشَّ وبنورك الذي مأل أركان عرشك، أن تكفيني 

ثالث مرار( قال: دعا هبا ثالث مراٍت، فإذا هو بفارٍس قد أقبل  ،أغثني

أقبل نحوه فطعنه  ،بيده حربٌة واضعها بني أذين فرسه، فلام برص به اللص

فقد أغاثني  ،فقتله، ثم أقبل إليه فقال: قم، قال: من أنت بأيب أنت وأمي

ن أهل السامء الرابعة، دعوت بدعائك اهلل بك اليوم؟ قال: أنا ملٌك م

األول فسمعت ألبواب السامء قعقعًة، ثم دعوت بدعائك الثاين فسمعت 

ألهل السامء ضجًة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل يل: دعاء مكروٍب، 

 فسألت اهلل تعاىل أن يوليني قتله.

ل أنٌس ريض اهلل عنه: فاعلم أنه من توضأ وصىل أربع ركعاٍت اق

 مكروبًا كان أو غري مكروٍب(.  ،ذا الدعاء استجيب لهودعا هب

 ء عىل ذلك:اوبن

وابن األثري يف:  ،"جمابو الدعوة"حلديث أخرجه ابن أيب الدنيا يف: اف 

 واحلديث إن مل يكن موضوعًا فهو حديٌث ضعيٌف. ،"أسد الغابة"

فهي كلامٌت صحيحٌة  ،مجلة الدعاء فليس فيها يشٌء من اإلنكارأما 
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ومن أراد أن يدعو اهلل تعاىل هبذا الدعاء فال  ،سأل اهلل تعاىل هباوي   ،عظيمةٌ 

مع االعتقاد بأن هذا احلديث إن مل يكن موضوعًا فهو  ،حرج يف ذلك

 واهلل تعاىل أعلم. ،ضعيٌف. هذا

يؤجر املرء رغم )هل اجلملة الدارجة على ألسن الناس: : 10لسؤالا

ى اهلل عليه وعلى حديث شريف عن سيدنا رسول اهلل صل (أنفه

 آله وصحبه وسلم؟

 أيب جاء يف احلديث الرشيف الذي رواه اإلمام أمحد عن جلواب:ا

سمعت أبا القاسم صىل اهلل عليه وعىل آله هريرة ريض اهلل عنه قال: 

قادون إىل اجلنة يف نا من قوٍم ي  عجب رب  »وصحبه وسلم يقول: 

يض اهلل عنهام قال: س بن مالٍك ر. وروى اإلمام مسلم عن أن«السالسل

ت اجلنة فَّ ح  »قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 .«ت النار بالشهواتفَّ وح   ،باملكاره

 ًء عىل ذلك:اوبن

 (يؤجر املرء رغم أنفه)لعبارة الدارجة عىل ألسن بعض الناس: اف

ى من احلديثني ولكن معناها صحيٌح مستوًح  ،ليست حديثًا رشيفاً 

 واهلل تعاىل أعلم. ،ني. هذاالرشيف

 الذي نقوله يف الدعاء؟ «دُّاجَل منَك دِّوال ينفع ذا اجَل»ما معنى: : 11لسؤالا

روى اإلمام مسلم عن أيب سعيٍد اخلدري ريض اهلل  أوالً:جلواب: ا
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عنه قال: كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم إذا رفع 

وملء ما  ،لك احلمد ملء الساموات واألرضنا ربَّ »رأسه من الركوع قال: 

 بعد
ٍ
 ،نا لك عبدٌ وكل   ،ما قال العبد أحق   ،الثناء واملجد أهل   ،شئت من يشء

 .«د  اجل   منك   دِّ وال ينفع ذا اجل   ،وال معطي ملا منعت ،اللهم ال مانع ملا أعطيت

ة والغنى والعظم هو احلظ   ،وهذا املشهور ،: بفتح اجليمد  اجل  نيًا: اث

 ومعناه االجتهاد. ،بكرس اجليم ،دوالسلطان. وبعضهم قال: اجل  

إلمام النووي رمحه اهلل تعاىل: أي ال ينفع ذا احلظ يف الدنيا اويقول 

 ،ال ينجيه حظه منك :أي ،باملال والولد والعظمة والسلطان منك حظه

 زِيَنةُ  َوٱۡۡلَُنونَ  ٱلَۡماُل وإنام ينفعه وينجيه العمل الصالح، كقوله تعاىل: ﴿
ةِ  ۡنَيا ٱۡۡلََيوَٰ واهلل تعاىل  [46الكهف: ] ﴾َرب َِك  ِعندَ  َخۡير  ٱلَصَٰلَِحَُٰت  َوٱۡلَبَٰقَِيَُٰت  ٱدلُّ

 أعلم. اهـ.

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،نعم اهلل تعاىل عليه يف طاعة اهلل عز وجل لعبد أن يستغلَّ افعىل  

اه النعم واحلظوظ والعظمة والسلطان واجل وجيب عليه أن يعلم بأنَّ 

ومجيع هذه النعم ال تنفع  ،واالجتهاد كلها من نعم اهلل تعاىل عىل العبد

ونَ  َوٱََّلِينَ قال تعاىل: ﴿ ،ها يف معصية اهلل تعاىلالعبد إذا استغلَّ   يَۡكِِنُ
ُۡهم ٱّلَلِ  َسبِيلِ  ِف  يُنِفُقوَنَها َوَل  َوٱۡلِفَضةَ  ٱََّلَهَب  ِ ِلم   بَِعَذاب   فَبَش 

َ
 يَۡومَ  ٣٤ أ

 َما َهََٰذا َوُظُهورُُهمۡ  وَُجُنوُبُهمۡ  ِجَباُهُهمۡ  بَِها َفُتۡكَوىَٰ  َجَهَنمَ  نَارِ  ِف  َعلَۡيَها َمَٰ َُيۡ 
ُتمۡ  نُفِسُكمۡ  َكَِنۡ

َ
ونَ  ُكنُتمۡ  َما فَُذوقُوا   ِۡل . وقال تعاىل:  [35-34التوبة: ] ﴾تَۡكِِنُ
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َما﴿
َ
وِتَ  َمنۡ  َوأ

ُ
وَت  لَمۡ  ۡيتَِن َيَٰلَ  َفَيُقوُل  بِِشَماَِلِۦ كَِتََٰبُهۥ أ

ُ
ۡدرِ  َولَمۡ  ٢٥ كَِتَٰبَِيهۡ  أ

َ
 َما أ

ٓ  ٢٧ ٱۡلَقاِضَيةَ  ََكنَِت  َيَٰلَۡيَتَها ٢٦ ِحَسابَِيهۡ  ۡغَنَٰ  َما
َ
 َعن ِ  َهلََك  ٢٨ َماِلَهۡ   َعن ِ  أ

 إَِل  ٨٨ َبُنونَ  َوَل  َمال   يَنَفعُ  َل  يَۡومَ . ويقول تعاىل: ﴿[29-25احلاقة: ] ﴾ُسۡلَطَٰنَِيهۡ 
  َمنۡ 
َ
 .[89-88الشعراء: ] ﴾َسلِيم   بَِقۡلب   ٱّلَلَ  َت أ

 ،جلد واجلد عطاٌء من اهلل تعاىل للعبد من أجل االختبار واالبتالءاف

ر ما أخرب اهلل تعاىل عن ذاك العبد الذي وليتذكَّ  ،بذلك وعليه أن ال يغرتَّ 

ِ  إَِلَٰ  رُّدِدتُّ  َولَئِنقال: ﴿ ِجَدنَ  َرب 
َ
ِۡنَها اَخۡي   َۡل  . اللهمَّ [36الكهف: ] ﴾الَب  ُمنقَ  م 

 واهلل تعاىل أعلم. ،ال حتجبنا بالنعم عنك. آمني. هذا

وال  ،سكنوا النساء البيوتما صحة هذا احلديث: )ال ُت: 12لسؤالا

 الكتابة(؟ تعلموهنَّ

يقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: أوالً: جلواب: ا

د اضع العلم عند غري أهله كمقلِّ وو ،مسلم طلب العلم فريضٌة عىل كلِّ »

رواه ابن ماجه عن أنس بن مالٍك  «واللؤلؤ والذهب اجلوهر   اخلنازير  

 ريض اهلل عنه.

إلمامان البخاري ومسلم عن أيب سعيٍد اخلدري ريض اهلل اوروى 

عنه قال: )جاءت امرأٌة إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

فاجعل لنا من  ،ذهب الرجال بحديثك ،فقالت: يا رسول اهلل ،وسلم

اجتمعن يوم كذا »قال:  ،مك اهللمنا مما علَّ نفسك يومًا نأتيك فيه تعلِّ 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  فأتاهنَّ  ،فاجتمعن «وكذا
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م بني يدهيا من امرأٍة تقدِّ  ما منكنَّ »ثم قال:  ،مه اهللمما علَّ  مهنَّ فعلَّ  ،وسلم

فقالت امرأٌة: واثنني واثنني  «ثًة إال كانوا هلا حجابًا من النارمن ولدها ثال

واثنني »فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  ،واثنني

 .«واثنني واثنني

 الواجب إال به فهو واجٌب. لفقهاء أن ما ال يتم  اوذكر 

وجعل  ،سكنوا النساء البيوتالرجال أن ي  عزَّ وجل  أمر اهللنيًا: اث

ۡسِكُنوُهنَ قال تعاىل: ﴿ ،ذلك من حقهنَّ 
َ
ِن َسَكنُتم َحۡيُث  ِمنۡ  أ  ﴾وُۡجِدُكمۡ  م 

 .[6الطالق: ]

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،ورواه احلكيم يف نوادر األصول ،حلديث ذكره اإلمام القرطبياف 

 ،ة األحاديث الضعيفة واملوضوعة كام هو معلوٌم عند أهل العلموهو مظنَّ

. «الكتابة وال تعلموهنَّ  ،سكنوا نساءكم الغرف ت  ال»وذكره بلفظ: 

رواه احلاكم والطرباين  «الكتابة الغرف وال تعلموهنَّ  ال تنزلوهنَّ »وبلفظ: 

يف األوسط والبيهقي عن عائشة ريض اهلل عنها. وقد ذكره اإلمام القرطبي 

 يف معرض التحذير من فتنة النساء.

وجيب عليها  ،القرآن ن بنصِّ ها السكٍل فاملرأة من حقِّ اح وعىل كلِّ 

ويضمن هلا سالمة الدين  ،ها وأخالقهاح دين صل  م العلم الذي ي  أن تتعلَّ 

والتي  ،م أن تراعي األحكام الرشعيةولكن جيب عليها أثناء التعل   ،والدنيا

 ﴾بِٱۡلَقۡولِ  ََتَۡضۡعنَ  فََل لقوله تعاىل: ﴿ ،عدم اخلضوع بالقول من مجلتها:
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جَ  َتَۡبَۡجنَ  َوَل لقوله تعاىل: ﴿ ،جعدم الترب  . و[32األحزاب: ]  ٱۡلَجَِٰهلَِيةِ  َتَۡبُّ
وَلَٰ 
ُ
 ،. وأن يكون حديثها مع الرجال من وراء حجاٍب [33األحزاب: ] ﴾ٱۡۡل

ۡۡلُُموُهنَ  ِإَوَذالقوله تعاىل: ﴿
َ
األحزاب: ] ﴾ِحَجاب   َوَرآءِ  ِمن لُوُهنَ فَۡس  اَمَتَٰع   َسأ

  أعلم.واهلل تعاىل ،. هذا[53

** ** ** 
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النيب صلى اهلل عليه وعلى آله  قبل توبة من سبَّهل ُت: 1لسؤالا

 عليه؟ وصحبه وسلم بدون إقامة احلدِّ

ًَٰها ٱّلَلِ  َمعَ  يَۡدُعونَ  َل  َوٱََّلِينَ ﴿يقول اهلل تعاىل:  جلواب:ا  َوَل  َءاَخرَ  إَِل
َٰلَِك  َيۡفَعۡل  َوَمن يَۡزنُونَ  َوَل  بِٱۡۡلَق ِ  إَِل  ٱّلَلُ  مَ َحرَ  ٱَلِت  ٱلَۡفَس  َيۡقُتلُونَ   يَۡلقَ  َذ
ثَام  
َ
 تَاَب  َمن إَِل  ٦٩ ُمَهانًا فِيهِۦ َوَيۡخُِلۡ  ٱۡلقَِيََٰمةِ  يَۡومَ  ٱۡلَعَذاُب  ََلُ  يَُضََٰعۡف  ٦٨ اأ

َلَٰٓئَِك  اَصَٰلِح   َعَمل   وََعِمَل  َوَءاَمنَ  و 
ُ
ُل  فَأ ِ ِ  ٱّلَلُ  ُيَبد   ٱّلَلُ  َوََكنَ  َحَسَنَٰت   اتِِهمۡ َسي 

الفرقان: ] ﴾اَمَتاب   ٱّلَلِ  إَِل  َيُتوُب  فَإِنَُهۥ اَصَٰلِح   وََعِمَل  تَاَب  َوَمن ٧٠ ارَِحيم   اَغُفور  

اجتنبوا هذه ». ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: [68-71

 منها 
ٍ
ملَّ بيشء

رتر  اهلل، وليتب القاذورات التي هنى اهلل عنها، فمن أ  فليسترت ب س 

مر عليه كتاب  اهلل
برد  لنا صفحت ه ن ق  رواه البيهقي عن ابن  «إىل اهلل، فإنَّه من ي 

 عمر ريض اهلل عنها.

أمتي معاىف إال  كل  »هلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: اويقول صىل 

وقد  ثم يصبح ،من املجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عمالً  وإنَّ  ،املجاهرين

وقد بات يسرته  ،فيقول: يا فالن عملت البارحة كذا وكذا ،سرته اهلل عليه

رواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة  «ربه ويصبح يكشف سرت اهلل عنه

 ريض اهلل عنه.

 ء عىل ذلك:اوبن

ت د  ب ال  خ  اف س   رر لَّم  م  س   و 
ب ه  حر ص   و 

عىل آل ه   و 
يره  ل  ىلَّ اهلل  ع  ٍف، ال  ب  النَّب يِّ ص 

اب   ت رب   س  عر ي  ىلَّ و   ص 
نر أ حلر ق  ب ه  ل  م  لَّم  ك  س   و 

ب ه  حر ص   و 
عىل آل ه   و 

ل يره  ىلَّ اهلل  ع  ًا ل ه  ص 
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، أ و  ، أ و د ين ه  ب ه  ، أ و ن س 
ه  س  ًا يف ن فر ص  يرب ًا، أ و ن قر لَّم  ع  س   و 

ب ه  حر ص   و 
عىل آل ه   و 

يره  ل  اهلل  ع 

ه   ت م  ، أ و ش  ن ه  ع  .ل  فَّ ب ه  ت خ  ، أ و اسر ف ه  ، أ و ق ذ  اب ه   ، أ و ع 

ر   ك  ذ  ب  او  حر ص   و 
عىل آل ه   و 

يره  ل  ىلَّ اهلل  ع  ابَّ النَّب يِّ ص  اء  ب أ نَّ س  ه  ق  لَّم  لف  س   و 
ه 

ت د   رر ترب   م  إالَّ ي عر ، و  ت ه  ب  ب ل  ت ور قر ت  ت ت اب  و  ي سر ىلَّ اهلل ًا، ف   ص 
ل ه  ور ق 

ًة، ل  دَّ ل  ر 
ت  عىل  ق   و 

يره  ل   ع 

 : لَّم  س   و 
ب ه  حر ص   و 

ت ل وه  »آل ه  اقر ين ه  ف 
ل  د  نر ب دَّ ن  ابرن   «م  رواه اإلمام البخاري ع 

. هذا، واهلل تعاىل أعلم. ام  نه    اهلل  ع 
يض  بَّاٍس ر   ع 

 ،الصليب وكلما رأيتهم أسبُّ ،أكره الصليب وأهل الصليب: 2لسؤالا

 لك؟فهل هناك من حرٍج شرعي يف ذ

 ألنَّ  ،وهذا ال يليق باملسلم الكامل ،السب هو الشتمأوالً: جلواب: ا

 ،اباً بعث لعانًا وال سب  النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم مل ي  

وقد جاء يف احلديث الصحيح الذي رواه اإلمام  ،داعيًة ورمحة ث  ع  ولكن ب  

صىل اهلل عليه وعىل مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

ام رجٍل من املسلمني سببته أو فأي   ،آله وصحبه وسلم : )اللهم إنام أنا برٌش 

 لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاًة ورمحًة(.

 ر الساب  ويعزَّ  ،ذمياً  ذكر الفقهاء أنه ال جيوز للمسلم أن يسب   نيًا:اث

آهلة  كام حيرم سب   ،الكفرأو ميتًا ويعلم موته عىل  ،اً حي   ي  مِّ سواء كان الذِّ 

 ٱّلَلِ  ُدونِ  ِمن يَۡدُعونَ  ٱََّلِينَ  تَُسبُّوا   َوَل ﴿وذلك لقوله تعاىل:  ،املرشكني
فق العلامء . قال ابن العريب: اتَّ [108األنعام: ] ﴾ِعۡلم   بَِغۡيِ  َعۡدَوَۢا ٱّلَلَ  فَيَُسبُّوا  

 هلل تعاىل.وا اوا آهلة الكفار فيسب  عىل أن معنى اآلية: ال تسب  
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 ء عىل ذلك:اوبن

مع كون السب  ،آهلة املرشكني م علينا سبَّ ذا كان احلق تعاىل حرَّ إف

وكانت  ،هم هلل تعاىللكونه ذريعًة إىل سبِّ  ،غيظًا ومحيًة هلل تعاىل وإهانًة آلهلتهم

نبيه بل وهذا كالتَّ  ،نا آلهلتهمته تعاىل أرجح من مصلحة سبِّ مصلحة ترك مسبَّ 

 ىل املنع من اجلائز لئال يكون سببًا يف فعل ما ال جيوز.رصيح عكالتَّ 

واألصل يف  ،وعند املسلمني منكرٌ  ،سوالصليب عند أهله يشٌء مقدَّ 

أو  ،ة اهلل تعاىلولكن جيب أن يرتك خشية مسبَّ  ،فيه إهانًة له ه اجلواز ألنَّ سبِّ 

 فنحن نرتك الفعل ،ة النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلممسبَّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،اجلائز خشية الوقوع يف املحظور ونكون نحن سببه. هذا

فلماذا وعد باحلور العني  ،اهلل تبارك وتعاىل عادل يف خلقه: 3لسؤالا

 للرجال دون النساء؟

 ُل يُۡس  َل ﴿قال تعاىل:  ،ال ملا يريدفع  عزَّ وجل  نارب   أوالً:جلواب: ا
 ل َِما َفَعال   َرَبَك  إِنَ ﴿. وقال تعاىل: [23األنبياء: ] ﴾لُونَ يُۡس  وَُهمۡ  َيۡفَعُل  َعَما
 . [107هود: ] ﴾يُرِيدُ 

 واجٌب  للعباد عليه حق   ام

 مواعِّ أو ن   ،بوا فبعدلهذِّ إن ع  
 

 سعٌي لديه يضيع وال كال 
 فهو الكريم الواسع ،فبفضله

 

 ،ست بخاطبةٍ لذلك ترى املرأة خمطوبًة ولي ،طبيعة النساء احلياء نيًا:اث

 ق املرأة بام تستحي منه.شوَّ وال ت   ،عىل السرت وحاهلا مبني  

صىل اهلل عليه  وقد أشار النبي   ،عيشوق الرجال للنساء أمر طب لثًا:اث
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وعىل آله وصحبه وسلم لذلك بقوله: )ما تركت بعدي فتنًة أرض عىل 

 عنه. أما الرجال من النساء( رواه اإلمام مسلم عن أسامة بن زيد ريض اهلل

كام قال  ،باسوالزينة واللِّ  مقصوٌر عىل احليلِّ ف شوق املرأة يف الغالب األعمِّ 

وَ ﴿تعاىل: 
َ
. [18الزخرف: ] ﴾ُمبِي   َغۡيُ  ٱۡۡلَِصامِ  ِف  وَُهوَ  ٱۡۡلِۡلَيةِ  ِف  يُنََشُؤا   َمن أ

 عليه املرأة. تر ل  ب  عليه الرجل غري الذي ج   ل  ب  فام ج  

وما  ،أعىل درجة من احلور العني ة هنَّ لامت يف اجلنَّالنساء املس بعًا:ار

وزوجة الرجل املسلم يف اجلنة هي  ،ور العني إال وصيفاٌت لنساء الدنيااحل

َِيُتُهم َوٱَتَبَعۡتُهمۡ  َءاَمُنوا   َوٱََّلِينَ ﴿قال تعاىل:  ،سيدة احلور العني  بِإِيَمَٰن   ُذر 
ۡۡلَۡقَنا

َ
َِيَتُهمۡ  بِِهمۡ  أ ٓ  ُذر  َۡلَۡنَُٰهم َوَما

َ
ِنۡ  أ ِن َعَملِِهم م  ء   م   َكَسَب  بَِما ٱۡمرِِٕۢي ُكُّ  ََشۡ

َلَٰٓئَِك ﴿. وقال تعاىل: [21الطور: ] ﴾رَهِي   و 
ُ
 َعۡدن   َجَنَُٰت  ٢٢ ٱدَلارِ  ُعۡقَب  لَُهمۡ  أ

ۡزَوَِٰجِهم َءابَآئِِهمۡ  ِمنۡ  َصلَحَ  َوَمن يَۡدُخلُوَنَها
َ
. وقال تعاىل: [23-22الرعد: ] ﴾َوأ

نُتمۡ  ٱۡۡلََنةَ  ُخلُوا  ٱدۡ ﴿
َ
ۡزَوَُٰجُكمۡ  أ

َ
ونَ  َوأ  إِنَ ﴿. وقال تعاىل: [70الزخرف: ] ﴾َُتَۡۡبُ

ۡصَحََٰب 
َ
ۡزَوَُٰجُهمۡ  ُهمۡ  ٥٥ َفَِٰكُهونَ  ُشُغل   ِف  ٱۡلَۡومَ  ٱۡۡلََنةِ  أ

َ
َرآئِكِ  ََعَ  ِظَلَٰل   ِف  َوأ

َ
 ٱۡۡل

 . [56-55يس: ] ﴾ ونَ ُمَتِك 

 ء عىل ذلك:اوبن

واملرأة  ،جلنة أيامى ال من الرجال وال من النساءفال يوجد يف ا

والزوجة املسلمة هي سيدة احلور  ،ج يف اجلنة من بني آدموَّ ز  املسلمة ت  

عىل  حاهلا مبني   ألنَّ  ،مل يذكر ما للمرأة من أزواجعزَّ وجل  ناورب   ،العني

ب رغِّ إذا أراد الرجل أن ي ،وهذا ما نراه يف واقعنا ،ة حيائهاولشدَّ  ،السرت
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 ،جك من فتاة مجيلة صاحبة دين وخلقولده يف أمر )ما( يقول له: سأزوِّ 

 بها باحليلِّ بل يرغِّ  ،جها منهبها برجل سيزوِّ ب ابنته ال يرغِّ وإذا أراد أن يرغِّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،واللباس والزينة. هذا

 ما هو أول شيٍء خلقه اهلل تعاىل؟: 4لسؤالا

ل ما خلق اهلل أوَّ  عىل أنَّ  لرشيفة ما يدل  : ورد يف األحاديث اجلوابا

 تعاىل هو املاء.

عن النبي  ،إلمام البخاري عن عمران بن حصني ريض اهلل عنهاروى 

 ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: )كان اهلل ومل يكن يشٌء غريه

  كر كلَّ وكتب يف الذِّ  ،وكان عرشه عىل املاء
ٍ
وخلق السموات  ،يشء

فانطلقت فإذا هي  ،نادى مناٍد: ذهبت ناقتك يا بن احلصنيف ،واألرض

فواهلل لوددت أين كنت تركتها(. وروى اإلمام أمحد  ،يقطع دوهنا الرساب

نا قبل أن خيلق والرتمذي عن أيب رزين قال: )قلت: يا رسول اهلل أين كان رب  

 
ٍ
عىل وخلق عرشه  ،وما فوقه هواءٌ  ،ما حتته هواءٌ  ،خلقه؟ قال كان يف عامء

 املاء(. ويف حديث آخر: )أن اهلل مل خيلق شيئًا مما خلق قبل املاء( رواه السدي.

روى اإلمام أمحد  ،ل ما خلق اهلل تعاىل القلمأوَّ  ء يف حديث آخر أنَّ اوج

عن عبادة بن الصامت ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله 

 ،ثم قال له: اكتب ،ىل القلموصحبه وسلم قال: )أول ما خلق اهلل تبارك وتعا

 قال: وما أكتب؟ قال: فاكتب ما يكون وما هو كائٌن إىل أن تقوم الساعة(.
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بن حجر يف الفتح: )فيجمع بينه وبني ما قبله بأن أولية القلم اويقول 

أو بالنسبة إىل ما منه صدر من الكتابة،  ،بالنسبة إىل ما عدا املاء والعرش

 خلق(. أي أنه قيل له اكتب أول ما

 ء عىل ذلك:اوبن

 خلقه اهلل تعاىل هو املاء.أف
ٍ
 ول يشء

 ألنَّ  ،وأنا أنصح السائل بأن العلم واجلهل يف هذا املوضوع سواء

العلم فيه ال  كام أنَّ  ،وال يف سلوكه ،يف عقيدة املؤمن اجلهل فيه ال يرض  

ما يصلح ن لذلك لو سأل اإلنسان ع ،ينفع املؤمن يف عقيدته وال سلوكه

 واهلل تعاىل أعلم. ،ه عقيدته أو عبادته أو سلوكه لكان أوىل. هذاب

النيب صلى اهلل عليه وعلى آله  ما حكم من يكثر من سبِّ: 5لسؤالا

 وصحبه وسلم؟

ن ٱلُۡمَنَٰفُِقونَ  ََيَۡذرُ ﴿: يقول اهلل تعاىل: أوالً جلواب: ا
َ
َل  أ  َعلَۡيِهمۡ  ُتَِنَ

ِ  ِف  بَِما تُنَب ُِئُهم ُسوَرة   وب
 َولَئِن ٦٤ ََتَۡذُرونَ  َما ُُمۡرِج   ٱّلَلَ  إِنَ  ٱۡسَتۡهزُِءٓوا   قُلِ  ِهمۡ قُلُ

ۡۡلَُهمۡ 
َ
بِٱّلَلِ  قُۡل  َونَۡلَعُب  ََنُوُض  ُكَنا إَِنَما َلَُقولُنَ  َسأ

َ
 ُكنُتمۡ  َورَُسوَِلِۦ َوَءاَيَٰتِهِۦ أ

 َطآئَِفة   َعن َنۡعُف  إِن ُكمۡ إِيَمَٰنِ  َبۡعدَ  َكَفۡرتُم قَدۡ  َتۡعَتِذُروا   َل  ٦٥ تَۡسَتۡهزُِءونَ 
ِنُكمۡ  ۡب  م  ِ َنُهمۡ  َطآئَِفَۢة ُنَعذ 

َ
. فإذا كان [66-64التوبة: ] ﴾ُُمۡرِِميَ  ََكنُوا   بِأ

دنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله االستهزاء باهلل تعاىل وبآياته وبسيِّ 

ه  آلالنبي صىل اهلل عليه وعىل فكيف ال يكون سب   ،وصحبه وسلم كفراً 

 وصحبه وسلم كفرًا؟
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ًة كانت تشتم روى أبو داود عن عيل ريض اهلل عنه: )أن هيوديَّ  نيًا:اث

فخنقها رجٌل حتى  ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم وتقع فيه النبيَّ 

 فأبطل رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم دمها(. ،ماتت

عنهام: )أن أعمى كانت له  داود عن ابن عباٍس ريض اهلل وروى أبو

 ،أم ولٍد تشتم النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم وتقع فيه

قال: فلام كانت ذات ليلٍة جعلت  ،ويزجرها فال تنزجر ،فينهاها فال تنتهي

فأخذ املعول  ،تقع يف النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم وتشتمه

فوقع بني رجليها طفٌل فلطخت ما  ،اواتكأ عليها فقتله ،فوضعه يف بطنها

فلام أصبح ذكر ذلك لرسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله  ،هناك بالدم

فقال: أنشد اهلل رجاًل فعل ما فعل يل عليه  ،فجمع الناس ،وصحبه وسلم

حتى قعد بني يدي  ،فقام األعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل ،إال قام حق  

وصحبه وسلم فقال: يا رسول اهلل أنا  النبي صىل اهلل عليه وعىل آله

وأزجرها فال  ،فأهناها فال تنتهي ،كانت تشتمك وتقع فيك ،صاحبها

فلام كان البارحة  ،وكانت يب رفيقةً  ،ويل منها ابنان مثل اللؤلؤتني ،تنزجر

كأت واتَّ  ،فأخذت املعول فوضعته يف بطنها ،جعلت تشتمك وتقع فيك

ىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: أال فقال النبي ص ،عليها حتى قتلتها

 دمها هدٌر(. اشهدوا أنَّ 

صىل اهلل عليه وعىل  النبيِّ  سابَّ  اتفقت كلمة الفقهاء عىل أنَّ لثًا: اث

األمر إقامة  وجيب عىل ويلِّ  ،عن دين اهلل تعاىل مرتد   آله وصحبه وسلم
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 وال يصىلَّ  ،ليغسَّ  ته فالدَّ عىل ر   وإذا قتل املرتد   ،وهو القتل ،عليه احلدِّ 

 وال يدفن يف مقابر املسلمني. ،عليه

النبي صىل اهلل عليه وعىل آله  منه الكفر وسب   ر  تكرَّ  نر م   إنَّ  بعًا:ار

وقال  ،وصحبه وسلم ـ والعياذ باهلل تعاىل ـ فهو دليٌل عىل فساد عقيدته

 ُثمَ  َكَفُروا   ُثمَ  ُنوا  َءامَ  ٱََّلِينَ  إِنَ ﴿لقوله تعاىل:  ،احلنابلة: بأن توبته ال تقبل
 ِلَۡهِدَيُهمۡ  َوَل  لَُهمۡ  ِلَۡغفِرَ  ٱّلَلُ  يَُكنِ  َلمۡ  اُكۡفر   ٱۡزَداُدوا   ُثمَ  َكَفُروا   ُثمَ  َءاَمُنوا  
 ُثمَ  إِيَمَٰنِِهمۡ  َبۡعدَ  َكَفُروا   ٱََّلِينَ  إِنَ ﴿. ولقوله تعاىل: [137النساء: ] ﴾َسبِيَلَۢ 
َلَٰٓئَِك  تَۡوَبتُُهمۡ  ُتۡقَبَل  نلَ  اُكۡفر   ٱۡزَداُدوا   و 

ُ
. وهذا [90آل عمران: ] ﴾ٱلَضٓالُّونَ  ُهمُ  َوأ

 عن اجلميع.تعاىل القول منسوٌب إىل بعض احلنفية وإىل اإلمام مالك ريض اهلل 

ق به النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يتعلَّ  سب   مساً:اخ

 اهلل عليه وعىل آله وصحبه مد صىلسيدنا حم وحق   ،اهلل تعاىل حق   ،انحقَّ 

 وأما حق   ،اهلل تعاىل فهو القدح يف رسالته وكتابه ودينه فأما حق  ؛ وسلم

 سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فواضٌح.

 ء عىل ذلك:اوبن

النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فقد كفر  فمن سبَّ  

 ،ًا أم هازالً سواٌء صدر منه ذلك جاد   ،اع الفقهاءعن اإلسالم بإمج وارتدَّ 

ي ست تاب، فإن تاب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  النبيِّ  سابَّ  وإنَّ 

ةً  دَّ ل  ر 
ت  ب لتر توبته، وإالَّ ق   واهلل تعاىل أعلم. ،. هذاق 

 متى جهر النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم بدعوته؟: 6لسؤالا
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لنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم جهر بالدعوة ا اجلواب:

 تُۡؤَمرُ  بَِما فَٱۡصَدعۡ ﴿عندما نزل قوله تعاىل:  ،يف السنة الثالثة من بعثته
ۡعرِۡض 

َ
نِذرۡ ﴿. وقوله تعاىل: [94احلجر: ] ﴾ٱلُۡمۡشِكِيَ  َعنِ  َوأ

َ
 َعِشَيتََك  َوأ

ۡقَربِيَ 
َ
 .[214الشعراء: ] ﴾ٱۡۡل

 مسنده عن ابن عباٍس ريض اهلل عنه قال: )ملا إلمام أمحد يفاروى 

نِذرۡ ﴿أنزل اهلل عز وجل: 
َ
ۡقَربِيَ  َعِشَيتََك  َوأ

َ
أتى النبي صىل اهلل عليه  ﴾ٱۡۡل

فاجتمع  ،ثم نادى يا صباحاه ،وعىل آله وصحبه وسلم الصفا فصعد عليه

فقال رسول اهلل  ،وبني رجٍل يبعث رسوله ،الناس إليه بني رجٍل جييء إليه

يا  ،يا بني فهرٍ  ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: يا بني عبد املطلب

أرأيتم لو أخربتكم أن خياًل بسفح هذا اجلبل تريد أن تغري  ،بني لؤي

قال: فإين نذيٌر لكم بني يدي عذاٍب  ،صدقتموين؟ قالوا: نعم ،عليكم

 فأنزل اهلل عزَّ  ،ذاأما دعوتنا إال هل ،فقال أبو هلٍب: تبًا لك سائر اليوم ،شديدٍ 

ٓ  َتَبۡت ﴿وجل:  ِب  يََدا
َ
 (.[1املسد: ] ﴾َوتََب  لََهب   أ

 ء عىل ذلك:اوبن

 واهلل تعاىل أعلم. ،فاجلهر بالدعوة كان يف السنة الثالثة من البعثة. هذا 

هل أمة سيدنا حممد صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه : 7لسؤالا

 مم؟وسلم ملزمٌة بالتزام شرع من قبلها من األ

رشيعتنا ليست  أنَّ  من األمور التي ال نزاع فيهاأوالً:  جلواب:ا

عىل سبيل املثال: رشيعتنا مل تنسخ وجوب  ،ناسخًة جلميع الرشائع بالكلية



 

 الفتاوى الرشعية

 

48 

 ومل تنسخ حرمة الزنى والرسقة والقتل. ،اإليامن

ال يف  ،األحكام التي مل يرد هلا ذكٌر يف رشيعتنا ،باتفاق العلامءنيًا: اث

 وكذلك األحكام التي نسختها ،ال تكون رشعًا لنا ،وال يف السنة الكتاب

 ،وحتريم الشحوم ،ذي ظفر مثل حتريم أكل كلِّ  ،رشيعتنا ليست رشعًا لنا

 وحتريم الغنائم.

 فاق رشٌع لنا.هتا رشيعتنا هي باالتِّ األحكام التي أقرَّ لثًا: اث

رد عليها ناسٌخ من ومل ي ،ر يف رشيعتناأما األحكام التي مل تقرَّ بعًا: ار

 فقد اختلف العلامء فيها: ،رشعنا

لفقهاء من احلنفية واملالكية وبعض الشافعية ويف روايٍة افعند مجهور 

ولكن برشط أن يكون طريقه  ،رشع من قبلنا رشٌع لنا ،عن اإلمام أمحد

إلينا عن طريق الوحي إىل سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله 

كتب األنبياء السابقني كلها  ألنَّ  ،ن طريق كتبهمال م ،وصحبه وسلم

 لت.دِّ فت وب  رِّ ح  

أن رشع من قبلنا  ،لراجح عند الشافعية ويف روايٍة عند اإلمام أمحداو

 من الفريقني دليله. ولكل   ،ليس رشعًا لنا

 ء عىل ذلك:اوبن

وملزٌم لألمة برشط أن يصل إلينا عن  ،رشٌع لنا ارشع من قبلنف 

 هذا أوالً. ،ال من كتب من قبلنا ،طريق الوحي

 ،فرشع من قبلنا رشٌع لنا، أن ال يكون منسوخًا يف رشعنانيًا: اث
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 واهلل تعاىل أعلم. ،ولكن ليس رشعًا مستقاًل. هذا

 هل جيوز شرعًا قتل الراهب الذي يقول: عيسى ابن اهلل: 8لسؤالا

 ؟والعياذ باهلل تعاىل

بل دعا إىل احلوار  ،هل الكتاباإلسالم ما جاء لقتل أأوالً:  جلواب:ا

ۡهَل  قُۡل قال تعاىل: ﴿ ،معهم
َ
أ  َوَبۡيَنُكمۡ  بَۡيَنَنا َسَوآء   َُكَِمة   إَِلَٰ  َتَعالَۡوا   ٱۡلِكَتَٰبِ  َيَٰٓ

َل 
َ
ۡرَباب   َبۡعًضا َبۡعُضَنا َيَتِخذَ  َوَل  اَشۡي  بِهِۦ نُۡشِكَ  َوَل  ٱّلَلَ  إَِل  َنۡعُبدَ  أ

َ
ِن اأ  م 

نَا ٱۡشَهُدوا   َفُقولُوا   تََوَلۡوا   فَإِن ٱّلَلِ  ُدونِ 
َ
 .[64آل عمران: ] ﴾ُمۡسلُِمونَ  بِأ

صورٍة من صور  حرم اإلسالم إيذاءه بأيِّ  ،معاهداً  ذا صار الكتايب  إو

عن رسول  ،أخرج أبو داود عن صفوان بن سليٍم ريض اهلل عنه ،اإليذاء

أو  ،أال من ظلم معاهداً »اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

فأنا  ،أو أخذ منه شيئًا بغري طيب نفسٍ  ،فه فوق طاقتهأو كلَّ  ،انتقصه

 .«حجيجه يوم القيامة

وجب اإلسالم الدية عىل الرجل املسلم إذا قتل كتابيًا معاهدًا أبل 

ن لُِمۡؤِمن   ََكنَ  َوَماقال تعاىل: ﴿ ،مع الكفارة ،خطأً 
َ
 پ پ إَِل  ُمۡؤِمًنا َيۡقُتَل  أ

ۡؤِمَنة   َرَقَبة   َفَتۡحرِيرُ  اَخَط  ُمۡؤِمًنا َقَتَل  َوَمن َسَلَمةر  َودِيَة   مُّ ۦٓ  إَِلَٰٓ  مُّ ۡهلِهِ
َ
ن إَِلٓ  أ

َ
 أ

ۡؤِمَنة   َرَقَبة   َفَتۡحرِيرُ  ُمۡؤِمن   وَُهوَ  َلُكمۡ  َعُدو    قَۡوم   ِمن ََكنَ  فَإِن يََصَدقُوا    ِإَون مُّ
ِيَثَٰق   َوَبۡيَنُهم بَۡيَنُكمۡ  قَۡوِۢم ِمن ََكنَ  َسَلَمةر  َفِديَة   م  ۡهلِهِۦ إَِلَٰٓ  مُّ

َ
 َرَقَبة   َوََتۡرِيرُ  أ

ۡؤِمَنة   ِنَ  تَۡوَبة   ُمَتَتابَِعۡيِ  َشۡهَرۡينِ  َفِصَيامُ  ََيِدۡ  َلمۡ  َفَمن مُّ  َعلِيًما ٱّلَلُ  َوََكنَ  ٱّلَلِ  م 
 .[92النساء: ] ﴾اَحِكيم  



 

 الفتاوى الرشعية

 

50 

ريم قتل الرهبان إذا مل يشرتكوا يف ذهب مجهور الفقهاء إىل حتنيًا: اث

وروي عن  ،ألهنم اعتزلوا أهل دينهم عن حماربة املسلمني ،قتال املسلمني

ون عىل أقواٍم يف سيدنا أيب بكٍر الصديق ريض اهلل عنه أنه قال: وستمر  

الصوامع، قد حبسوا أنفسهم فيها، فدعوهم حتى يميتهم اهلل عىل 

 ضالهلم. اهـ.

 ء عىل ذلك:اوبن

فيحرم قتل الراهب الذي يقول: عيسى ابن اهلل ـ والعياذ باهلل تعاىل ـ  

قال تعاىل:  ،نفٍس بغري حق   م قتل أيَّ واإلسالم حرَّ  ،ما دام ليس حمارباً 

ا َقَتَل  َمن﴿ وۡ  َنۡفس   بَِغۡيِ  َنۡفَسَۢ
َ
ۡرِض  ِف  فََساد   أ

َ
َنَما ٱۡۡل

َ
 ﴾اََجِيع   ٱلَاَس  َقَتَل  َفَكأ

كام روى اإلمام البخاري عن  ،بل جعلها من املوبقات السبع. [32املائدة: ]

عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  ،أيب هريرة ريض اهلل عنه

؟ قال: الرشك وما هنَّ  ،قالوا: يا رسول اهلل ،قاتاجتنبوا السبع املوب  »قال: 

وأكل  ،رباوأكل ال ، باحلقِّ وقتل النفس التي حرم اهلل إالَّ  ،والسحر ،باهلل

. «وقذف املحصنات املؤمنات الغافالت ، يوم الزحفوالتويلِّ  ،مال اليتيم

ق النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم بني نفٍس مؤمنٍة فلم يفرِّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،وغري مؤمنٍة. هذا

** ** ** 
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ثم نزل املين  ،الزوجية إذا اغتسل الرجل واملرأة بعد املعاشرة: 1لسؤالا

 هل جيب إعادة الغسل؟ ،أو من الرجل ،سيالنًا من املرأة

اختلف الفقهاء يف وجوب إعادة الغسل يف حالة خروج  جلواب:ا

 املني من الرجل أو املرأة بعد االغتسال.

فذهب احلنابلة واملالكية وأبو يوسف من احلنفية إىل عدم وجوب 

ملا روي عن ابن عباس  ،ي بعد االغتسالإعادة الغسل يف حالة خروج املن

 ريض اهلل عنهام أنه سئل عن اجلنب خيرج منه اليشء بعد الغسل؟ قال:

 ،بأنه يتوضأ ،يتوضأ. وملا روي عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه كذلك

وألنه  ،كام لو خرج دفعًة واحدةً  ،واحٌد فأوجب غساًل واحداً  ألنه مني  

ل اإلمام أمحد بن حنبل ريض وبه علَّ  ،خلارج لربدٍ خارٌج لغري شهوة فأشبه ا

وإنام هو حدٌث أرجو أن جيزيه  ،حيث قال: ألن الشهوة ماضيةٌ  ،اهلل عنه

 الوضوء.

لشافعية واإلمام أبو حنيفة رمحهم اهلل تعاىل إىل وجوب اوذهب 

سواء كان قبل أن يبول أو  ،إعادة الغسل عىل من اغتسل ثم خرج منه املني

لقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )إنام املاء  وذلك ،بعده

حيث مل  ؛من املاء( رواه اإلمام مسلم عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم بني خروجه عن شهوة  يفرق النبي  

 أم بعد قضاء الشهوة.
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 ء عىل ذلك:اوبن

إعادة الغسل إذا خرج املني سيالنًا لفقهاء ال جيب افعىل قول مجهور 

 ولكن جيب الوضوء. ،بعد االغتسال

ولكن إن كان  ،وعند الشافعية واإلمام أيب حنيفة جتب إعادة الغسل

عد االغتسال فلي   ،ٌة لالغتسال ثانيةً واألمور ميرسَّ  ،سٌع من الوقتهناك متَّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،خروجًا من اخلالف بني الفقهاء. هذا

واحتاج إىل غسل من  ،ووضع عليها جبرية ،رجل كسرت يده: 2اللسؤا

 فهل جيب عليه  ،وبعد أيام نزع اجلبرية ،اجلنابة فاغتسل

 إعادة الغسل؟

لقد ذكر الفقهاء بأن سقوط اجلبرية أو نزعها إن كان حمدثًا  جلواب:ا

إذا كانت اجلبرية عىل أعضاء  ،أ وغسل موضع اجلبريةتوضَّ  ،وأراد الصالة

 فاق الفقهاء.وهذا باتِّ  ،وءالوض

ما إذا مل يكن حمدثًا وسقطت اجلبرية فعند احلنفية واملالكية يغسل أ

 موضع اجلبرية فقط.

 لشافعية يغسل موضع اجلبرية وما بعده مراعاة للرتتيب.اوعند 

 حلنابلة يبطل وضوءه.اوعند 

وكان  ،واملرأة من حيض أو نفاس أو جنابة ،ما إذا اغتسل من جنابةأ

وال  ،غسل موضعها فقط ،ثم سقطت وهو غري حمدث ،ح عىل اجلبريةمس

 حيتاج إىل غسل وال وضوء.
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 ء عىل ذلك:اوبن

وكان قد مسح عىل اجلبرية عند غسل  ،نزع اجلبرية وهو طاهرفإذا 

 وال حيتاج إىل إعادة غسل وال وضوء. ،فيكفيه غسل مكان اجلبرية ،اجلنابة

حلدث األصغر فعليه غسل مكان ما إذا نزع اجلبرية وكان حمدثًا اأ

 واهلل تعاىل أعلم. ،اجلبرية أثناء الوضوء. هذا

 فهل جيب الغسل؟ ،إذا خرج املين مع البول: 3لسؤالا

 .وبني املذي والودي ،جيب أن يفرق اإلنسان بني املنيأوالً: جلواب: ا

 أو بالنظر. ،خيرج عند املالعبة أو تذكر اجلامع ،ملذي: ماء رقيق لزجاـ 1

 ،لودي: ماء أبيض ثخني خيرج قطرات بيضاء بعد البول غالباً ا ـ2

وال جيب الغسل  ،ناقض للوضوء ،وكالمها ـ املذي والودي ـ نجس

 وال يفسد الصوم هبام. ،منهام

وهو  ،ويعقبه فتور ،ملني: ماء أبيض خيرج عىل وجه الدفق بشدةاـ 3

رج عن يوجب الغسل عند مجهور الفقهاء إذا خو ،ف يف نجاستهخمتل  

 ومل يشرتط الشافعية الشهوة لوجوب الغسل بخروج املني. ،شهوة

 ء عىل ذلك:اوبن

مع  بغري شهوة لفقهاء ال جيب الغسل إذا خرج املنيافعند مجهور 

 خالفًا للسادة الشافعية الذين قالوا بوجوب الغسل بخروج املني. ،البول

 واهلل تعاىل أعلم. ،ق بني املذي والودي واملني. هذاوعىل اإلنسان أن يفرِّ  
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 هل يبطل الوضوء والصالة؟ ،إذا خرج شيٌء من القيء: 4لسؤالا

 ،القيء هو الطعام اخلارج من املعدة بعد استقراره فيها جلواب:ا

وعند  ،عند مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة نجٌس هو و

 ًا.املالكية نجٌس كذلك إذا كان متغريِّ 

 أثره عىل الوضوء:ختلف الفقهاء يف او

 ملالكية والشافعية إىل أنه غري ناقٍض للوضوء.افذهب 

سواٌء  ،حلنفية إىل أن القيء ناقٌض للوضوء إذا كان ملء الفماوذهب 

  ،كان قيء طعامٍ 
ٍ
ملئه: أن ال ينطبق عليه الفم إال  وحد   ،وإن مل يتغريَّ  ،أو ماء

كام  ،به وسلم قاء فتوضأالنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصح ٍف؛ ألنَّ بتكل  

أخرج الرتمذي عن أيب الدرداء ريض اهلل عنه )أن رسول اهلل صىل اهلل عليه 

ٌر وعىل آله وصحبه وسلم قاء فأفطر فتوضأ(. وألن خروج النجاسة مؤثِّ 

أما إذا مل يمأل الفم فليس بناقٍض للوضوء ألنه من  ،ة الوضوءعىل صحَّ 

 أعىل املعدة.

 ء عىل ذلك:اوبن

وإذا مل يؤثر عىل  ،ة الوضوءام القيء قلياًل فإنه ال يؤثر عىل صحَّ فام د 

 واهلل تعاىل أعلم. ،فالصالة صحيحٌة إن شاء اهلل تعاىل. هذا ،ة الوضوءصحَّ 

 هل من السنة عدم تنشيف األعضاء بعد الوضوء؟: 5لسؤالا

أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه من حديث أم هانٍئ ريض  جلواب:ا
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)قام رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم إىل  اهلل عنها قالت:

 ثم أخذ ثوبه فالتحف به(. ،فسرتت عليه فاطمة ،غسله

خرج ابن ماجه من حديث سلامن ريض اهلل عنه: )أن رسول اهلل أو

فقلب جبة صوٍف كانت  ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم توضأ

 فمسح هبا وجهه(. ،عليه

حديث عائشة ريض اهلل عنها قالت: )كان لرسول  الرتمذي منوأخرج 

 اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم خرقٌة ينشف هبا بعد الوضوء(.

)أن النبي صىل اهلل عليه  :لبيهقي عن أنٍس ريض اهلل عنهاوروى 

 فإذا توضأ مسح وجهه(. ،وعىل آله وصحبه وسلم كان له منديٌل أو خرقةٌ 

 ،اضلة بني التنشيف وتركه بعد الوضوءختلف الفقهاء يف املفاو

فذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية واحلنابلة وهو قول عند 

 الشافعية إىل أنه ال بأس بالتنشيف بعد الوضوء.

 ء عىل ذلك:اوبن

بل يرى احلنفية والشافعية يف  ،فال حرج من التنشيف بعد الوضوء 

وخاصًة إذا كان  ،يٍل بعد الوضوءح بمنداألفضل التنشيف والتمسَّ  قوٍل أنَّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،ترك التنشيف يؤمله بسبب شدة الربد أو املرض. هذا

 ما هي احلكمة من إعادة الوضوء ملن أكل حلم اإلبل؟ وهل: 6لسؤالا

 صحيح أنها من اجلن؟

روى اإلمام أمحد عن عبد اهلل بن مغفٍل املزين ريض أوالً: جلواب: ا
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عت رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم اهلل عنه قال: سم

أال ترون عيوهنا  ،خلقت فإهنا من اجلنِّ  ،يقول: )ال تصلوا يف عطن اإلبل

فإهنا هي أقرب من الرمحة(.  ،وصلوا يف مراح الغنم ،وهباهبا إذا نفرت

وال  ،ويف رواية لإلمام أمحد وأيب داود وابن ماجه: )صلوا يف مرابض الغنم

 فإهنا خلقت من الشياطني(. ،يف أعطان اإلبل واتصل  

ويقول اإلمام الباجي املالكي رمحه اهلل تعاىل يف املنتقى رشح املوطأ: 

 ،ملا روي أهنا خلقت من اجلن ،اإلبل بذلك )حيتمل أن يكون خصَّ 

خمافة أن يكون يف اإلبل يشٌء من  ،فاستعاذ باهلل من سوء ما خلقت منه

قيل: إن معنى ما روي أهنا خلقت من اجلن أخالق من خلقت منه. وقد 

هت من أجله ة واألذى والصول إذا هاجت ما شبِّ أن فيها من النفار واحلدَّ 

فعىل هذا أيضًا حيتمل أن يؤمر أن يستعيذ باهلل من الشيطان الذي  ،باجلنِّ 

ومحله عىل  ،بت له أسباب الرشوربام سبَّ  ،شبه به ما اشرتاه برشه وأذاه

 واهلل أعلم(. ،والرتويع واهليجان وغري ذلك النفاق واألذى

بن عابدين رمحه اهلل تعاىل يف حاشيته: )والظاهر أن معنى كون اويقول 

اإلبل من الشياطني أهنا خلقت عىل صفٍة تشبههم من النفور واإليذاء، فال 

أي  ،كام قاله بعض الشافعية ،يأمن املصيل من أن تنفر وتقطع عليه صالته

 خصوصًا حال سجوده، وهبذا فارقت الغنم(. ،والً فيبقى باله مشغ

إلمام املناوي رمحه اهلل تعاىل يف فيض القدير: قال ابن جرير: اويقول 

وأن البعري إذا نفر كان نفاره من  ،معناه أهنا خلقت من طباع الشياطني
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 ترى إىل هيئتها وعينها إذا نفرت؟أال  ،شيطان يعدو خلفه فينفره

يحه: قال أبو حاتم ريض اهلل عنه: لو كان بن حبان يف صحاويقول 

 مل يصلِّ  ،الزجر عن الصالة يف أعطان اإلبل ألجل أهنا خلقت من الشياطني

 صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عىل البعري، إذ حمال أن ال جتوز الصالة

يف املواضع التي قد يكون فيها الشيطان، ثم جتوز الصالة عىل الشيطان 

إهنا خلقت »ى قوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: نفسه، بل معن

 أراد به أن معها الشياطني عىل سبيل املجاورة والقرب. «من الشياطني

يقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )وإن نيًا: اث

حيث يطلع  ،القسوة وغلظ القلوب يف الفدادين عند أصول أذناب اإلبل

ويف رواية: )اجلفاء  ،يعة ومرض( رواه البخاري ومسلمقرنا الشيطان يف رب

والقسوة وغلظ القلوب يف الفدادين أهل الوبر، عند أصول أذناب اإلبل 

 من ربيعة ومرٍض( رواه الطرباين. والفدادون هم اجلاملون.

 ء عىل ذلك:اوبن

وعند  ،أكل حلم اإلبل ال ينقض الوضوء عند مجهور الفقهاء أوالً:

 للوضوء.احلنابلة ناقض 

 ولكن فيها طباعها. ،اإلبل ليست من اجلن نيًا:اث

واحلكمة من الوضوء بعد أكل حلم اإلبل عند من قال به هو لثًا: اث

قول سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )إن 

 ،وإنام تطفأ النار باملاء ،وإن الشيطان خلق من النار ،الغضب من الشيطان
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م فليتوضأ( رواه اإلمام أمحد وأبو داود. فآكل حلم فإذا غضب أحدك

 والوضوء يطفئها. ،اجلمل يصبح فيه الفظاظة والغالظة

وجاء يف اإلنصاف للمرداوي: )قلت: الصحيح من املذهب أن 

وعليه األصحاب. قال الزركيش: هو  ،الوضوء من حلم اإلبل تعبدي

، كام جاء يف املشهور. وقيل: هو معلٌل؛ فقد قيل: إهنا من الشياطني

 عىل ذروة كلِّ »رواه أمحد وأبو داود. ويف حديٍث آخر:  ،احلديث الصحيح

فإن أكل  ،[رواه اإلمام أمحد وابن خزيمة واحلاكم وابن أيب شيبة والطرباين] «بعرٍي شيطانٌ 

 ًة، فرشع وضوءه منها ليذهب سورة الشيطان(.ًة شيطانيَّ منها أورث ذلك قوَّ 

 .واهلل تعاىل أعلم ،هذا

 فكيف يكون وضوءه؟ ،إنساٌن أصيب حبروٍق: 7لسؤالا

ر اجلريح الذي يترضَّ  ذكر فقهاء احلنفية أن الواجب يف حقِّ  جلواب:ا

أن يمسح عىل عني اجلراحة إذا كان املسح عليها ال  ،من غسل جراحته

ه يمسح عىل اجلبرية فوقهاهيرض    .، فإن رضَّ

 ء عىل ذلك:اوبن

ويمسح املحروق إذا  ،سل الصحيحلواجب عىل املحروق أن يغاف

ه يمسح عىل اجلبرية فوقها، ،هكان املسح ال يرض   وإال فيسقط عنه  فإن رضَّ

 م.وال جيمع بني الغسل والتيم   ،غسله

أما إذا كانت أعضاء الوضوء أكثرها حمروقًا ـ ال قدر اهلل تعاىل ـ 
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سوعة ( من املو5م. ينظر: مصطلح: )جراح( )ف فالواجب عليه أن يتيمَّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،الفقهية الكويتية. هذا

 ،وصار يف حرٍج شديد ،رجل نام يف بيت صديقه فاحتلم: 8لسؤالا

م ثم بعد ذلك يغتسل فهل جيزئه أن يتيمَّ ،وخشي من االتهام

 ويقضي الصالة؟

 ﴾فَٱَطَهُروا   اُجُنب   ُكنُتمۡ  ِإَون﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل: أوالً: جلواب: ا

. ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ال تقبل صالٌة [6دة: املائ]

 بغري طهوٍر( رواه اإلمام مسلم عن مصعب بن سعٍد ريض اهلل عنه.

هلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )أمر بعبٍد من عباد اويقول صىل 

حتى صارت جلدًة  ،فلم يزل يسأل ويدعو ،اهلل يرضب يف قربه مائة جلدةٍ 

قال: عالم  ،فلام ارتفع عنه وأفاق ،فامتأل قربه عليه ناراً  ،واحدةً 

ومررت عىل مظلوٍم فلم  ،جلدمتوين؟ قال: إنك صليت صالًة بغري طهورٍ 

تنرصه( رواه أبو الشيخ ابن حبان يف كتاب التوبيخ عن عبد اهلل بن مسعود 

 ريض اهلل عنه.

ون عىل حتريم أمجع املسلم يقول اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل:نيًا: اث

 ،سواء كان عاملًا بحدثه ،منه وأمجعوا عىل أهنا ال تصح   ،الصالة عىل املحدث

وإن كان  ، جاهاًل أو ناسيًا فال إثم عليهصىلَّ  ه إنر لكنَّ ،أو ناسياً  ،أو جاهالً 

وال  ،فقد ارتكب معصيًة عظيمةً  ،عاملًا باحلدث وحتريم الصالة مع احلدث

 وقال أبو حنيفة: يكفر الستهزائه. اهـ. ،هتحلَّ يكفر عندنا بذلك إال أن يس
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ه خرٌي( يقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )احلياء كل  لثًا: اث

رواه اإلمام مسلم عن عمران بن حصني ريض اهلل عنه. ومن استحيا من 

ومن مل يستح من  ،اهلل عند معصيته استحيا اهلل من عقوبته يوم يلقاه

  من عقوبته.معصيته مل يستح اهلل

وهو مذموٌم  ،حلياء ممدوٌح إذا كان يمنع العبد من معصية اهلل تعاىلاف

 إذا محل صاحبه عىل ترك واجٍب من واجبات الرشع.

 ء عىل ذلك:اوبن

وال جيوز  ،صبح جنبًا يف بيت صديقه وجب عليه أن يغتسلأفمن  

ه يوجب وخوف احلرج أو االستحياء ليس عذرًا ل ،مله أن يتوضأ أو يتيمَّ 

 االنتقال إىل التيمم.

فإنه  ،ه لصوقها بهوغلب عىل ظنِّ  ،ن خيش عىل نفسه التهمة فعالً إو

آخر لالغتسال  يقه وينرصف إىل بيته أو إىل مكانجيب عليه أن يستأذن صد

 أو وجود التهمة. م ملجرد حصول الظنِّ وال جيوز له التيم   ،والصالة

وعجز عن  ،تلصق بهما إذا حصل عنده اليقني بأن التهمة سأ

ففي هذه احلالة جيوز له  ،آخر ج من بيت صديقه لالغتسال يف مكاناخلرو

 ثم بعد ذلك يغتسل ويقيض هذه الصالة. ،التيمم ويصيل

مبيته يف بيت صديقه دليٌل عىل ثقة  وأنا أستبعد هذه الصورة؛ ألنَّ 

مذموٌم وهذا احلياء  ،لذلك فاملانع من االغتسال هو احلياء ،املضيف بضيفه

 واهلل تعاىل أعلم. ،بع. هذاتَّ أن ي   أحق   احلقَّ  ألنَّ  ،رشعاً 
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لقد مسعت حبديٍث عن سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه : 9لسؤالا

وعلى آله وصحبه وسلم يوجب على املرأة املستحاضة أن تغتسل 

 فهل هذا صحيح؟ ،صالة لكلِّ

ا )أن أم أخرج اإلمام البخاري عن عائشة ريض اهلل عنه جلواب:ا

فسألت رسول اهلل صىل اهلل  ،حبيبة ريض اهلل عنها استحيضت سبع سنني

فقال: هذا  ،فأمرها أن تغتسل ،عليه وعىل آله وصحبه وسلم عن ذلك

 فكانت تغتسل لكل صالٍة(. ،عرٌق 

ية اإلمام مسلم عن عائشة ريض اهلل عنها )أن أم حبيبة بنت اويف رو

 صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه جحٍش ريض اهلل عنها ختنة رسول اهلل

استحيضت سبع  ،وحتت عبد الرمحن بن عوٍف ريض اهلل عنه ،وسلم

فاستفتت رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف  ،سنني

فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: إن هذه  ،ذلك

 .أوالً هذا فاغتسيل وصيل(  ،ليست باحليضة ولكن هذا عرٌق 

وهو  ،االستحاضة هي دم علٍة يسيل من عرٍق من أدنى الرحم نيًا:اث

 ،التكليف غري دم احليض الذي جيري من قعر الرحم إذا دخلت املرأة سنَّ 

 وغري دم النفاس الذي يكون بعد الوالدة.

 خيتلف دم االستحاضة عن دم احليض والنفاس بأموٍر منها:لثًا: اث

 أما االستحاضة ،اليأس البلوغ إىل سنِّ  نِّ حليض له وقت ما بني ساـ 1

 فليس هلا وقت معلوم.



 

 الفتاوى الرشعية

 

64 

أما  ،شهر حليض دم تعتاده املرأة يف أوقات معلومة من كلِّ اـ 2

 خيرج يف أوقات غري معتادة. االستحاضة فهي دٌم شاذ  

أما  ،سبب مريض   حليض دم طبيعي ال عالقة له بأيِّ اـ 3

أو  ،أو اختالل األجهزة ،مرضاالستحاضة فهي دٌم ناتج عن فساد أو 

 نزف عرٍق.

بينام لون  ،حليض أسود ثخني منتن له رائحة كرهية غالباً اـ لون دم 4

 دم االستحاضة أمحر رقيق ال رائحة له.

  مع الوالدة.لنفاس ال يكون إالَّ اـ دم 5

ملا روى  ،عند مجهور الفقهاء ال جيب الغسل من االستحاضةبعًا: ار

يض اهلل عنها قالت: )جاءت فاطمة بنت أيب حبيٍش ابن ماجه عن عائشة ر

إين  ،إىل النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فقالت: يا رسول اهلل

 ،إنام ذلك عرٌق  ،أفأدع الصالة؟ قال: ال ،امرأٌة أستحاض فال أطهر

 ثم اغتسيل وتوضئي لكلِّ  ،اجتنبي الصالة أيام حميضك ،وليست باحليضة

 لدم عىل احلصري(.وإن قطر ا ،صالةٍ 

 ،بو داود عن عدي بن ثابٍت عن أبيه عن جده ريض اهلل عنهمأوروى 

عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أنه قال يف املستحاضة: )تدع 

 صالٍة(. والوضوء عند كلِّ  ،ثم تغتسل وتصيل ،الصالة أيام أقرائها

 االغتسال لكلِّ  ك قوٌل لإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل بوجوباوهن

 صالة.
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 ء عىل ذلك:اوبن

بل يكفيها  ،صالة فال جيب عىل املرأة املستحاضة أن تغتسل لكلِّ  

وأما احلديث الذي أمر فيه النبي صىل  ،وهذا عند مجهور الفقهاء ،الوضوء

اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم باالغتسال من االستحاضة فهو حممول 

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا عىل االستحباب ال عىل الوجوب.

هل هو واجٌب أم سنٌة؟ وهل  ،ما حكم الغسل يوم اجلمعة: 10لسؤالا

 هو سنٌة ليوم اجلمعة أم لصالتها؟

روى اإلمام مسلم عن عبد الرمحن بن أيب سعيٍد أوالً: جلواب: ا

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  ،اخلدري ريض اهلل عنه

من الطيب  ويمس   ،وسواكٌ  ،حمتلمٍ  اجلمعة عىل كلِّ وسلم قال: )غسل يوم 

 ما قدر عليه(.

بن ماجه عن ابن عباٍس ريض اهلل عنهام قال: قال رسول اهلل اوروى 

هذا يوم عيٍد جعله اهلل  صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )إنَّ 

 ،منه وإن كان طيٌب فليمسَّ  ،فمن جاء إىل اجلمعة فليغتسل ،للمسلمني

 م بالسواك(.وعليك

بن خزيمة عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل اوروى 

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )إذا كان يوم اجلمعة، فاغتسل 

ب من أطيب طيبه، ولبس من صالح ثيابه، الرجل، وغسل رأسه، ثم تطيَّ 

فر له من ق بني اثنني، ثم استمع لإلمام، غثم خرج إىل الصالة، ومل يفرِّ 
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 اجلمعة إىل اجلمعة وزيادة ثالثة أياٍم(.

عن النبي صىل اهلل عليه  ،لطرباين عن أيب أمامة ريض اهلل عنهاوروى 

ايا من اخلط الغسل يوم اجلمعة ليستل   وعىل آله وصحبه وسلم قال: )إنَّ 

 (.الً أصول الشعر استال

لقوله  ،اً الغسل للجمعة مطلوٌب رشع فق الفقهاء عىل أنَّ اتَّ  نيًا:اث

 صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل(

 رواه اإلمام البخاري عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام.

ٌة مؤكدٌة وليس فذهب مجهور الفقهاء إىل أنه سنَّ ،ختلفوا يف حكمهاو

 عليه لقوله صىل اهلل ،إال يف رواية عن اإلمام أمحد قال بوجوبه ،واجباً 

حمتلٍم( رواه  وعىل آله وصحبه وسلم: )غسل اجلمعة واجٌب عىل كلِّ 

 اإلمام أمحد عن أيب سعيٍد اخلدري ريض اهلل عنه.

وقت غسل اجلمعة يبدأ من طلوع  ذهب مجهور الفقهاء إىل أنَّ لثًا: اث

وذهب بعض الشافعية إىل  ،وال جيزئه قبله ،الفجر الصادق من يوم اجلمعة

 ف ليلة اجلمعة.أن وقته من نص

غسل اجلمعة لصالة اجلمعة  ذهب مجهور الفقهاء إىل أنَّ بعًا: ار

 من اغتسل بعد صالة اجلمعة ال حتصل له السنة. ألنَّ  ،وليس ليوم اجلمعة

 ،وليس لصالة اجلمعة ،ه ليوم اجلمعةوذهب بعض الفقهاء إىل أنَّ 

ني النابليس جاء يف حاشية ابن عابدين رمحه اهلل تعاىل: )ولسيدي عبد الغ

حوا بأن هنا بحٌث نفيٌس ذكره يف رشح هداية ابن العامد. حاصله أهنم رصَّ 
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ل احلدث ه لو ختلَّ مع أنَّ  ،هذه االغتساالت األربعة للنظافة ال للطهارة

تزداد النظافة بالوضوء ثانيًا، ولئن كانت للطهارة أيضًا فهي حاصلٌة 

ل احلدث؛ ي اإلجزاء وإن ختلَّ فاألوىل عند ،بالوضوء ثانيًا مع بقاء النظافة

 مقتىض األحاديث الواردة يف ذلك طلب حصول النظافة فقط. ألنَّ 

 ،ده طلب التبكري للصالة، وهو يف الساعة األوىل أفضلأقول: ويؤيِّ 

وهي إىل طلوع الشمس، فربام يعرس مع ذلك بقاء الوضوء إىل وقت 

 َجَعَل  َوَما﴿ - وال سيام يف أطول األيام، وإعادة الغسل أعرس ،الصالة
ِينِ  ِف  َعلَۡيُكمۡ  اه ذلك إىل أن يصيل وربام أدَّ  - [78احلج: ] ﴾َحَرج   ِمنۡ  ٱدل 

ده أيضًا ما يف املعراج: لو اغتسل يوم اخلميس أو حاقنًا وهو حراٌم. ويؤيِّ 

 حلصول املقصود وهو قطع الرائحة( اهـ . ،بالسنة ليلة اجلمعة استنَّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

ويبدأ وقته من منتصف ليلة اجلمعة إىل  ،عة سنٌة مؤكدةٌ فغسل اجلم 

 ،وهو سنٌة لصالة اجلمعة ال ليومها عند مجهور الفقهاء ،صالة اجلمعة

 واهلل تعاىل أعلم. ،خالفًا لبعض الفقهاء الذين قالوا بسنيته ليوم اجلمعة. هذا

 صالٍة؟ أ لكلِّهل جيب عليها أن تتوضَّ ،امرأٌة مستحاضٌة: 11لسؤالا

ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية  جلواب:ا

 ،ومن مجلتهم املستحاضة ،واحلنابلة إىل وجوب الوضوء ألصحاب األعذار

لقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف املستحاضة: )تدع 
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صالٍة( رواه أبو  والوضوء عند كلِّ  ،ثم تغتسل وتصيل ،الصالة أيام أقرائها

 ود عن عدي بن ثابٍت ريض اهلل عنه.دا

: )جاءت قالت عائشة ريض اهلل عنهاالسيدة رواه ابن ماجه عن  اومل

فاطمة بنت أيب حبيٍش إىل النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

أفأدع الصالة؟ قال:  ،إين امرأٌة أستحاض فال أطهر ،فقالت: يا رسول اهلل

ثم  ،اجتنبي الصالة أيام حميضك ،ةإنام ذلك عرٌق وليست باحليض ،ال

 صالٍة(. ئي لكلِّ اغتسيل وتوضَّ 

، صالٍة مستحب   جتديد الوضوء لوقت كلِّ  ل بعض املالكية: إنَّ اوق

 وهو طريقة العراقيني من املالكية.

 ء عىل ذلك:اوبن

أ تتوضَّ  وجيب عىل املرأة املستحاضة أنر  ،فقول اجلمهور هو األصح 

تصيل به يف الوقت ما شاءت من الفرائض و ،صالٍة مفروضةٍ  لكلِّ 

فإذا خرج الوقت انتقض  ،القرآن الكريم ومتس   ،والنذور والواجبات

فإذا  ،طهارة املعذور مقيدٌة بالوقت ألنَّ  ،وضوءها عند أيب حنيفة وحممد

 واهلل تعاىل أعلم. ،خرج الوقت ظهر احلدث. هذا

 هي كيفيته؟ وما ،ما حكم مسح األذنني أثناء الوضوء: 12لسؤالا

روى النسائي عن ابن عباٍس ريض اهلل عنهام قال:  أوالً:جلواب: ا

فغرف غرفًة  ،أ رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم)توضَّ 
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ثم غرف غرفًة فغسل  ،ثم غرف غرفًة فغسل وجهه ،فمضمض واستنشق

 ،ثم مسح برأسه وأذنيه ،ثم غرف غرفًة فغسل يده اليرسى ،يده اليمنى

 (.باطنهام بالسباحتني وظاهرمها بإهباميه

داود عن املقدام بن معدي كرب ريض اهلل عنه قال:  وروى أبو

فلام بلغ  ،أ)رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم توضَّ 

مها ثم ردَّ  ،مها حتى بلغ القفارَّ م رأسه فأم  مسح رأسه وضع كفيه عىل مقدَّ 

وأدخل أصابعه  ،ومسح بأذنيه ظاهرمها وباطنهام ،إىل املكان الذي بدأ منه

 (.يف صامخ أذنيه

أن رسول اهلل  ،ية البيهقي عن ابن عباٍس ريض اهلل عنهاماويف رو

أ فغرف غرفًة فمضمض منها صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم )توضَّ 

 ،ثم غرف غرفًة فغسل يده اليمنى ،ثم غرف غرفًة فغسل وجهه ،واستنثر

 ،ثم غرف غرفًة فمسح رأسه وأذنيه ،فًة فغسل يده اليرسىثم غرف غر

فمسح باطنهام  ،وخالف بإهباميه عىل ظاهر أذنيه ،فأدخلهام السبابتني

ثم غرف غرفًة فغسل  ،ثم غرف غرفًة فغسل رجله اليمنى ،وظاهرمها

 رجله اليرسى(.

 ،: يرى مجهور الفقهاء أن ظاهر األذنني هو ما ييل الرأسنياً اث

والصامخ: هو الثقب الذي  ،أي ما ييل الوجه ،هو ما كان مواجهاً  وباطنهام

 تدخل فيه رأس األصبع من األذن.

خالفًا  ،: عند مجهور الفقهاء مسح األذنني ظاهرًا وباطنًا سنةٌ لثاً اث
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 لبعض املالكية الذين قالوا بوجوب مسح األذنني.

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،وضوء وليس واجباً فعند مجهور الفقهاء مسح األذنني من سنن ال

 ،ابتيه يف صامخهامة أن يدخل سبَّ نَّفمن الس   ،أما كيفية مسح األذنني

 واهلل تعاىل أعلم. ،ويمسح بإهباميه ظاهرمها. هذا ،ويديرمها عىل املعاطف

 

** ** ** 
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 لفًة لليهود؟هل صحيح بأنه جيب الصالة يف النعال خما: 1لسؤالا

احلاكم وأبو داود عن يعىل بن شداد بن أوٍس عن  أخرج جلواب:ا

خالفوا »أبيه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

خالفوا »ويف رواية للبزار:  «اليهود فإهنم ال يصلون يف نعاهلم وال خفافهم

 .«اليهود وصلوا يف نعالكم، فإهنم ال يصلون يف نعاهلم وال يف خفافهم

 يف النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم صىلَّ  نَّ أوقد ثبت 

كام جاء يف احلديث الصحيح الذي رواه البخاري واإلمام أمحد عن  ،نعليه

عمرو بن شعيٍب عن أبيه عن جده قال: )رأيت النبي صىل اهلل عليه وعىل 

  يف نعليه(.آله وصحبه وسلم يصيلِّ 

 اهلل عنه )أن رسول إلمام أمحد عن أيب سعيٍد اخلدري ريضاوروى 

فخلع الناس  ، فخلع نعليهاهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم صىلَّ 

؟ فقالوا: يا رسول اهلل رأيناك «مل خلعتم نعالكم»فلام انرصف قال:  ،نعاهلم

فإذا جاء  ،هبام خبثاً  إن جربيل أتاين فأخربين أنَّ »قال:  ،خلعت فخلعنا

ه فإن رأى هبا خبثًا فليمسَّ  ،نظر فيهافلي ،أحدكم املسجد فليقلب نعله

 (.«فيهام ثم ليصلِّ  ،باألرض

 النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم صىلَّ  نَّ أوكذلك ثبت 

روى اإلمام أمحد واإلمام أمحد عن عمرو بن  ، منتعالً حافيًا كام صىلَّ 

شعيٍب عن أبيه عن جده قال: )رأيت النبي صىل اهلل عليه وعىل آله 
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  حافيًا ومنتعاًل(.ه وسلم يصيلِّ وصحب

 ء عىل ذلك:اوبن

واألمر يف  ،برشط سالمتها من النجاسة ةمستحبَّ فالصالة بالنعال 

النبي صىل اهلل عليه وعىل  ألنه ثبت بأنَّ  ،احلديث الرشيف ليس للوجوب

ولكن يمنع من الصالة فيها  ، حافياً  منتعاًل وصىلَّ آله وصحبه وسلم صىلَّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،فروشة بالسجاد دفعًا للمفسدة. هذايف املساجد امل

 الق اهلاتف النقال أثناء الصالة؟هل جيوز قطع الصالة إلغ: 2لسؤالا

 ُتۡبِطلُٓوا   َوَل ﴿وذلك لقوله تعاىل:  ،ملز  الرشوع يف الصالة م  جلواب: ا
ۡعَمَٰلَُكمۡ 

َ
 . [33حممد: ] ﴾أ

 ألنَّ  ،بال سبب رشعي   فق الفقهاء عىل أنه ال جيوز قطع الصالةتَّ او

 وهذا حراٌم رشعًا. ،قطعها بدون سبب رشعي عبٌث فيها

كخوٍف عىل طفٍل من  ،فجائز رشعاً  قطع الصالة لسبب رشعي  أما 

 مؤٍذ. أو أيِّ  ،ة أو عقربأو لقتل حيَّ  ،أو االحرتاق بنار ،الوقوع
ٍ
 يشء

 ء عىل ذلك:اوبن

ألنه يمكن  ،قالجيوز قطع الصالة من أجل إغالق اهلاتف الن فال

 وهذا ال يرض   ،وأن يسكت الرنني ،للمصيل بحركة يسرية أن يغلق اهلاتف

 ة الصالة.بصحَّ 

وجيب عىل أصحاب اهلواتف النقالة أن يتقوا اهلل تعاىل يف هذه 
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حتى ال  ،وحيرصوا عىل إغالق اهلواتف أثناء الدخول إىل املسجد ،النعمة

مة ة املحرَّ  تعاىل من النغامت املوسيقيَّ بوا بيوت اهللوحتى جينِّ  ،يؤذوا املصلني

ت يف بيوت اهلل تعاىل وال حول وال قوة إال باهلل العيل والتي عمَّ  ،رشعاً 

 واهلل تعاىل أعلم. ،العظيم. هذا

 هل تصح صالة شارب اخلمر؟: 3لسؤالا

َها﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل:  اجلواب: يُّ
َ
أ  ۡمرُ ٱۡلَۡ  إَِنَما َءاَمُنٓوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ

نَصاُب  َوٱلَۡمۡيِۡسُ 
َ
ۡزَلَٰمُ  َوٱۡۡل

َ
ِنۡ  رِۡجس   َوٱۡۡل  لََعَلُكمۡ  فَٱۡجَتنُِبوهُ  ٱلَشۡيَطَٰنِ  َعَملِ  م 

ن ٱلَشۡيَطَٰنُ  يُرِيدُ  إَِنَما ٩٠ ُتۡفلُِحونَ 
َ
 ٱۡۡلَۡمرِ  ِف  َوٱۡۡلَۡغَضآءَ  ٱۡلَعَدََٰوةَ  بَۡيَنُكمُ  يُوقِعَ  أ

ةِ  وََعنِ  ٱّلَلِ  رِ ذِكۡ  َعن َوَيُصَدُكمۡ  َوٱلَۡمۡيِۡسِ  نُتم َفَهۡل  ٱلَصَلوَٰ
َ
نَتُهونَ  أ   ﴾مُّ

 . [91-90املائدة: ]

هلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ال يزين الزاين حني اويقول صىل 

وال يرسق  ،وال يرشب اخلمر حني يرشب وهو مؤمنٌ  ،يزين وهو مؤمنٌ 

أبصارهم وال ينتهب هنبًة يرفع الناس إليه فيها  ،حني يرسق وهو مؤمنٌ 

 حني ينتهبها وهو مؤمٌن( رواه البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.

هلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )من رشب اخلمر يف اويقول صىل 

الدنيا ثم مل يتب منها حرمها يف اآلخرة( رواه البخاري عن عبد اهلل بن 

 عمر ريض اهلل عنهام.

 ،)لعن اهلل اخلمر هلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:اويقول صىل 

 ،ومبتاعها ،وبائعها ،ومعترصها ،وعارصها ،وساقيها ،ولعن شارهبا
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وآكل ثمنها( رواه اإلمام أمحد عن عبد اهلل بن  ،واملحمولة إليه ،وحاملها

 عمر ريض اهلل عنهام.

ء يف سنن النسائي: أن ابن الديلمي ركب يطلب عبد اهلل بن اوج

ل ابن الديلمي: فدخلت عليه فقلت: قا ،ريض اهلل عنهام عمرو بن العاص

اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله  هل سمعت يا عبد اهلل بن عمرو رسول  

سمعت رسول اهلل  ،وصحبه وسلم ذكر شأن اخلمر بيشء؟ فقال: نعم

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول: )ال يرشب اخلمر رجل من 

 تي فيقبل اهلل منه صالة أربعني يومًا(.أمَّ 

 ء عىل ذلك:ابنو

وهو مرتكٌب  ،ص له يف ترك الصالة أبداً ب اخلمر ال يرخَّ شار نَّ إف

وإال  ،وجيب عليه أن يتوب إىل اهلل تعاىل قبل موته ،كبريًة من الكبائر

كام جاء يف  ،ألنه يرتكب أم اخلبائث ،عليه والعياذ باهلل تعاىل فاللعنة تصب  

اهلل بن عمرو بن العاص  احلديث الرشيف الذي رواه الطرباين عن عبد

، قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه امريض اهلل عنه

 اخلبائث(. وسلم: )اخلمر أم  

 ،ما دام واعيًا ملا يقول صالته صحيحة  شارب اخلمر فإنَّ صىلَّ وإذا 

لت له نفسه ترك الصالة ألنه سوَّ  فإنر  ،غري أنه ال يثاب عليها أربعني يوماً 

 أال وهي ترك الصالة. ،اب عليها فإنه يقع يف كبرية ثانيةال يث

لذلك جيب عىل شارب اخلمر املحافظة عىل الصالة ولو مل يثب 
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ونرجو اهلل تعاىل بربكة الصالة أن  ،كام جيب عليه ترك هذا املنكر ،عليها

 واهلل تعاىل أعلم. ،يرصف عنه هذا املنكر. آمني. هذا

 لصالة املغرب؟ ةهل هناك سنة قبليَّ: 4لسؤالا

جاء يف احلديث الصحيح عن أنس ريض اهلل عنه قال: )كنا  جلواب:ا

نصيل عىل عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم ركعتني بعد غروب الشمس 

فقلت له: أكان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ،قبل صالة املغرب

 لم.يهام فلم يأمرنا ومل ينهنا( رواه مسصالمها؟ قال: كان يرانا نصلِّ 

ن فإذا أذَّ  ،ية له كذلك عن أنس ريض اهلل عنه: )كنا باملدينةاويف رو

حتى  ،فريكعون ركعتني ركعتني ،ن لصالة املغرب ابتدروا السوارياملؤذِّ 

الصالة قد صليت من كثرة  الرجل الغريب ليدخل املسجد فيحسب أنَّ  إنَّ 

 يهام(.من يصلِّ 

ل اهلل صىل اهلل عليه أن رسو ،هلل بن مغفل ريض اهلل عنهاوعن عبد 

وا ثم قال: صل   ،وا قبل املغرب ركعتنيوعىل آله وصحبه وسلم قال: )صل  

خذها كراهية أن يتَّ  ،ثم قال عند الثالثة: ملن شاء ،قبل املغرب ركعتني

 الناس سنًة( رواه البخاري وأمحد واللفظ له.

النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  بن حبان أنَّ اوروى 

  قبل املغرب ركعتني.صىلَّ 

وقبل صالة  ،ختلف الفقهاء يف حكم صالة الركعتني بعد الغروباو

 املغرب:
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وعند احلنابلة جائزتان ال  ،دةة غري مؤكَّ لسادة الشافعية هي سنَّافعند 

كام جاء يف الدر املختار:  ،وعند احلنفية مباحة ،ان وال تكرهانستحبَّ ت  

ف( اهـ. وعند ه يف البحر واملصنِّوأقرَّ  ،بر إباحة ركعتني قبل املغر)وحر  

 ل قبل صالة املغرب.املالكية ال تنف  

 ء عىل ذلك:اوبن

 األحاديث الرشيفة تدل   ولكنَّ  ،ة راتبةفليس لصالة املغرب سنة قبليَّ 

لألحاديث  ،عىل مرشوعية صالة ركعتني بعد الغروب وقبل صالة املغرب

أذانني  آله وصحبه وسلم: )بني كلِّ ولقوله صىل اهلل عليه وعىل  ،الواردة

ثم قال يف الثالثة: ملن شاء( رواه البخاري  ،أذانني صالةٌ  بني كلِّ  ،صالةٌ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،ومسلم. واإلقامة أذان. هذا

 ،بالصالة بل هو مستخفٌّ ،لقد ابتليت برجل ال يصلي: 5لسؤالا

 منه؟ي أن أطلب الطالق فهل من حقِّ ،ويسخر مين عندما أصلي

جاء يف احلديث الرشيف: )بني الرجل وبني الرشك والكفر  اجلواب:

ويف حديث آخر: )ليس بني العبد والرشك إال  ،ترك الصالة( رواه مسلم

ويف حديث ثالث:  ،فإذا تركها فقد أرشك( رواه ابن ماجه ،ترك الصالة

د فمن تركها فقد كفر( رواه اإلمام أمح ،)العهد الذي بيننا وبينهم الصالة

 والرتمذي والنسائي وابن ماجه.

فق واتَّ  ،لصالة أعظم شعرية من شعائر اإلسالم بعد الشهادتنياف

بام  ألنه أنكر واستخفَّ  ،هبا كافر منكر الصالة واملستخفَّ  أنَّ عىل الفقهاء 



 

 كتاب الصالة

 

79 

 هو ثابت بالكتاب والسنة.

 ،له أن ينكح امرأة مسلمة كان الرجل هبذا الوصف فإنه ال حيل  وإذا 

 .[10املمتحنة: ] ﴾لَُهنَ  ََيِلُّونَ  ُهمۡ  َوَل  لَُهمۡ  ِحل    ُهنَ  َل ﴿ه تعاىل: لقول

 ء عىل ذلك: اوبن

 ،ة باتفاق الفقهاءكان زوجك كام ذكرت فإنه خارج عن امللَّ فإذا 

ذ هذا أما إذا اختَّ  ،وعقد الزواج باطل بينكام إذا كان هذا وصفه من البداية

بينكام من  عقد الزواج انحلَّ  فإنَّ  ،زواجاملوقف من الصالة بعد عقد ال

 تلك الساعة.

د وأن جيدِّ  ،وأن يتوب إىل اهلل تعاىل ،فيجب عليك أن تعلميه بذلك

د عقد الزواج بينكام، ،إسالمه  ،خارج عن امللة وإال فهو مرتد   ثم جيدِّ

 واهلل تعاىل أعلم. ،فسخ عقد الزواج بينكام بدون طلب طالق منه. هذايو

فيه  هل تسقط صالة اجلماعة يف الربد الشديد؟ وهل يصحُّ :6لسؤالا

 اجلمع بني الصلوات؟

عند للرجال البالغني صالة اجلامعة سنٌة مؤكدٌة : أوالً جلواب: ا

وذلك  ،وواجبٌة عند بعض الفقهاء ،وهي من سنن اهلدى ،مجهور الفقهاء

 لألحاديث التالية:

عن النبي صىل  ،بن ماجه عن ابن عباٍس ريض اهلل عنهاماـ روى 1

اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أنه قال: )من سمع النداء فلم يأته فال 

  من عذٍر(.صالة له إالَّ 
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بو داود عن أيب الدرداء ريض اهلل عنه قال: سمعت رسول أـ روى 2

اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول: )ما من ثالثٍة يف قريٍة وال 

فعليك  ، قد استحوذ عليهم الشيطانالصالة إالَّ ال تقام فيهم  ،بدوٍ 

 (.القاصية   فإنام يأكل الذئب   ،باجلامعة

إلمام أمحد عن عمرو بن أم مكتوٍم ريض اهلل عنه قال: اـ روى 3

)جئت إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فقلت: يا 

فهل جتد يل  ،يويل قائٌد ال يالئمن ،الدار رسول اهلل كنت رضيرًا شاسع  

قال: ما  ،رخصًة أن أصيل يف بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: قلت: نعم

 أجد لك رخصًة(.

 الريحو ،املطر الشديد ،من األعذار التي تبيح ترك صالة اجلامعة نيًا:اث

 الشديد الذي خرج عام ألفه الناس. واحلر   ،الربد الشديدو ،الشديدة ليالً 

 أنه نادى بالصالة يف ليلٍة ذات برٍد بن عمر ريض اهلل عنهاماعن 

وا يف  صل  أال   ،وا يف رحالكم صل  فقال يف آخر ندائه: أال   ،وريٍح ومطرٍ 

ثم قال: إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم كان  ،الرحال

وا  صل  يأمر املؤذن إذا كانت ليلٌة باردٌة أو ذات مطٍر يف السفر أن يقول: أال  

 لكم.يف رحا

بن ماجه عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال: )كان رسول اهلل اوروى 

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ينادي مناديه يف الليلة املطرية أو 

 حالكم(وا يف ر  صل   :الليلة الباردة ذات الريح
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 ،يف أحوال كثرية أجاز مجهور الفقهاء اجلمع بني الصلوات ثالثًا:

الظهر والعرص مجع  ،يوم عرفة فقط ة عىل احلجِّ فيَّ وقرصها فقهاء احلن

 واملغرب والعشاء مجع تأخري يف املزدلفة. ،تقديم يف عرفة

 ،لصلوات يف السفر واملطراومجهور الفقهاء أجازوا اجلمع يف 

 حالٍة رشوطًا. وجعلوا لكلِّ  ،والربد ،والثلج

 ء عىل ذلك:اوبن

إذا كان ال  ،الشديد واحلرِّ  تسقط صالة اجلامعة يف الربد الشديد أوالً:

وخيشى الرجل عىل نفسه  ،فاتقاء ذلك باملالبس أو املدافئ واملكيَّ يمكن اتِّ 

 وإال فال تسقط. ؛أن يصاب بمرض

جيوز اجلمع بني الصلوات عند مجهور الفقهاء عدا احلنفية إذا  نيًا:اث

 ،األرضى إىل جليد أدَّ  ،ومصحوبًا بريٍح شديدٍة باردةٍ  ،كان الربد شديداً 

 مجع الصلوات.  ال يصح  وإالَّ 

ًة يف هذا قاء الربد الشديد صارت ميرسَّ وسائل اتِّ  أنَّ  وفيام أظن  

ولذلك أرى عدم سقوط صالة اجلامعة  ،يف البيوت ويف املساجد ،الوقت

 واهلل تعاىل أعلم. ،ة مجعها. هذافضاًل عن صحَّ 

جل ضبط األذان هل جيوز توحيد األذان يف بلدة واحدة من أ: 7لسؤالا

 يف وقت واحد؟

يقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  أوالً:جلواب: ا

ن لكم أحدكم( رواه البخاري ومسلم. )فإذا حرضت الصالة فليؤذِّ 



 

 الفتاوى الرشعية

 

82 

وليس األذان  ،ناً مجاعة مؤذِّ  لكلِّ  ويستفاد من هذا احلديث الرشيف بأنَّ 

 .ها يف البلدة الواحدةجلامعات املسلمني كلِّ 

يقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )لو يعلم  نيًا:اث

 ، أن يستهموا عليهثم مل جيدوا إالَّ  ،األول داء والصفِّ الناس ما يف النِّ

الستهموا( رواه البخاري ومسلم. ويقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله 

 ،واه مسلموصحبه وسلم: )املؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة( ر

ن سبع سنني حمتسبًا ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )من أذَّ 

وبتوحيد األذان يف البلدة الواحدة  ،تبت له براءٌة من النار( رواه الرتمذيك  

 دة حرمان ملئات املسلمني من هذا الفضل العميم.التي فيها مساجد متعدِّ 

قد تنقطع األسالك املوصولة أو  ،قد ينقطع التيار الكهربائي لثًا:اث

وبذلك  ،ل جهاز األذان يف مكان واحدأو قد يتعطَّ  ،هامع املساجد كلِّ 

 ل شعرية األذان يف هذه احلالة.تتعطَّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

ملا تقدم من األحاديث  ،فال جيوز توحيد األذان يف البلدة الواحدة

 ،خطبة اجلمعةبعد مدة توحيد  طرححيث قد ي   ،ًا للذريعةوسد   ،الرشيفة

واهلل  ،وما إىل ذلك من العبث يف شعائر املسلمني. هذا ،ثم توحيد اإلمام

 تعاىل أعلم.

هل ورد قنوت الفجر يف حديث شريف عن سيدنا رسول اهلل : 8لسؤالا
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صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وهل جيوز الدعاء بغري 

 هذه الصيغة؟

نر  جلواب:ا برد  اهلل روى البيهقي ع  بَّاٍس  ع  ام  برن  ع  نره    اهلل  ع 
يض  : ر  ال  ق 

ول  اهلل   س  ان  ر  لَّم  ك  س   و 
ب ه  حر ص   و 

عىل آل ه   و 
يره  ل  ىلَّ اهلل  ع  و ب ه  ص  ع  اًء ن در ع  ن ا د  لِّم  ع  ي 

برح    الص 
ة  ال  نر ص 

ن وت  م  ق  نر »: يف  الر يم 
اف ن ا ف  ع  ، و  يرت  د  نر ه  يم 

ا ف  ن  د  مَّ اهر الله 

ير  اف  ، ع  يرت  ا ق ض  َّ م  ق ن ا رش  ، و  ط يرت  يام  أ عر
ن ا ف  كر ل  ار  ب  ، و  يرت  لَّ و  نر ت  يم 

ن ا ف  لَّ و  ت  ، و  ت 

ن ا  بَّ ت  ر  كر ب ار  ، ت  يرت  ال  نر و  ل  م 
ذ  ، إ نَّه  ال  ي  ل يرك  ىض  ع  ال  ي قر  و 

يض  إ نَّك  ت قر

يرت   ال  ع  ت   .«و 

نٌَّة م  او   ر  س  جر  الف 
ة  ال  ن وت  يف ص  برط ل  لق  يلِّ ال  ت  ه  امل ص  ك  ا ت ر  إ ذ  ٌة، و  د  كَّ ؤ 

د مر ه  ع  ك  اٌء ت ر  و  ، س  و  هر د  للسَّ ج  نَّه  ي سر
ك  ، ل  ت ه  ال  وص  هر  ًا.ًا أ و س 

 ء عىل ذلك:اوبن

ذ   ،  اف ه  يلِّ ه  امل ص  ول  ب  أ نر ي ق  ت ح   ي سر
يف  يث  الرشَّ  د  يف احل د  ر  اء  الذي و  ع  الد 

ه   و  امل شر ه  ل مر أ نَّ و  اعر  ه  اهلل  تعاىل: و 
مح  ي  ر 

و  ام  النَّو  م  ول  اإل  ي ق  ، و  ن  ور  عىل األ لرس 

ل    حص 
ا ب ه  ع   د 

ٍ
اء أ ي  د ع  ، ف  ت ار  ب  امل خر ه  اٌء عىل امل ذر ع   د 

نيَّ  ف يه  ت ع  ن وت  ال  ي  الق 

، يز  ز   الع 
آن  رر  الق 

ٍة، أ و آي ات  ن ت  ب آي  ل و ق  ، و  ن وت    الق 
 
اء ع  ل ٌة عىل الد 

ت م  شر ي  م 
ه  و 

. هذا، واهلل تعاىل أعلم. نَّة   الس 
اء تر ب ه  ا ج  ل  م  نَّ األ فرض 

ل ك  ، و  ن وت  ل  الق  ص   ح 

وأدركت اإلمام  ،رت بالذهاب إىل صالة اجلمعةلقد تأخَّ: 9لسؤالا

فهل  ،يت ركعتنيفاقتديت به وصلَّ ،وهو يف القعود األخري

 ة؟ت صالة اجلمعصحَّ
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جاء يف احلديث الرشيف الذي رواه الرتمذي عن أيب أوالً: جلواب: ا

هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

ومن أدركهم  ، إليها أخرىوسلم: )من أدرك ركعًة من اجلمعة صىلَّ 

  أربعًا(. جلوسًا صىلَّ 

 عنهام قال: قال ية أخرى للنسائي عن أيب ساملٍ ريض اهللاويف رو

: )من أدرك ركعًة من اجلمعة  اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلمالنبي صىل

 ت صالته(.أو غريها فقد متَّ 

ية أخرى لإلمام البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: اويف رو

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )من أدرك ركعًة 

 لصالة(.من الصالة فقد أدرك ا

ذهب مجهور الفقهاء من الشافعية واحلنابلة وحممد بن احلسن نيًا: اث

فإنه ال يكون مدركًا  ،من ركعة إىل أن من أدرك مع اإلمام أقلَّ احلنفية من 

 ولو نواها مجعًة. ،ها ظهراً ويتم   ،للجمعة

وقاال: صالة  ،لف يف ذلك اإلمام أبو حنيفة وأبو يوسفاوخ

 .قلَّ  وإنر  ،ا مجعة إذا أدرك جزءًا منها مع اإلماماملقتدي صحيحة عىل أهنَّ 

د يف اجلمعة أو يف شه  ل يف املبسوط: )ومن أدرك اإلمام يف التَّ اق

 سجديت السهو فاقتدى به فقد أدركها ويصليها ركعتني( اهـ .

 ء عىل ذلك:اوبن

ما دمت أدركت  ،فصالتك ركعتني بنية اجلمعة صحيحٌة عند احلنفية
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وعليك قضاء صالة  ،وباطلٌة عند مجهور الفقهاء ،لسالماإلمام قبل ا

 واهلل تعاىل أعلم. ،الظهر. هذا

 د يف الصالة على وجه اإلخبار أم اإلنشاء؟هل يقرأ املصلي التشهُّ: 10لسؤالا

 ،ةد يف القعود األخري يف الصالة واجٌب عند احلنفيَّ : التشه  جلوابا

وإن تركه سهوًا فإنه جيرب  ،اعليه إعادهت تفإذا تركه املصيل عمدًا وجب

 بسجود السهو.

ء يف حاشية ابن عابدين رمحه اهلل تعاىل: )ويقصد بألفاظ التشهد اوج

م عىل نبيه معانيها مرادًة له عىل وجٍه اإلنشاء كأنه حييي اهلل تعاىل ويسلِّ 

ال اإلخبار واحلكاية عام وقع يف املعراج منه صىل اهلل  ،وعىل نفسه وأوليائه

ه سبحانه ومن املالئكة عليهم ىل آله وصحبه وسلم ومن ربِّ عليه وع

 السالم( اهـ .

ء يف البحر الرائق رشح كنز الدقائق: )وإنام ذكرنا بعض معاين اوج

د ملا أن املصيل يقصد هبذه األلفاظ معانيها مرادًة له عىل وجه اإلنشاء التشه  

قصد بألفاظ التشهد من أن ي بدَّ  ح به يف املجتبى بقوله: والكام رصَّ  ،منه

صىل  م عىل النبيِّ اهلل ويسلِّ  ي  كأنه حييِّ  ،ها التي وضعت هلا من عندهنيامع

 اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم وعىل نفسه وأوليائه( اهـ . 

 ء عىل ذلك:اوبن

ال عىل وجه  ،د يف الصالة عىل وجه اإلنشاء يقرأ التشه  فاملصيلِّ  

 .واهلل تعاىل أعلم ،اإلخبار. هذا
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هل أصلي  ،ة الفجر؟ وإذا أقيمت صالة الفجرما حكم سنَّ: 11لسؤالا

 ة أم أصلي الفرض أواًل؟السنَّ

نا السيدة عائشة ريض اهلل عنها: )مل يكن : تقول أم  أوالً جلواب: ا

 من النوافل أشدَّ 
ٍ
منه  النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عىل يشء

 إلمام البخاري.تعاهدًا عىل ركعتي الفجر( رواه ا

لنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف فضلها: اويقول 

)ركعتا الفجر خرٌي من الدنيا وما فيها( رواه اإلمام مسلم عن عائشة ريض 

 اهلل عنها.

ويف الثانية  ،ن يقرأ يف األوىل بعد الفاحتة سورة الكافرونأ ويستحب  

هلل عنه )أن رسول اهلل صىل ملا ورد عن أيب هريرة ريض ا ،سورة اإلخالص

َها ﴿اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قرأ يف ركعتي الفجر:  يُّ
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

َٰفُِرونَ  َحدر ﴿و ،﴾ٱۡلَك
َ
 (.﴾قُۡل ُهَو ٱّلَلُ أ

روى اإلمام مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي صىل نيًا: اث

فال صالة إال  اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: )إذا أقيمت الصالة

 املكتوبة(.

الرتمذي عن قيٍس ريض اهلل عنه قال: )خرج رسول اهلل وأخرج 

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فأقيمت الصالة فصليت معه 

ثم انرصف النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فوجدين  ،الصبح

 إين مل أكن أصالتان معًا؟ قلت: يا رسول اهلل ،فقال: مهاًل يا قيس ،أصيل

 قال: فال إذن(. ،ركعت ركعتي الفجر
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ذهب مجهور الفقهاء من الشافعية واحلنابلة واملالكية إىل أنه إذا لثًا: اث

ويستوي يف ذلك سنة  ،فال يرشع يف صالة نافلة ولو راتبة ،أقيمت الصالة

)إذا أقيمت الصالة فال : للحديث الرشيف ،الفجر وغريها من السنن

 توبة(.صالة إال املك

إال سنة الفجر إذا مل خيف  ،فق يف ذلك احلنفية يف سائر النوافلاوو

وسبب استثنائهم لصالة  ،أما إذا خاف فوهتا تركها ،فوت صالة اجلامعة

 سنة الفجر لكوهنا آكد السنن. 

 .32جع املوسوعة الفقهية الكويتية مصطلح )أوقات الصالة( ف ار

 ء عىل ذلك:اوبن

وعند مجهور الفقهاء إذا أقيمت  ،آكد السنن ة الفجر منة صالفسنَّ

ثم تقيض سنة الفجر بعد  ،الصالة تدخل يف صالة الفرض مع اإلمام

 الفجر عند اجلمهور.

 وعند احلنفية إذا كنت تدرك صالة اجلامعة يف الركعة الثانية فصلِّ 

ا فصلِّ الفجر، وال قضاء لسنَّته عند احلنفية إال إذ وإالَّ  ،الً سنة الفجر أوَّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذافاتت مع الفريضة

 فهل صالته صحيحة؟ ،إذا عال الصيب ظهر الرجل أثناء الصالة: 12لسؤالا

ع عنها ويتفرَّ  ،من رشوط الصالة الطهارة عن احلدثني جلواب:ا

وذكر فقهاء احلنفية: أن املصيل إذا محل  ،طهارة الثوب والبدن واملكان



 

 الفتاوى الرشعية

 

88 

 ألنه يعد   ،ن مل يستمسك بنفسه بطلت صالتهإ ،صبيًا صغريًا عليه نجاسة

 حاماًل للنجاسة.

فإن  ،وليس عليه نجاسة ظاهرة ،يستمسك بنفسه إذا كان الصبي  أما 

 حاماًل للنجاسة. ألنه ال يعد   ،صالة املصيل صحيحة

فلو  ،محل الصبي الذي ال تظهر عليه نجاسة ل الشافعية: ال يرض  اوق

 فصالته صحيحة؛ ملا روى اإلمام أمحد محل صبيًا يستمسك بنفسه وصىل

وأبو داود عن أيب قتادة ريض اهلل عنه قال: )بينا نحن يف املسجد جلوٌس 

خرج علينا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم حيمل أمامة 

بنت أيب العاص بن الربيع ـ وأمها زينب بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه 

فصىل رسول  ،حيملها عىل عاتقه ،هي صبيةٌ وعىل آله وصحبه وسلم ـ و

يضعها إذا  ،اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم وهي عىل عاتقه

 حتى قىض صالته يفعل ذلك هبا(. ،ويعيدها إذا قام ،ركع

 ء عىل ذلك:اوبن

ومل  ،يستمسك بنفسه وكان الصبي   ،فإذا عال الصبي ظهر املصيل

وأما إذا كانت النجاسة ظاهرة  ،صحيحةفصالته  ،يظهر عليه أثر النجاسة

 واهلل تعاىل أعلم. ،فصالته باطلة. هذا

 أم طول السجود؟ ،طول القيام يف الصالة ،أيهما أفضل: 13لسؤالا

ِ  َوقُوُموا  ﴿: يقول اهلل تبارك وتعاىل: أوالً اجلواب:  َٰنِتِيَ  ّلِلَ  .[238 البقرة:] ﴾َق
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: )أفضل الصالة طول هلل عليه وعىل آله وصحبه وسلماويقول صىل 

 القنوت( رواه اإلمام مسلم عن جابٍر ريض اهلل عنه.

: يقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )أقرب ما يكون نياً اث

فأكثروا الدعاء( رواه اإلمام مسلم عن أيب  ،العبد من ربه وهو ساجدٌ 

 هريرة ريض اهلل عنه.

ن موىل رسول اهلل ن بن أيب طلحة اليعمري: )لقيت ثوبااويقول معد

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فقلت: أخربين بعمٍل أعمله 

ثم  ،فسكت ،األعامل إىل اهلل أو قال: قلت: بأحبِّ  ،يدخلني اهلل به اجلنة

عن ذلك رسول اهلل صىل  فقال: سألت   ،ثم سألته الثالثة ،فسكت ،سألته

فإنك ال  ،السجود هللاهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فقال: عليك بكثرة 

عنك هبا خطيئًة( رواه  وحطَّ  ،إال رفعك اهلل هبا درجةً  ،تسجد هلل سجدةً 

 اإلمام مسلم.

ألسلمي ريض اهلل عنه: )كنت أبيت مع اويقول ربيعة بن كعٍب 

 ،فأتيته بوضوئه وحاجته ،رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

قال: أو غري ذلك؟ قلت:  ،يف اجلنةفقلت: أسألك مرافقتك  ،فقال يل: سل

 ي عىل نفسك بكثرة السجود( رواه اإلمام مسلم.قال: فأعنِّ ،هو ذاك

روى اإلمام مسلم عن الرباء بن عازٍب ريض اهلل عنه قال:  لثًا:اث

)رمقت الصالة مع حممٍد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فوجدت 

 ،فجلسته بني السجدتني ،تهفسجد ،فاعتداله بعد ركوعه ،فركعته ،قيامه
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 قريبًا من السواء(. ،فجلسته ما بني التسليم واالنرصاف ،فسجدته

هلل عنه قال: )أتيت النبي صىل اهلل عليه وعىل آله اعن حذيفة ريض 

اهلل أكرب ذو < قال: فلام كربَّ  ،فقام يصيل ،وصحبه وسلم يف ليلٍة من رمضان

ثم آل  ،ثم النساء ،م قرأ البقرةث ،>امللكوت واجلربوت والكربياء والعظمة

سبحان ريب <ثم ركع يقول:  ،بآية ختويٍف إال وقف عندها ال يمر   ،عمران

نا ربَّ  ،سمع اهلل ملن محده<ثم رفع رأسه فقال:  ،مثل ما كان قائامً  >العظيم

مثل ما  >سبحان ريب األعىل<ثم سجد يقول:  ،مثل ما كان قائامً  >لك احلمد

ثم سجد  ،مثل ما كان قائامً  >اغفر يل ربِّ <رأسه فقال:  ثم رفع ،كان قائامً 

فام صىل  ،ثم رفع رأسه فقام ،مثل ما كان قائامً  >سبحان ريب األعىل<يقول: 

 إال ركعتني حتى جاء بالٌل فآذنه بالصالة( رواه اإلمام أمحد وأبو داود.

 ء عىل ذلك:اوبن

هديه  وكان هذا من ،فاألفضل أن يكون القيام والسجود سواءً  

القيام فضيلته بذكره وهو  ألنَّ  ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

مجيع املخلوقات  ألنَّ  ،والسجود فضيلته هبيئته ،قراءة القرآن العظيم

ما يكون لربه  الساجد أذل   وألنَّ  ،علوهيا وسفليها يقع منها السجود

 ناورب   ،وحالة السجود أرشف احلاالت مع اهلل تعاىل ،وأخضع وهو ساجدٌ 

َمنۡ ﴿قال تعاىل:  ،سمى القائم والساجد قانتاً عزَّ وجل 
َ
َٰنِتر  ُهوَ  أ  َءانَآءَ  َق

ا ٱَلۡلِ  ا َساِجد   . والسعيد من أكرمه اهلل تعاىل باخلشوع مع رسِّ [9الزمر: ] ﴾َوقَآئِم 

 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذااإلخالص
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فهل  ،شكل دائمامرأة موظفة تعمل يف مكتب فيه الرجال ب: 14لسؤالا

 جيوز هلا أن تصلي أمام الرجال إذا ضاق الوقت عليها؟

أنصح هذه املرأة أن تقرأ قصة بنات سيدنا شعيب أوالً: جلواب: ا

 َمآءَ  َوَردَ  َولََما﴿التي ذكرها اهلل تعاىل يف القرآن العظيم بقوله:  ،عليه السالم
َمة   َعلَۡيهِ  وََجدَ  َمۡدَينَ 

ُ
ِنَ  أ َ  ٱلَاِس  م  َتۡيِ  ُدونِِهمُ  ِمن َووََجدَ  ۡسُقونَ ي

َ
 تَُذوَدانِ  ٱۡمَرأ

بُونَا ٱلر ََِعٓءُ  يُۡصِدرَ  َحَتَٰ  نَۡسِق  َل  قَاَۡلَا َخۡطُبُكَما َما قَاَل 
َ
 ﴾َكبِي   َشۡيخ   َوأ

ولتتنبه إىل قوله تعاىل حكاية عن لسان بنات سيدنا شعيب  ،[23القصص: ]

ِ  يُۡصِدرَ  َحَتَٰ ﴿عليه السالم:  بُونَا ََعٓءُ ٱلر 
َ
املرأة الغيورة عىل  ،﴾َكبِي   َشۡيخ   َوأ

 وال تعمل إال إذا فقدت املعني هلا. ،نفسها ال ختالط الرجال

يقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )صالة نيًا: اث

وصالهتا يف خمدعها أفضل  ،املرأة يف بيتها أفضل من صالهتا يف حجرهتا

 رواه أبو داود. من صالهتا يف بيتها(

 ء عىل ذلك:اوبن

 إِنَ ﴿لقوله تعاىل:  ،ملرأة أن حتافظ عىل صالهتا يف وقتهاافيجب عىل 
ةَ  فإذا كان بإمكان  ،[103النساء: ] ﴾اَمۡوقُوت   اكَِتَٰب   ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ََعَ  ََكنَۡت  ٱلَصلَوَٰ

 إذا إالَّ و ،فلتفعل يف وقتها يها يف بيتهار الصالة وتصلِّ هذه املرأة أن تؤخِّ 

تأخذ زاوية من املكان  ،وخشيت من فوات الصالة ،ضاق عليها الوقت

 وتصيل وهي ملتزمة بحجاهبا الكامل. ،التسرت نفسها هب

وذلك للمفاسد  ،ئ هلا العمل مع غري الرجالوأسأل اهلل تعاىل أن هييِّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،الكثرية التي تكون بسبب االختالط. هذا
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 ٌة؟ٌة وال بعديَّة قبليَّيح بأن صالة اجلمعة ليس هلا سنَّهل صح: 15لسؤالا

روى اإلمام مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: أوالً: جلواب: ا

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )إذا صىل أحدكم 

 بعدها أربعًا(. اجلمعة فليصلِّ 

ه قال: )كان عبد اهلل عن أيب عبد الرمحن السلمي ريض اهلل عن نيًا:اث

يأمرنا أن نصيل قبل اجلمعة أربعًا، وبعدها أربعًا، حتى جاءنا عيل فأمرنا أن 

وهو  ،نصيل بعدها ركعتني ثم أربعًا(. وجاء يف آثار السنن: إسناده صحيح

فإن الظاهر أنه إنام أمر هبذا ملا ثبت عنده من  ،موقوف يف حكم املرفوع

 وصحبه وسلم فيه يشٌء. النبي صىل اهلل عليه وعىل آله

أخرج الطرباين يف األوسط عن عيل ريض اهلل عنه قال: )كان  لثًا:اث

رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يصيل قبل اجلمعة أربعًا، 

 ركعة(. وبعدها أربعًا، جيعل التسليم يف آخرهنَّ 

قال:  ،أخرج الطرباين يف الكبري عن ابن عباٍس ريض اهلل عنهام بعًا:ار

)كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يركع قبل اجلمعة 

 (.وبعدها أربعًا ال يفصل بينهنَّ  ،أربعاً 

عبد روى الطحاوي وإسناده صحيح كام يف آثار السنن عن مسًا: اخ

ريض اهلل عنهام: )أنه كان يصيل قبل اجلمعة أربعًا، ال يفصل اهلل بن عمر 

 بسالٍم، ثم بعد اجلمعة ركعتني، ثم أربعًا(. بينهنَّ 

روى ابن ماجه عن ابن عباٍس ريض اهلل عنهام قال: )كان دسًا: اس

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
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صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يركع قبل اجلمعة أربعًا ال  النبي  

 منهنَّ 
ٍ
 (.يفصل يف يشء

روى سعيد بن منصور أن الصحابة ريض اهلل عنهم كانوا بعًا: اس

وكان ابن مسعود ريض اهلل عنه يصيل  ،ون قبل اجلمعة أربع ركعاتيصل  

 قبل اجلمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات.

 ء عىل ذلك:اوبن

فعند  ،االصالة قبل اجلمعة وبعده ة: تسن  ة والشافعيَّ ل احلنفيَّ اق 

 ،ة أربع ركعاتة البعديَّ نَّوالس   ،ة أربع ركعاتة اجلمعة القبليَّ ة سنَّاحلنفيَّ 

واألكمل أربٌع  ،السنة ركعتان قبلها وركعتان بعدها وقال الشافعية: أقل  

 قبلها وأربٌع بعدها.

 .د بعدد معنيَّ ة واحلنابلة: يصيل قبلها دون التقي  ل املالكيَّ اوق

ة يوم اجلمعة كرهها ألهنا توافق وقت االستواء ة السنومن كره صال

 مت بعد ذلك فال يشء فيها.رت أو تقدَّ لكن لو تأخَّ  ،غالباً 

باب  ،ع يف ذلك فلريجع إىل كتاب إعالء السننومن أراد أن يتوسَّ 

ولريجع إىل  ،وفيه بحث مستفيض حول هذا املوضوع ،النوافل والسنن

 ،ونيل األوطار ،شية الدسوقيوحا ،ومغني املحتاج ،حاشية ابن عابدين

 واهلل تعاىل أعلم. ،والفقه اإلسالمي وأدلته. هذا ،واملوسوعة الفقهية الكويتية

 فهل تبطل صالته؟ ،أخطأ املصلي أثناء التالوة خطًأ فاحشًا: 16لسؤالا

 ما يغريِّ  كلَّ  لقد ذكر فقهاء احلنفية ومعهم الشافعية أنَّ  جلواب:ا
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 ٱَتَقۡوا   ٱََّلِينَ  وَِسيقَ ﴿اده كفرًا ـ كقراءة قوله تعاىل: املعنى تغيريًا يكون اعتق
 فقال: إىل جهنم زمرًا ـ مبطٌل للصالة. [73الزمر: ] ﴾ُزَمًرا ٱۡۡلََنةِ  إَِل  َرَبُهمۡ 

 ، املعنى تغيريًا فاحشاً وغريَّ  ،ذا قرأ ما مل يكن مثله يف القرآنإوكذلك 

فهذه  ،[31املائدة: ] ﴾ٱۡلُغَرابِ  َذاَهَٰ ﴿مكان قوله تعاىل:  ،كأن قرأ: هذا الغبار

 القراءة مبطلة للصالة.

كالرسائل  ،وال معنى له ،قرأ ما مل يكن له مثل يف القرآنإذا  وكذلك

آئِرُ  ُتۡبَل ﴿مكان قوله تعاىل:   .[9الطارق: ] ﴾ٱلَۡسَ

 ء عىل ذلك:اوبن

تبطل يف الصالة  ًة للمعنى تغيريًا فاحشًا فإنَّ فإذا كانت التالوة مغريِّ  

أكثر  ألنَّ  ،وأما إذا كان اخلطأ يف اإلعراب فإنه ال يفسد الصالة ،هذه احلالة

 واهلل تعاىل أعلم. ،زون بني وجوه اإلعراب. هذاالناس ال يميِّ 

م بغري إذا كان اخلطيب يتكلَّ ،صالة اجلمعة هل تصحُّ: 17لسؤالا

 اللغة العربية؟

ة صالة ة رشٌط لصحَّ خطبة اجلمع لقد ذكر الفقهاء بأنَّ  جلواب:ا

لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )صلوا كام رأيتموين  ،اجلمعة

 أصيل( رواه اإلمام البخاري عن مالك بن احلويرث ريض اهلل عنه.

 ،خطبة مكان ركعة وكل   ،ن اخلطبتني أقيمتا مقام الركعتنيوأل

 .هذا أوالً فاإلخالل بإحدامها كاإلخالل بإحدى الركعتني. 
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وعند  ،ة حتميدٌة أو هتليلٌة أو تسبيحةٌ أركان اخلطبة عند احلنفيَّ نيًا: اث

 من مجلة تشتمل عىل حتذيٍر وتبشرٍي. املالكية ال بدَّ 

 ركاهنا عند الشافعية:أو

ـ الصالة عىل سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله 2هلل تعاىل. اـ محد 1

للمؤمنني يف اخلطبة  ـ الدعاء4ة بالتقوى. ـ الوصيَّ 3وصحبه وسلم. 

 ـ قراءة آيٍة من القرآن الكريم.5الثانية. 

 ركاهنا عند احلنابلة:أو

ـ الصالة عىل سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله 2هلل تعاىل. اـ محد 1

 ـ قراءة آيٍة من القرآن الكريم كاملة.4ـ املوعظة. 3وصحبه وسلم. 

 ومن رشوط صحة اخلطبة:لثًا: اث

ـ 3ـ أن تكون قبل صالة اجلمعة. 2قت اجلمعة. تقع يف وأن  ـ1

واملراد  ،ـ كوهنا بالعربية5ـ رفع الصوت هبا. 4حضور مجاعٍة تنعقد هبم. 

ولو كان اجلامعة عجاًم ال يعرفون  ،بذلك أن تكون أركاهنا بالعربية

 وهذا ما ذهب إليه مجهور الفقهاء. ،العربية

 ء عىل ذلك:اوبن

يأيت اخلطيب بأركان خطبة  فمن رشوط صحة صالة اجلمعة أن

ولو كان اجلامعة عجاًم ال  ،اجلمعة باللغة العربية ما دام قادرًا عليها

هميعرفون العربية مَّ اخلطبة بلغة القوم الذين يؤم 
ت   ،. هذا، وال بأس بأن ي 

 واهلل تعاىل أعلم.
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 صبع يف الصالة أثناء قراءة التشهد؟كيف يكون حتريك اإل: 18لسؤالا

عن عبد اهلل بن الزبري ريض اهلل عنه قال: )كان رسول  والً:أجلواب: ا

اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم إذا قعد يف الصالة جعل قدمه 

ووضع يده اليرسى عىل  ،وفرش قدمه اليمنى ،اليرسى بني فخذه وساقه

وأشار بإصبعه(  ،ووضع يده اليمنى عىل فخذه اليمنى ،ركبته اليرسى

 مسلم. رواه اإلمام 

ية للنسائي وأيب داوود عن عبد اهلل بن الزبري ريض اهلل عنه: اويف رو

)أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم كان يشري بأصبعه إذا دعا 

 كها(.وال حيرِّ 

عن وائل بن حجٍر ريض اهلل عنه قال: )قلت: ألنظرن إىل  نيًا:اث

ه وسلم كيف يصيل؟ صالة رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحب

ثم وضع يده اليمنى  ، ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيهفقام فكربَّ  ،فنظرت إليه

 ،فلام أراد أن يركع رفع يديه مثلها ،ه اليرسى والرسغ والساعدعىل كفِّ 

ثم سجد  ،ثم ملا رفع رأسه رفع يديه مثلها ،قال: ووضع يديه عىل ركبتيه

ه ووضع كفَّ  ،رجله اليرسى ثم قعد وافرتش ،فجعل كفيه بحذاء أذنيه

مرفقه األيمن عىل فخذه  وجعل حدَّ  ،اليرسى عىل فخذه وركبته اليرسى

ثم رفع إصبعه فرأيته  ،ثم قبض اثنتني من أصابعه وحلق حلقةً  ،اليمنى

 كها يدعو هبا( رواه النسائي.حيرِّ 

ك عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام )أنه رأى رجاًل حيرِّ  لثًا:اث
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ك احلىص فلام انرصف قال له عبد اهلل: ال حترِّ  ،يده وهو يف الصالةاحلىص ب

ولكن اصنع كام كان رسول اهلل  ،فإن ذلك من الشيطان ،وأنت يف الصالة

قال: وكيف كان يصنع؟  ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يصنع

وأشار بأصبعه التي تيل اإلهبام  ،قال: فوضع يده اليمنى عىل فخذه اليمنى

ثم قال: هكذا رأيت رسول اهلل  ،أو نحوها ،ورمى ببرصه إليها ، القبلةيف

 صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يصنع( رواه النسائي.

عن نافٍع ريض اهلل عنه قال: كان عبد اهلل بن عمر ريض اهلل  بعًا:ار

وأشار بإصبعه وأتبعها  ،عنهام إذا جلس يف الصالة وضع يديه عىل ركبتيه

ثم قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  ،برصه

 عىل الشيطان من احلديد ـ يعني السبابة ـ( رواه اإلمام أمحد. )هلي أشد  

اختلف الفقهاء ريض اهلل عنهم يف كيفية حركة األصبع يف  مسًا:اخ

 التشهد.

 ،ال(عند قوله: ) ،ل احلنفية: ترفع السبابة عند النفي يف الشهادتنيافق

 عند قوله: )إال اهلل(. ،ويضعها عند اإلثبات

وتبقى مرفوعًة إىل  ،ل الشافعية: ترفع السبابة عند بدء الشهادةاوق

 النهاية.

 كها املصيل يمينًا وشامالً إىل أن يفرغ من صالته.ل املالكية: حيرِّ اوق

 كها.وال حيرِّ  ،ل احلنابلة: يشري بأصبعه كلام ذكر اسم اجلاللةاوق
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 عىل ذلك:ء اوبن

وال جيوز أن يضيق أحٌد صدره إذا  ،فاملسألة خالفية بني الفقهاء 

 ،ٌة قاطعٌة دامغةٌ فاق العلامء حجَّ فاتِّ  ،مذهٍب دليله لكلِّ  ألنَّ  ،خالفه غريه

 واهلل تعاىل أعلم. ،واختالفهم سعٌة ورمحٌة. هذا

 هل جتب عليه صالة اجلمعة؟ ،رجٌل مشلول األطراف: 19لسؤالا

ود عن طارق بن شهاٍب ريض اهلل عنه قال: خرج أبو داأ جلواب:ا

 قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )اجلمعة حق  

 ،أو صبي   ،أو امرأةٌ  ،مسلٍم يف مجاعٍة إال أربعًة: عبٌد مملوكٌ  واجٌب عىل كلِّ 

 أو مريٌض(.

سالمة املصيل من  ،لفقهاء من رشوط وجوب صالة اجلمعةاوذكر 

كالشيخوخة  ،أو املتعبة له يف اخلروج إىل صالة اجلمعة ،اهات املقعدةالع

وجب  ،عًا أو بأجرٍة معتدلةٍ فإن وجد األعمى قائدًا متربِّ  ،والعمى ،املقعدة

 ،عليه عند مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة والصاحبني

 خالفًا لإلمام أيب حنيفة رحم اهلل تعاىل اجلميع.

 عىل ذلك:ء اوبن

د بسبب الشلل جيد من يعينه للذهاب إىل كان هذا الرجل املقع  فإذا 

 ،أو وجد أجريًا يأخذه إىل صالة اجلمعة بأجرٍة معتدلةٍ  ،صالة اجلمعة

 ًا وجب عليه شهود صالة اجلمعة.د غني  وكان املقع  
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واألخذ  ،ال جتب عليه اجلمعة ،إلمام أيب حنيفة رمحه اهلل تعاىلاوعند 

واهلل  ،ًا. هذاأو األجري إذا كان غني   ،مهور أحوط إذا وجد املعنيبقول اجل

 تعاىل أعلم.

ق هل صحيح بأن صالة اجلمعة يباح تركها عند حتقُّ: 20لسؤالا

 اخلوف من القتل؟

 صالة اجلمعة فرض عنٍي عىل كلِّ  فق العلامء عىل أنَّ اتَّ أوالً: جلواب: ا

َها﴿لقوله تعاىل:  ،مسلمٍ  يُّ
َ
أ ةِ  نُودِيَ  إَِذا َءاَمُنٓوا   ينَ ٱََّلِ  َيَٰٓ  ٱۡۡلُُمَعةِ  يَۡومِ  ِمن لِلَصلَوَٰ

َٰلُِكمۡ  ٱۡۡلَۡيعَ  َوَذُروا   ٱّلَلِ  ذِۡكرِ  إَِلَٰ  فَٱۡسَعۡوا    ﴾َتۡعلَُمونَ  ُكنُتمۡ  إِن َلُكمۡ  َخۡي   َذ

 .[9اجلمعة: ]

عن صالة اجلمعة بغري عذٍر رشعي  ف  ختلَّ  نر م   فق الفقهاء عىل أنَّ تَّ او

وداخٌل حتت الوعيد الذي قاله سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل  ،آثمٌ 

اهلل  أو ليختمنَّ  ،عاتأقواٌم عن ودعهم اجلم   آله وصحبه وسلم: )لينتهنيَّ 

من الغافلني( رواه اإلمام مسلم عن أيب هريرة  نَّ ثم ليكون   ،عىل قلوهبم

 وابن عمر ريض اهلل عنهم.

وصحبه وسلم يف حديث آخر: )لقد هلل عليه وعىل آله اويقول صىل 

فون عن ثم أحرق عىل رجاٍل يتخلَّ  ،مهمت أن آمر رجاًل يصيل بالناس

 بن مسعوٍد ريض اهلل عنه. ( رواه اإلمام مسلم عن عبد اهلل اجلمعة بيوهتم

 ،ذكر الفقهاء من رشوط وجوب اجلمعة السالمة من األعذارنيًا: اث



 

 الفتاوى الرشعية

 

100 

 ،والبرص ،ةواحلريَّ  ،واألمن ،ةملن جتب عليه اجلمعة من الصحَّ  فال بدَّ 

 وعدم احلبس. ،والقدرة عىل امليش

 ء عىل ذلك:اوبن

ق فيه عذٌر رشعٌي يبيح له ترك يباح ترك اجلمعة إال ملن حتقَّ  فال 

أو خاف ظاملًا أو  ،فإذا خاف املسلم عىل نفسه أو ماله أو عرضه ،اجلمعة

وإال وجبت عليه  ،قاً قَّ هذا إذا كان اخلوف حم ،فال جتب عليه اجلمعة ،قاتالً 

 واهلل تعاىل أعلم. ،اجلمعة. هذا

 : ما حكم السفر يوم اجلمعة؟21لسؤالا

اتفق الفقهاء عىل حرمة السفر يف يوم اجلمعة بعد أوالً: جلواب: ا

ملن تلزمه اجلمعة؛ ألن وجوهبا تعلق به  قبل أداء صالة اجلمعة الزوال

َهالقوله تعاىل: ﴿وذلك  ،بمجرد دخول الوقت فال جيوز تفويتها يُّ
َ
أ  َيَٰٓ

ةِ  نُودِيَ  إَِذا َءاَمُنٓوا   ٱََّلِينَ   َوَذُروا   ٱّلَلِ  ذِۡكرِ  إَِلَٰ  فَٱۡسَعۡوا   ٱۡۡلُُمَعةِ  يَۡومِ  ِمن لِلَصلَوَٰ
َٰلُِكمۡ  ٱۡۡلَۡيعَ  ةُ  ُقِضَيتِ  فَإَِذا ٩ َتۡعلَُمونَ  ُكنُتمۡ  إِن َلُكمۡ  َخۡي   َذ وا   ٱلَصلَوَٰ  فَٱنتَِشُ
  ِف 

َ
ا ٱّلَلَ  َوٱۡذُكُروا   ٱّلَلِ  َفۡضلِ  ِمن َوٱۡبَتُغوا   ۡرِض ٱۡۡل  ﴾ُتۡفلُِحونَ  َلَعَلُكمۡ  َكثِي 

 .[10-9اجلمعة: ]

أو  ،اتفق الفقهاء عىل جواز السفر يف يوم اجلمعة قبل الفجرنيًا: اث

 بعد صالة اجلمعة.

أما السفر بعد الفجر وقبل الزوال ـ يعني حترك الشمس عن لثًا: اث

 لسامء الذي هو وقت الظهر واجلمعة ـ فقد اختلف فيه الفقهاء:كبد ا
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ملا أخرجه ابن  ،ملالكية واحلنابلة إىل كراهة السفر قبل الزوالافذهب 

النجار ـ كام يف كنز العامل ـ والدارقطني يف األفراد ـ كام يف نيل األوطار ـ 

وصحبه عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله  ،عن ابن عمر ريض اهلل عنهام

وسلم أنه قال: )من سافر يوم اجلمعة دعت عليه املالئكة أن ال يصحب 

 وال يعان عىل حاجته(. ،يف سفره

لشافعية إىل حتريم السفر قبل الزوال لوجوب السعي عىل اوذهب 

فإن أمكنه اجلمعة يف طريقه أو  ،واجلمعة مضافٌة إىل اليوم ،بعيد املنزل قبله

 وإال فال. ،ترضر بتخلفه جاز

 حلنفية إىل جواز السفر قبل الزوال بال خالٍف عندهم.اوذهب 

 ء عىل ذلك:اوبن

جيوز السفر باالتفاق يوم اجلمعة قبل الفجر أو بعد صالة  أوالً: 

 اجلمعة.

حيرم السفر بعد الزوال ودخول وقت اجلمعة ملن وجبت عليه نيًا: اث

 اجلمعة حتى يصليها.

أو فوات  ،ف فوات الرفقةجيوز السفر بعد الزوال ملن خالثًا: اث

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا وال قدرة له عىل تأخري موعد السفر. ،إقالع الطائرة

فجاء أحدهم  ،ون خلف اإلمامرأيت بعض الصبيان يصلُّ: 22لسؤالا

ألن النيب صلى اهلل  ،وقال: جيب تأخري الصبيان من خلف اإلمام

لو األحالم عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: )ليلين منكم أو
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ثم الذين يلونهم(. فهل جيب  ،ثم الذين يلونهم ،هىوالنُّ

 خلف اإلمام؟األول تأخريهم إذا سبقوا إىل الصف 

: أخرج اإلمام مسلم عن ابن مسعوٍد ريض اهلل عنه أوالً جلواب: ا

قال: )كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يمسح مناكبنا 

ليلني منكم  ،ووا وال ختتلفوا فتختلف قلوبكمويقول: است ،يف الصالة

 ثم الذين يلوهنم(. ،ثم الذين يلوهنم ،هىأولو األحالم والن 

يقول صىل اهلل  ،ية أليب داود عن ابن مسعوٍد ريض اهلل عنهاويف رو

ثم  ،هىعليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ليلني منكم أولو األحالم والن 

وإياكم  ،وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم ،ثم الذين يلوهنم ،الذين يلوهنم

 وهيشات األسواق(.

 ،ملر واحدها ح   ،ولو األحالم: أي ذوو األلباب والعقولأمعنى 

كام  ،وذلك من شعار العقالء ،م: األناة والتثبت يف األمورلر وكأنه من احل  

قال  ،أو بمعنى االحتالم: البلوغ ،جاء يف النهاية يف غريب احلديث واألثر

ۡطَفَُٰل  بَلَغَ  ِإَوَذا﴿تعاىل: 
َ
 .[59النور: ] ﴾ٱۡۡلُلُمَ  ِمنُكمُ  ٱۡۡل

وسميت  ،واحدهتا هنية ،لنهى: يعني العقول واأللباباومعنى 

 بذلك ألهنا تنهى صاحبها عن القبيح.

وهاش القوم إذا  ،ت األسواق: اهليش هو اإلفساداومعنى هيش

ازعة وهيشات األسواق: ما حيصل فيها من املن ،كوا وهاجواحترَّ 

 واللغط والفتن. ،وارتفاع األصوات ،واخلصومات
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يقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )من سبق إىل ما نيًا: اث

مل يسبق إليه مسلٌم فهو له( رواه أبو داود والطرباين والبيهقي عن أسمر بن 

 ٍس ريض اهلل عنه. مرضِّ 

أحدكم هلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ال يقيمن اويقول صىل 

ولكن يقول: افسحوا(  ،ثم ليخالف إىل مقعده فيقعد فيه ،أخاه يوم اجلمعة

 رواه اإلمام مسلم عن جابٍر ريض اهلل عنه.

 ،ذكر الفقهاء بأنه إذا اجتمع رجاٌل وصبياٌن ونساٌء للصالةلثًا: اث

 الرجال ثم الصبيان ثم النساء. صف  

 ء عىل ذلك:اوبن

األول وكان خلف  ىل الصفِّ جيوز تأخري الصبي إذا سبق إ فال 

بل وال عىل  احلديث الرشيف ليس فيه داللٌة عىل وجوب   ألنَّ  ،اإلمام

ألويل األحالم والنهى  بل هو حث   ،ماستحباب تأخري الصبيان عن التقد  

فإن  ،م إىل الصالة واإلرساع إليها حتى يكونوا يف الصف األولالتقدَّ عىل 

فمن سبق إىل  ،حلضور إىل الصالةروا عن اتكاسلوا وتقاعسوا وتأخَّ 

 ًا صغريًا.ولو كان صبي   ،به األول أو خلف اإلمام فهو أحق   الصفِّ 

 وبدأ ،وأقيمت الصالة ،إذا مل يسبق الصبي غريه إىل الصف األولأما 

 واهلل تعاىل أعلم. ،م الرجال ثم الصبيان. هذافإنه يقدَّ  ،ونالناس يصطف  

 ،وترى دمًا بلون دم احليض ،اخلامس امرأة حامل يف شهرها: 23لسؤالا

 فهل ترتك الصالة؟
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 ،هل هو دم حيض ،لقد اختلف الفقهاء يف دم املرأة احلامل جلواب:ا

 أم دم علة وفساد؟

وليس  ،ةدم احلامل هو دم فساد وعلَّ  حلنفية واحلنابلة إىل أنَّ افذهب 

 لقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ال توطأ ،بحيض

ضًة( رواه اإلمام وال غري ذات محٍل حتى حتيض حي ،حامٌل حتى تضع

فجعل النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  ؛أمحد وأبو داود

 عىل أنه ال جيتمع محل وحيض. فدلَّ  ،احليض علاًم عىل براءة الرحم

دم احلامل حيض إذا توافرت  ملالكية والشافعية إىل أنَّ اوذهب 

بي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )إذا كان دم لقول الن ،رشوطه

 احليض فإنه دٌم أسود يعرف( رواه أبو داود والنسائي.

 ء عىل ذلك:اوبن

نا أنصح املرأة املسلمة أن حتافظ عىل صالهتا إذا رأت الدم وهي أف

تها بيقني يف وبذلك تربأ ذمَّ  ،وذلك أخذًا بمذهب احلنفية واحلنابلة ،حامل

كام أنصحها بالغسل بعد انقطاع الدم خروجًا من اخلالف  ،ةالصال حقَّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،بني الفقهاء. هذا

 ،إذا أدرك الرجل ركعة من صالة الفجر قبل طلوع الشمس: 24لسؤالا

 ت صالته؟صحَّ فهل ،والركعة الثانية كانت بعد طلوع الشمس

يض اهلل أخرج اإلمام البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة ر جلواب:ا
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أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: )من أدرك  ،عنه

ومن أدرك  ،فقد أدرك الصبح ،من الصبح ركعًة قبل أن تطلع الشمس

 فقد أدرك العرص(. ،ركعًة من العرص قبل أن تغرب الشمس

ختلف الفقهاء يف صحة الصالة لو وقع بعضها يف الوقت اوقد 

 ،كام لو دخل يف صالة الصبح أو العرص أو غريها وذلك ،وبعضها خارجه

 هل تبطل صالته أم ال؟ ،وخرج الوقت وهو فيها

لفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أن صالته افذهب مجهور 

ـ والركعة هي: قياٌم وقراءٌة وركوٌع  ،صحيحٌة إذا صىل يف الوقت ركعةً 

 وسجوٌد ـ.

فإهنا ال  ،الصلوات إال صالة الفجر فق احلنفية اجلمهور يف مجيعاوو

لوا ذلك بطروء الوقت وعلَّ  ،ها قبل طلوع الشمستدرك عندهم إال بأدائها كلِّ 

 وا ذلك من مبطالت الصالة.ولذلك عد   ،الناقص عىل الوقت الكامل

 ء عىل ذلك:اوبن

 تأدرك الرجل ركعًة من صالة الفجر قبل طلوع الشمس صحَّ فإذا  

عدا احلنفية الذين أوجبوا عليه إعادة الصالة  ،فقهاءصالته عند مجهور ال

 واهلل تعاىل أعلم. ،إذا مل خيرج من صالة الفجر قبل رشوق الشمس. هذا

أقول: )أشهد أن ال إله إال  ،عند قراءتي للتحيات يف الصالة: 25لسؤالا

اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله( فسمعت 

 ه( وعبارة )عبده( مل يرد بهما نصٌّريك لأن عبارة )وحده ال ش
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 فهل هذا صحيح؟ وما هو حكم صالتي؟ ،شرعٌي

أخرج اإلمام البخاري عن عبد اهلل بن مسعوٍد ريض اهلل  جلواب:ا

ينا خلف النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عنه قال: كنا إذا صلَّ 

فالتفت إلينا  ،وفالنٍ السالم عىل فالٍن  ،قلنا: السالم عىل جربيل وميكائيل

رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فقال: )إن اهلل هو 

 ،باتات هلل والصلوات والطيِّ فإذا صىل أحدكم فليقل: التحيَّ  ،السالم

السالم علينا وعىل عباد اهلل  ،ا النبي ورمحة اهلل وبركاتهالسالم عليك أهي  

عبٍد هلل صالٍح يف السامء  كلَّ الصاحلني ـ فإنكم إذا قلتموها أصابت 

 ورسوله(. عبدهوأشهد أن حممدًا  ،واألرض ـ أشهد أن ال إله إال اهلل

ية اإلمام مالك يف املوطأ: أن عائشة زوج النبي صىل اهلل عليه اويف رو

بات ات الطيِّ دت: التحيَّ وعىل آله وصحبه وسلم كانت تقول إذا تشهَّ 

وأشهد  وحده ال رشيك لهإله إال اهلل أشهد أن ال  ،الصلوات الزاكيات هلل

 ،ا النبي ورمحة اهلل وبركاتهالسالم عليك أهي   ،حممدًا عبد اهلل ورسوله أنَّ 

 السالم عليكم. ،السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،دة )وحده ال رشيك له( ثابتٌة عن السيدة عائشة ريض اهلل عنهاافزي 

كام لو اقترصت عىل قول: )أشهد أن ال إله إال  ،صالتك تفإذا قلتها صحَّ 

 فالصالة صحيحٌة يف احلالتني إن شاء اهلل تعاىل. ،اهلل(

 احلديث الصحيح. بل هي يف نصِّ  ،ئدةً اوكلمة )عبده( ليست ز
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وأشهد أن  ،قلت: )أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك لهفإذا 

 ،يحٌة إن شاء اهلل تعاىل. هذافصالتك صح ،سيدنا حممدًا عبده ورسوله(

 واهلل تعاىل أعلم.

 هل جيوز وضع احلذاء أمام املصلي سرتة له؟: 26لسؤالا

ٌة إذا كان إمامًا أو منفردًا ليمنع املرور بني نَّالسرتة للمصيل س   جلواب:ا

أخرج ابن ماجه عن عبد  ،ن من اخلشوع يف أفعال الصالةوليتمكَّ  ،يديه

 اهلل عنهام قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه الرمحن بن أيب سعيٍد ريض

 ،منها ن  در ولي   ،إىل سرتةٍ  فليصلِّ  ،وعىل آله وصحبه وسلم: )إذا صىل أحدكم

 فإنه شيطاٌن(. ،فليقاتله فإن جاء أحٌد يمر   ،بني يديه أحدًا يمر   وال يدعر 

إلمام أمحد عن عبد امللك بن الربيع بن سربة ريض اهلل عنه اوروى 

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )إذا صىل  قال:

 أحدكم فليسترت لصالته ولو بسهٍم(.

عن النبي صىل اهلل عليه  ،ية: عن أيب هريرة ريض اهلل عنهاويف رو

وعىل آله وصحبه وسلم قال: )إذا صىل أحدكم فليجعل تلقاء وجهه 

 ،كن معه عصًا فليخط خطاً فإن مل ي ،فإن مل جيد شيئًا فلينصب عصاً  ،شيئاً 

 بني يديه(. ه ما مرَّ وال يرض  

ما انتصب من  أن يسترت املصيل بكلِّ  تفق الفقهاء عىل أنه يصح  او

وينبغي أن  ،األشياء كاجلدار والشجر والعمود والعصا والرمح والسهم

 يكون ثابتًا غري شاغٍل للمصيل.
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 ء عىل ذلك:اوبن

سرتًة له أثناء الصالة ألنه ينبغي للمصيل أن جيعل حذاءه  فام 

كام  ،وما ينبغي أن يكون بني يدي املصيل الذي يناجي ربه ،مستقذٌر عرفاً 

جاء يف احلديث الرشيف الذي رواه اإلمام البخاري عن عبد اهلل بن عمر 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم رأى  أنَّ  ،ريض اهلل عنهام

فقال: )إذا كان أحدكم  ،ثم أقبل عىل الناس ،هفحكَّ  ،بصاقًا يف جدار القبلة

 ل وجهه إذا صىل(.ب  فإن اهلل ق   ،ل وجههب  فال يبصق ق   ،يصيل

كان النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم هنى املصيل أن وإذا 

فكيف يضع حذاءه بني يديه؟ فإن مل جيد سرتًة  ،يتفل النخامة بني يديه

 واهلل تعاىل أعلم. ،أمامه. هذا ه ما مرَّ يرض  وال  ،فليخط خطًا فإنه يكفيه

 هل تصح الصالة قاعدًا بسبب التعب؟: 27لسؤالا

ركٌن من أركان الصالة املفروضة القيام يف الصالة  جلواب:ا

فإن  ،قائامً  صلِّ »لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  ،املفروضة

رواه اإلمام البخاري عن  «فعىل جنٍب  ،فإن مل تستطع ،فقاعداً  ،مل تستطع

 عمران بن حصنٍي ريض اهلل عنه.

أو خوف  ،عجز املصيل عن القيام لعذٍر رشعٍي كوجود أملٍ شديدٍ فإن 

ألن الطاعة  ،يصيل قاعدًا بركوٍع وسجودٍ جاز له أن  ،زيادة املرض أو بطئه

 بحسب الطاقة.
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 ولكن للمصيل نصف األجر إذا صىلَّ  ،قاعداً  صالة النافلة فتصح  أما 

 قاعدًا بعذٍر. روى اإلمام وله األجر كاماًل إذا صىلَّ  ،قاعدًا بغري عذرٍ 

البخاري عن عمران بن حصنٍي ريض اهلل عنه قال: )سألت النبي صىل اهلل 

من »فقال:  ،عليه وعىل آله وصحبه وسلم عن صالة الرجل وهو قاعدٌ 

من صىل و ،ومن صىل قاعدًا فله نصف أجر القائم ،صىل قائاًم فهو أفضل

 (.«نائاًم فله نصف أجر القاعد

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،يف النافلة سواٌء كانت بعذٍر أو بغري عذرٍ  ة الرجل قاعدًا تصح  فصال

وإال فاألجر كاماًل إن شاء اهلل  ،فإن كانت بغري عذٍر فله نصف أجر القائم

 ،قاعدًا إال بعذٍر يمنعه من القيام تعاىل. أما صالة الفريضة فال تصح  

بإمكانه أن يرتاح قلياًل ثم يقوم  ألن ،والتعب ليس عذرًا يمنع من القيام

 واهلل تعاىل أعلم. ،للصالة. هذا

 ما حكم قراءة سورة العصر بعد االنتهاء من صالة العصر مجاعة؟: 28لسؤالا

أخرج الطرباين عن أيب مدينة الدارمي ريض اهلل عنه قال:  جلواب:ا

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  )كان الرجالن من أصحاب النبي

نَسَٰنَ  إِنَ  ١ َوٱۡلَعَّۡصِ إذا التقيا مل يفرتقا حتى يقرأ أحدمها عىل اآلخر: ﴿  لَِف  ٱۡۡلِ
 ، ثم يسلم أحدمها عىل اآلخر(.[2-1العرص: ] ﴾ُخۡۡس  

احلامل هلم عىل ذلك  لشوكاين يف الفتح الرباين: قلت: ولعلَّ اويقول 
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والتوايص  وعظة احلسنة من التوايص باحلقِّ ما اشتملت عليه من امل

بعد احلكم عىل هذا النوع اإلنساين حكاًم مؤكدًا بأنه يف خرٍس، فإن  ،بالصرب

عنده اجللود، وتقف لديه الشعور،  ذلك مما ترجف له القلوب، وتقشعر  

واحٍد من املتالقني يقول لصاحبه: أنا وأنت وسائر أبناء جنسنا  كلَّ  وكأنَّ 

ة، وينجو ص عن هذه الرزيَّ إال أن يتخلَّ  ،نا خارٌس ال حمالةوأهل جلدت

وبالصرب،  ة باإليامن والعمل الصالح، والتوايص باحلقِّ بنفسه عن هذه البليَّ 

فيحمله اخلوف املمزوج بالرجاء عىل فتح أسباب النجاء، وقرع أبواب 

 االلتجاء. اهـ.

نا ء يف كتاب ظالل القرآن: كان الرجالن من أصحاب سيداوج

رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم إذا التقيا مل يتفرقا حتى 

لقد  ،ثم يسلم أحدمها عىل اآلخر «والعرص»يقرأ أحدمها عىل اآلخر سورة 

كانا يتعاهدان عىل هذا الدستور اإلهلي، يتعاهدان عىل اإليامن والصالح، 

عاهدان عىل أهنام ويت ،والتوايص بالصرب ويتعاهدان عىل التوايص باحلقِّ 

ويتعاهدان عىل أهنام من هذه األمة القائمة عىل  ،حارسان هلذا الدستور

 هذا الدستور. اهـ.

 ء عىل ذلك:اوبن

حرج من قراءة سورة العرص كلام التقى املسلامن مع بعضهام  فال 

فإذا قرئت سورة  ،وقٍت  وهذا سواٌء بعد صالة العرص أو يف أيِّ  ،البعض

 بأصحاب سيدنا رسول اهلل ة التأيسِّ لعرص مجاعًة بنيَّ العرص بعد صالة ا
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برشط أن ال  ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فال حرج يف ذلك

لذا أرى أن ترتك  ،يعتقد أن هذا من السنة بعد االنتهاء من صالة العرص

ه بعضهم اآلخرين أو ينبِّ  ،ةنَّهذا من الس   ون أنَّ أحيانًا حتى ال يعتقد املصل  

ة الرشيفة بعد االنتهاء من صالة العرص. نَّهذا األمر ليس من الس   إىل أنَّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

ففتحت عليه  ،وأغلق على اإلمام ،كنت أصلي يف مجاعة: 29لسؤالا

ت فهل صحَّ ،وتابع اإلمام يف صالته بعد األخذ بالرد ،مباشرة

 صالتي أم بطلت؟ مع العلم بأن مذهيب حنفي.

فتح املؤتم عىل إمامه إذا  ذهب مجهور الفقهاء إىل أنَّ أوالً: : جلوابا

ه إذا غلط يف القراءة إىل وردَّ  ،ج عليه يف القراءة وهو يف الصالةرت  أ  

 الصواب مرشوٌع إمجاالً.

فه يف القراءة مل إذا فتح عىل إمامه بعد توق   ة إىل أن املؤتمَّ حلنفيَّ اوذهب 

ملا روي عن  ،إىل إصالح صالته ه مضطر  ألن ،يكن كالمًا مفسدًا للصالة

سيدنا عيٍل ريض اهلل عنه أنه قال: )إذا استطعمكم اإلمام فأطعموه( رواه 

 الدارقطني. واستطعامه: سكوته.

ألن الفتح  ،لإلمام الفتح عليه ال التالوة ملقتدي يف الردِّ اوينوي 

 ممنوٌع عنها يف صالة اجلامعة.فوأما القراءة  ،ٌص له فيهمرخَّ 

نتقاله إىل آيٍة أخرى مل تفسد صالته، وهو قول اولو فتح عليه بعد 

عامة مشايخ احلنفية. كام جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية مصطلح: 
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 )فتح عىل اإلمام(.

 من آداب الفتح عىل اإلمام:نيًا: اث

حتى ال  ،واحدٌ  بل يرد   ،عىل اإلمام جمموعٌة من املصلني ال يردَّ أن  ـ1

 اإلمام.ش يتشوَّ 

 فلعله يسرتجع. ،لإلمام إذا صمت ملقتدي بالردِّ ال ـ عدم تعج  2

تًا من ينبغي للمقتدي أن يبادر بالفتح لإلمام إال إذا كان متثبِّ  ـ ال3

 .وليس من باب الشكِّ  ،وكان عىل ثقٍة من حفظه ،خطأ اإلمام

تدي وخيشى املق ،باملعنى وال خيل   وقع اإلمام يف حلٍن غري جيل  إذا  ـ4

فاألوىل عدم  ،ش عليهبل يرتبك ويشوِّ  ،لإلمام أن ال ينتبه لذلك لو ردَّ 

 له يف هذه احلالة. الردِّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

إذا نويت الفتح  ،تك وصالة اإلمام صحيحٌة إن شاء اهلل تعاىلفصال 

 واهلل تعاىل أعلم. ،وإذا نويت القراءة فصالتك مكروهٌة. هذا ،ال القراءة

 

** ** ** 
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 ما هي آداب دفن امليت؟: 1لسؤالا

والدليل عىل  ،دفن املسلم فرض كفايٍة إمجاعًا إن أمكن جلواب:ا

وجوبه توارث الناس من لدن آدم عليه السالم إىل يومنا هذا مع النكري 

 عىل تاركه.

ل من قام بالدفن هو قابيل الذي أرشده اهلل تعاىل إىل دفن أخيه وَّ أو

ۡرِض  ِف  َيۡبَحُث  اُغَراب   ٱّلَلُ  َفَبَعَث ﴿قال تعاىل:  ،هابيل
َ
َٰرِي َكۡيَف  لُِيَِيُهۥ ٱۡۡل  يَُو

ِخيهِ  َسوَۡءةَ 
َ
َعَجۡزُت  َيََٰوۡيلََتَٰٓ  قَاَل  أ

َ
نۡ  أ

َ
ُكونَ  أ

َ
َوَٰرِيَ  ٱۡلُغَرابِ  َهََٰذا ِمۡثَل  أ

ُ
 َسوَۡءةَ  فَأ

ِخ 
َ
ۡصَبحَ  أ

َ
 . [31املائدة: ] ﴾ٱلَنَِٰدِميَ  ِمنَ  فَأ

فن النبي صىل اهلل وإنام د   ،مكان للدفن هو املقربة العامة فضلأو

حيث  ،هذا من خصوصياته عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف بيته ألنَّ 

 يدفن النبي يف املكان الذي مات فيه.

وبعض الفقهاء قالوا: حيرم الدفن  ،لدفن يف بيت أو مسجداويكره 

 يف املسجد.

 ،دفن املرأة حمارمها الرجاللفقهاء إىل أن األوىل باوذهب مجهور 

ثم  ،ثم عصبته ،وأما دفن الرجل فاألوىل به أقرهبم إليه ،األقرب فاألقرب

 ثم الرجال األجانب. ،أرحامه ذوو

خالف بني الفقهاء يف أنه ال جيوز للمسلم أن يدفن كافرًا ولو  وال

 بأن ال جيد من يواريه غريه. ،قريبًا إال لرضورة
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ويقول واضعه:  ،هًا إىل القبلةه األيمن متوجِّ قِّ مليت عىل ش  اثم يوضع 

 ة رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم.بسم اهلل وعىل ملَّ 

 ،نيج بالطِّ ر  الف   د  س  وت   ،حدن عىل اللَّ ب  ى اللَّ ويسوَّ  ،لكفناعقد  ل  ثم حت   

ل ويقو ،حثيه من قبل رأسه ثالثاً  ويستحب   ،املطبوخ رِّ كره وضع اآلج  وي  

ويف الثالثة:  ،ويف الثانية: وفيها نعيدكم ،يف احلثية األوىل: منها خلقناكم

 ومنها نخرجكم تارة أخرى.

 ثم يرش   ،م أنه قربعل  لقرب عن األرض مقدار شرب حتى ي  اويرفع 

 ع أنصبة عىل طريف القرب حتى يعرفوتوض ،ويوضع عليه احلصباء ،باملاء

 أنه قرب.

وقدر األقل نصف  ،ٌة تكتم رائحة امليتقل ما جيزئ يف الدفن حفرأو

 قامة الرجل القائم.

أن جيلس املشيعون للميت بعد  لفقهاء بأنه يستحب  اح مجهور ورصَّ 

 
ٍ
روى أبو داود  ،ق حلمهويفرَّ  ،بقدر ما ينحر جزور ،وقراءةٍ  ،دفنه لدعاء

صىل اهلل عليه وعىل آله عن عثامن بن عفان ريض اهلل عنه قال: )كان النبي 

استغفروا »إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه فقال:  به وسلموصح

 (.«سألألخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه اآلن ي  

أن يقرأ عىل القرب بعد الدفن  ن ابن عمر ريض اهلل عنهام يستحب  اوك

 أول سورة البقرة وخامتتها.

ويكره كراهة حتريٍم رفع  ،زة أن يطيل الصمتاوينبغي ملن تبع جن
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ملا روى ابن أيب شيبة عن قيس بن عباد  ،ذكر وقراءة القرآنالصوت بال

ون يستحب   صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلمقال: كان أصحاب حممد 

 وعند اجلنائز. ،وعند القرآن ،خفض صوت عند ثالث: عند القتال

ك بام حيدث يف زماننا من فام ظن  ،كان هذا يكره كراهة حتريمفإذا 

وحديث عن جتارة  ،ورشب للدخان ،وضحك ،ةغيبة ونميمة وسخري

 !وما شاكل ذلك عند تشييع اجلنازة؟ودنيا 

 واهلل تعاىل أعلم. ،نسأل اهلل تعاىل حسن اخلتام. هذا

 ما هي آداب العزاء؟: 2لسؤالا

 ،اتفق الفقهاء عىل استحباب التعزية ملن أصابته مصيبة جلواب:ا

ى مصابًا فله من عزَّ »لم: وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس

 رواه الرتمذي عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه . «مثل أجره

ي ما من مؤمٍن يعزِّ »هلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: اولقوله صىل 

رواه  «أخاه بمصيبٍة إال كساه اهلل سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة

 الرتمذي عن عمرو بن حزم ريض اهلل عنه.

 اب التعزية:دآومن 

 ى أهل املصاب مجيعًا كبارهم وصغارهم.يعزَّ  أوالً:

هلل ما أخذ وما  أن يقول املعزي ألهل املصاب: )إنَّ  : يستحب  نياً اث

 عنده مسم   أعطى وكل  
ٍ
ى فلتصربوا وحتتسبوا(. أو يقول هلم: أعظم يشء

 أو ،وأسكنه فسيح جناته ،وغفر اهلل مليتكم ،وأحسن عزاءكم ،اهلل أجركم
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ضًا و  وع   ،هالك فًا من كلِّ ل  وخ   ،مصيبة يف اهلل عزاًء يف كلِّ  يقول هلم: إنَّ 

 املصاب من حرم الثواب. فإنَّ  ،وإياه فارجوا ،قوافباهلل فث   ،ما فات من كلِّ 

ويذكرهم بجزاء الصابرين  ،أهل املتوىف عىل الصرب : أن حيثَّ لثاً اث

ِ ﴿لقوله تعاىل:  ،يوم القيامة ِ ٓ  ٱََّلِينَ  ١٥٥ ِۡبِينَ ٱلَصَٰ  َوبَش  َصََٰبۡتُهم إَِذا
َ
ِصيَبة   أ  مُّ

ِ  إِنَا قَالُٓوا   ٓ  ّلِلَ َلَٰٓئَِك  ١٥٦ َرَِٰجُعونَ  إَِلۡهِ  ِإَوَنا و 
ُ
ِن َصلََوَٰت   َعلَۡيِهمۡ  أ  َورََۡحَة   َرب ِِهمۡ  م 

َلَٰٓئَِك  و 
ُ
 .[157البقرة: ] ﴾ٱلُۡمۡهَتُدونَ  ُهمُ  َوأ

بام ورد يف احلديث الذي  ،بموته: الدعاء للميت عند العلم بعاً ار 

صىل اهلل عليه قال: قال النبي  ،رواه الطرباين عن ابن عباٍس ريض اهلل عنهام

 ،فإذا أتى أحدكم وفاة أخيه ،للموت فزعاً  إنَّ »: وعىل آله وصحبه وسلم

اللهم اكتبه يف  ،وإنا إىل ربنا ملنقلبون ،فليقل: إنا هلل وإنا إليه راجعون

اللهم ال  ،واخلف عقبه يف اآلخرين ،كتابه يف علينيواجعل  ،املحسنني

 .«ا بعدهوال تفتنَّ ،حترمنا أجره

أو اللغو  ،ب الضحكوجتن  ،ترك االبتسام عند التعزية مسًا:اخ

هذه األمور من عالمة قسوة  فكل   ،ة االكرتاثأو قلَّ  ،بباطل الكالم

 عظ بيشء آخر.عظ باملوت مل يتَّ ومن مل يتَّ  ،القلب

 أن ال تتجاوز التعزية ثالثة أيام. :دساً اس

رضره ال  ألنَّ  ،وخاصة يف العزاء ،رشب الدخان ال جيوز رشعاً  سابعًا:

 وإيذاء املؤمن ال جيوز رشعًا. ،بل عىل املشاركني يف العزاء ،يقترص عىل املدخن

لقوله صىل اهلل عليه وعىل  ،مواساة أهل املتوىف بصنع طعام هلم منًا:اث
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أو  ،اصنعوا آلل جعفٍر طعامًا فقد أتاهم أمٌر يشغلهم»: آله وصحبه وسلم

 رواه أبو داود عن عبد اهلل بن جعفر ريض اهلل عنه. «أتاهم ما يشغلهم

 ألخطاء الشائعة يف التعزية:اومن 

 لسواد للرجال والنساء.اـ لبس 1

 حللوى والضيافات والدخان.اـ تقديم 2

إذا كان من مال ويكون هذا حرامًا  ،لطعام للضيوفاـ تقديم 3

ٌ ويف ورثته ق   ،امليت  .رصَّ

 ووضع إشارة سوداء عليه. ،ملتوىفاـ تعليق صور 4

 وة القرآن الكريم مع عدم اإلنصات واالستامع له.ـ تال5

 قامة مولد للنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف اليوم الثالث. إـ 6

 ،رآن الكريمة للصوت أثناء تالوة القستخدام أجهزة مكربِّ اـ 7

 بحيث تصبح عنوانًا عىل وجود ميت يف هذا املكان.

أو إقامة  ،الجتامع يف اليوم األربعني بعد الوفاة لتجديد احلزناـ 8

 وكذلك بعد مرور عام عىل وفاته.  ،مولد وما شاكل ذلك

ومقاطعة  ،اللتفات حلديث طالب علم أو عامل أثناء التعزيةاـ عدم 9

 ين أو بتوديعهم.عزِّ ث باستقبال املاملتحدِّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،ل اهلل تعاىل أن يردنا إىل دينه ردًا مجياًل. آمني. هذاأنس

وما  ،ني صالة الفريضةما حكم وضع اجلنازة أمام املصلِّ: 3لسؤالا

 حكم الصالة عليها يف املسجد؟



 

 الفتاوى الرشعية

 

120 

أما الصالة  ،لصالة اجلنازة جعل مصىل خاص   يستحب   جلواب:ا

وذلك الختالفهم يف تأويل  ،د فقد اختلف فيها الفقهاءعليها يف املسج

 األحاديث الواردة يف هذا املوضوع.

 إلمام مسلم عن السيدة عائشة ريض اهلل عنها أهنا أمرت أن يمرَّ اروى 

فأنكر  ،بجنازة سعد بن أيب وقاٍص ريض اهلل عنه يف املسجد فتصيل عليه

 ما صىل رسول اهلل صىل ،سفقالت: ما أرسع ما نيس النا ،الناس ذلك عليها

 اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عىل سهيل بن البيضاء إال يف املسجد.

داود عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل  وروى أبو

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )من صىل عىل جنازٍة يف املسجد 

جه: )من صىل عىل جنازٍة فال يشء عليه(. ويف رواية لإلمام أمحد وابن ما

 يف املسجد فال يشء له(.

واحلنابلة إىل  ،لشافعية إىل ندب الصالة عىل امليت يف املسجدافذهب 

وذهب احلنفية واملالكية إىل كراهة الصالة  ،حلديث اإلمام مسلم ،جوازها

ومحل  ،ر مكان للصالة عليها خارج املسجدعىل امليت يف املسجد إذا توفَّ 

نابلة رواية اإلمام أمحد وابن ماجه عىل نقص أجر من صىل الشافعية واحل

وألنه يف رواية أيب داود:  ،وقالوا: احلديث ضعيف ،عهاعىل اجلنازة ومل يشيِّ 

 )فال يشء عليه( بدل: )فال يشء له(.

 ء عىل ذلك:اوبن

حرج من الصالة عىل اجلنازة يف املسجد إذا أمن املسجد من  فال
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 ة.التلويث والرائحة الكرهي

سواء  ،وأما وضعها يف قبلة املصلني أثناء الصالة فال حرج يف ذلك

 ،وا الفريضةوضعت أمام املصلني أو عن يمينهم أو عن شامهلم حتى يصل  

 واهلل تعاىل أعلم. ،ثم يصىل عليها. واألوىل عدم وضعها أمام املصلني. هذا

عًا من أنوا املاء على القرب؟ وهناك من يرشُّ ما حكم رشِّ: 4لسؤالا

 فهل هذا جائز شرعًا؟ ،احلبوب يف املقربة

أن النبي  ،أخرج البيهقي عن جعفر بن حممد عن أبيهأوالً: جلواب: ا 

ووضع  ،عىل قرب ابنه إبراهيم صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم رشَّ 

 عليه احلصباء.

أن  لفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة بأنه يسن  اح مجهور ورصَّ 

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  النبيَّ  عىل القرب بعد الدفن ماء؛ ألنَّ  رشَّ ي

صىل  بيَّ النَّ وألنَّ  ،كام روى ابن ماجه ،عىل قرب سعد بن معاذ وسلم رشَّ 

كام  ،قرب عثامن بن مظعون اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أمر برشِّ 

 أخرج البزار.

كبٍد رطبٍة أجٌر( رواه  جاء يف احلديث الرشيف: )يف كلنيًا: اث

ويقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  ،البخاري ومسلم

 )إنام األعامل بالنيات( رواه البخاري.

 ء عىل ذلك:اوبن

عند  كام يسن   ،لقرب بعد الدفن باملاء عند مجهور الفقهاءا رش   فيسن  
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يف ذلك متاسك  ألنَّ  ،الشافعية واحلنابلة وضع احلىص الصغار عىل القرب

 وأمنع لرتابه من أن تذهبه الريح. ،وأبعد لدروسه ،الرتاب

احلبوب عىل القبور من أجل أن تأكله الطيور فال حرج يف  وأما رش  

ولكن برشط عدم  ،كام جاء يف احلديث ،بل له يف ذلك األجر ،ذلك

 واهلل تعاىل أعلم. ،ة ذلك يف املقربة. هذااالعتقاد بسنيَّ 

 ،هو أجر من شهد جنازة وصلى عليها وتبعها حتى الدفن ما: 5لسؤالا

 وماذا ينتفع امليت من ذلك؟

روى اإلمام البخاري ومسلم عن أيب هريرة ريض أوالً: جلواب: ا

اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم : )من 

ن فله دف  ت  ومن شهدها حتى  ، عليها فله قرياطٌ شهد اجلنازة حتى يصىلَّ 

 قيل وما القرياطان؟ قال: مثل اجلبلني العظيمني(. ،قرياطان

إلمام مسلم عن سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه أنه كان اوروى 

إذ طلع خباٌب صاحب  ريض اهلل عنهام قاعدًا عند عبد اهلل بن عمر

فقال: يا عبد اهلل بن عمر أال تسمع ما يقول أبو هريرة أنه سمع  ،املقصورة

ول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول: )من خرج مع رس

 ،جنازٍة من بيتها وصىل عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قرياطان من أجرٍ 

ومن صىل عليها ثم رجع كان له من األجر مثل  ،كل قرياٍط مثل أحدٍ 

 فأرسل ابن عمر خبابًا إىل عائشة ريض اهلل عنها يسأهلا عن قول أيب ،أحدٍ 

وأخذ ابن عمر قبضًة من حصباء  ،ثم يرجع إليه فيخربه ما قالت ،هريرة
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فقال: قالت عائشة: صدق  ،بها يف يده حتى رجع إليه الرسولاملسجد يقلِّ 

فرضب ابن عمر باحلىص الذي كان يف يده األرض ثم قال:  ،أبو هريرة

 طنا يف قراريط كثريٍة(.لقد فرَّ 

 عنه قال: قال رسول اهلل لبخاري عن أيب هريرة ريض اهللاوروى 

بع جنازة مسلٍم إيامنًا صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )من اتَّ 

 عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من واحتسابًا وكان معه حتى يصىلَّ 

ومن صىل عليها ثم رجع قبل أن  ،قرياٍط مثل أحدٍ  كل   ،األجر بقرياطني

 .تدفن فإنه يرجع بقرياٍط(

ار عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وعىل لبزاوروى 

فإن اتبعها فله  ،آله وصحبه وسلم قال: )من أتى جنازة يف أهلها فله قرياط

 فإن انتظرها حتى تدفن فله قرياط(. ،فإن صىل عليها فله قرياط ،قرياط

ط يقول احلافظ بن حجر رمحه اهلل تعاىل يف فتح الباري: )القريا نيًا:اث

بع مثاًل ال ملن اتَّ  ،ع وحرض الدفنبع وشيَّ أو اتَّ  ،بع وصىلَّ ال حيصل إال ملن اتَّ 

كام سيأيت بيان احلجة لذلك يف الباب الذي  ،ع ثم انرصف بغري صالةوشيَّ 

باع إنام هو وسيلة ألحد مقصودين: إما الصالة وإما االتِّ  يليه، وذلك ألنَّ 

ب عىل املقصود، د مل حيصل املرتَّ دت الوسيلة عن املقصالدفن، فإذا جترَّ 

 ته( اهـ .وإن كان يرجى أن حيصل لفاعل ذلك فضٌل ما بحسب نيَّ 

خر: )والذي يظهر يل أن القرياط حيصل أيضًا ملن آويقول يف موضع 

ما قبل الصالة وسيلة إليها، لكن يكون قرياط من  كلَّ  ألنَّ  ،صىل فقط
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واية مسلم من طريق أيب ع مثاًل وصىل، ورصىل فقط دون قرياط من شيَّ 

عىل أن القراريط  صالح عن أيب هريرة بلفظ: )أصغرمها مثل أحد( يدل  

 هـ .تتفاوت( ا

 ء عىل ذلك:اوبن

لتكون  ،ب العباد بالصالة عىل املوتىهلل تعاىل بعباده أن رغَّ افمن لطف 

 ،عملالتي هي دار ال ،سببًا يف مغفرة ذنوهبم عند مفارقتهم احلياة الدنيا الفانية

 ويبدأ اجلزاء. ،إىل دار البقاء واخللود حيث يطوى فيها سجل األعامل

ب حيث رغَّ  ،هلل تعاىل عىل من مات عىل اإليامن عظيمٌ اففضل 

 ،واالستغفار ،والدعاء له ،والصالة عليه ،املؤمنني بشهود جنازة أخيهم

 ه يف األجر وامليزان كجبل أحد.أقل   ،بهم بأجر عظيمورغَّ 

ألحاديث الرشيفة السابقة نرجو اهلل تعاىل أن يكتب ل اومن خال

ثم  ،ثم صىل عليها ،بعهاثم اتَّ  ،األجر العظيم ملن حرض اجلنازة يف أهلها

واحدة من هذه  بحيث يكتب اهلل تعاىل عىل كلِّ  ،انتظرها حتى تدفن

عليها  ومل يصلِّ  ،بعهاأما من حرض اجلنازة يف أهلها ثم اتَّ  ،األربعة قرياطاً 

 ته.فله أجر عظيم بمقدار نيَّ  ،حيرض الدفنومل 

من اإلخالص هلل تعاىل منذ حضور اجلنازة إىل دفنها ملن كان  وال بدَّ 

كام قال  ،التفريط طنا فيه أشدَّ الذي فرَّ  ،حريصًا عىل هذا األجر العظيم

واهلل  ،(. هذاطنا يف قراريط كثريةٍ سيدنا ابن عمر ريض اهلل عنهام: )لقد فرَّ 

 م.تعاىل أعل
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 بقصد النظافة؟ ،هل جيوز حلق الشعر وتقليم األظفار للميت: 6لسؤالا

ذهب احلنفية واحلنابلة إىل أنه حيرم حلق شعر رأس أوالً:  جلواب:ا

 كام حيرم حلق العانة ملا فيه من ملس عورته. ،ذلك من الزينة امليت؛ ألنَّ 

حيلق عند الشافعية أنه ال  واألصح   ،ملالكية إىل كراهة ذلكاوذهب 

 شعر امليت.

خالفًا  ،أما بالنسبة لتقليم األظفار فال جيوز عند مجهور الفقهاءنيًا: اث

 للشافعية الذين قالوا بجواز تقليم األظفار إذا كانت فاحشة.

 ء عىل ذلك:اوبن

إال إذا كان الظفر  ،وكذلك تقليم أظفاره ،فال جيوز حلق شعر امليت

  أعلم.واهلل تعاىل ،طوياًل طوالً فاحشًا. هذا

 ة وضع رأس امليت على ميني اإلمام؟نَّمن السُّ هل صحيح أنَّ: 7لسؤالا

قوله: ويؤخذ »جاء يف تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق: ) جلواب:ا

، ويف الذهاب باجلنازة يقدم الرأس فإذا انتهوا «رسيره بقوائمه األربع إلخ

عىل يسار  ورجاله ،رأسه عىل يمني القبلة ،للمصىل فإنه يوضع عرضاً 

 ثم يصىل عليه(. ،القبلة

 ،«أمام املصيل»وكونه هو أو أكثره  «ووضعه»ء يف الدر املختار: )اوج

وموضوٍع  ،وحمموٍل عىل نحو دابةٍ  ،عىل غائٍب  فال تصح   ،وكونه للقبلة

وصالة النبي  ،تها عىل الصبيلصحَّ  ،خلفه؛ ألنه كاإلمام من وجٍه دون وجهٍ 

أو خصوصيٌة.  ،صحبه وسلم عىل النجايش لغويةٌ صىل اهلل عليه وعىل آله و
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 دوا.وصحت لو وضعوا الرأس موضع الرجلني وأساؤوا إن تعمَّ 

رأسه مما  ة وضع  نَّاملختار: فأفاد أن الس   املحتار عىل الدرِّ  ء يف ردِّ اوج

ل يف البدائع لإلساءة بقوله ييل يمني اإلمام كام هو املعروف اآلن، وهلذا علَّ 

 نة املتوارثة(.لتغيريهم الس

 ء عىل ذلك:اوبن

وهذا ما تعارف عليه  ،ة وضع رأس امليت مما ييل يمني اإلمامنَّفالس  

 واهلل تعاىل أعلم. ،وما رآه املسلمون حسنًا فهو عند اهلل حسن. هذا ،الناس

 هل جتوز املشاركة يف تشييع جنازة رجل نصراني؟: 8لسؤالا

عىل املسلمني فيام بني بعضهم  لقد جعل اإلسالم حقوقاً أوالً:  جلواب:ا

وذلك لقوله  ،ومن مجلة هذه احلقوق تشييع جنازة الرجل املسلم ،البعض

قيل:  ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )حق املسلم عىل املسلم ست

وإذا  ،وإذا دعاك فأجبه ،م عليهيا رسول اهلل؟ قال: إذا لقيته فسلِّ  ما هنَّ 

وإذا  ،هدر وإذا مرض فع   ،هتر مِّ س فحمد اهلل فش  وإذا عط ،استنصحك فانصح له

 مات فاتبعه( رواه اإلمام مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.

 حلديث  ،ةٌ نَّلفقهاء إىل أن تشييع جنازة املسلم س  اوذهب مجهور 

الرباء بن عازب ريض اهلل عنه قال: )أمرنا النبي صىل اهلل عليه وعىل آله 

( رواه اإلمام البخاري. واألمر هنا للندب ال وصحبه وسلم باتباع اجلنائز

 للوجوب باتفاق الفقهاء.

إذا كان جلواٍر أو قرابٍة  ،ل احلنفية: اتباع اجلنائز أفضل من النوافلاوق
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ملا رواه اإلمام  ،ع اجلنازة امليش خلفهاواألفضل ملشيِّ  ،أو صالٍح مشهورٍ 

اهلل عنه قال: قال أمحد والرتمذي وابن ماجه عن عبد اهلل بن مسعوٍد ريض 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )اجلنازة متبوعٌة وال 

 مها(.وليس منها من تقدَّ  ،تتبع

عيٌل ريض اهلل عنه: )االتباع ال يقع إال عىل التايل، وال  اويقول سيدن

 بل هو متبوٌع(. ،ى املقدم تابعاً يسمَّ 

واجعلها نصب عينيك،  ،مها بني يديكهلل عنه: )قدِّ اويقول ريض 

 فإنام هي موعظٌة وتذكرٌة وعربٌة( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه.

من فضل اهلل تعاىل عىل عبده املؤمن أن رشع له الصالة عليه نيًا: اث

روى ابن ماجه والطرباين  ،ليكون املصلون شفعاء له ،عند انقضاء أجله

ل اهلل صىل اهلل والدارقطني عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال: قال رسو

عليه وعىل آله وصحبه وسلم: قال اهلل تعاىل: )يا بن آدم: اثنتان مل تكن لك 

رك جعلت لك نصيبًا من مالك حني أخذت بكظمك ألطهِّ  ،واحدٌة منهام

 وصالة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك(. ،يكبه وأزكِّ 

مطروٌد من إذا مات العبد عىل الكفر ـ والعياذ باهلل تعاىل ـ فهو لثًا: اث

وال القيام  ،وال االستغفار له ،وال جيوز الدعاء له بالرمحة ،رمحة اهلل تعاىل

ۡسَتۡغَفۡرَت  َعلَۡيِهمۡ  َسَوآءر ﴿قال تعاىل:  ،عىل قربه
َ
مۡ  لَُهمۡ  أ

َ
 لَن لَُهمۡ  تَۡسَتۡغفِرۡ  لَمۡ  أ

ن َءاَمُنٓوا   َوٱََّلِينَ  لِلَنِب ِ  ََكنَ  َما﴿. وقال تعاىل: [6املنافقون: ] ﴾لَُهمۡ  ٱّلَلُ  َيۡغفِرَ 
َ
 أ

ِل  ََكنُٓوا   َولَوۡ  لِۡلُمۡشِكِيَ  يَۡسَتۡغِفُروا   و 
ُ
َنُهمۡ  لَُهمۡ  تَبََيَ  َما َبۡعدِ  ِمنَۢ  قُۡرَبَٰ  أ

َ
ۡصَحَُٰب  أ

َ
 أ
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ِ  َوَل ﴿. وقال تعاىل: [113التوبة: ] ﴾ٱۡۡلَِحيمِ  َٰٓ  تَُصل  َحد   ََعَ
َ
ِۡنُهم أ بَد   َماَت  م 

َ
 اأ

َٰ  َتُقمۡ  َوَل   .[84التوبة: ] ﴾َقۡۡبِهِۦٓ  ََعَ

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،وخاصًة يف هذا الوقت ،جيوز تشييع الرجل النرصاين بعد موته فال 

 وهذا عند مجهور أهل العلم. ،لوجود املنكرات فيه

فذهب بعض  ،إذا كان النرصاين امليت قريبًا للرجل املسلمأما 

 ام اجلنازة ال خلفها.عىل أن يكون أم ،الفقهاء إىل جواز حضور جنازته

بن عباٍس ريض اهلل عنهام: أنه مات رجٌل نرصايٌن وله ابٌن اروي عن 

فقال ابن عباٍس ريض اهلل عنه: )كان ينبغي له أن يتبعه  ،فلم يتبعه ،مسلمٌ 

 ويدفنه ويستغفر له يف حياته( رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه.

 ه الكافر. اهـ.ء يف املجموع: وجيوز للمسلم اتباع جنازة قريباوج

إلمام أمحد عن عيٍل ريض اهلل عنه قال: )ملا مات أبو طالٍب اوروى 

ك عمَّ  فقلت: إنَّ  ،أتيت النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

 (.ه  وار  فقال: انطلق ف   ،قد مات الشيخ الضالَّ 

لدارقطني أنه جاء ثابت بن قيس بن شامٍس ريض اهلل عنه إىل اوروى 

 ه توفيت وهيأمَّ  فقال: إنَّ  ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلمرسول اهلل 

 فقال النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه ،أن حيرضها وهو حيب   ،ةٌ نرصانيَّ 

ر وسلم: )اركب دابَّ 
 فإنك إذا كنت أمامها مل تكن معها(. ،أمامها تك ورس 

ل: ماتت وجاء يف مصنف ابن أيب شيبة عن أيب وائل ريض اهلل عنه قا
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فقال: )اركب دابتك  ،فذكرت ذلك له ،فأتيت عمر ،أمي وهي نرصانيةٌ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،ورس أمامها(. نسأل اهلل تعاىل حسن اخلتام. هذا

هل صحيح بأن صنع الطعام من أهل امليت للضيوف من : 9لسؤالا

ألن النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال:  ،النياحة

 النياحة؟الطعام من 

عن سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله  ما صحَّ أوالً: جلواب: ا

ولكن جاء يف سنن ابن ماجه  ،وصحبه وسلم أنه قال: الطعام من النياحة

عن جرير بن عبد اهلل البجيل ريض اهلل عنه قال: )كنا نرى االجتامع إىل 

 أهل امليت وصنعة الطعام من النياحة(.

ن يقوم جريان أهل امليت واألقارب األباعد فيصنعوا السنة أنيًا: اث

ملا ورد عن عبد اهلل بن جعفٍر ريض اهلل عنه قال: ملا جاء نعي  ،طعامًا هلم

قال النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  ،جعفٍر حني قتل

أو أتاهم ما يشغلهم(  ،فقد أتاهم أمٌر يشغلهم ،)اصنعوا آلل جعفٍر طعاماً 

 مام أمحد.رواه اإل

يقول ابن عابدين  ،أن يصنع أهل امليت طعامًا للناس فهو مكروهٌ أما 

ألنه رشع يف  ،يف حاشيته: )ويكره اختاذ الضيافة من الطعام من أهل امليت

الرسور ال يف الرشور، وهي بدعٌة مستقبحٌة. اهـ . ويف البزازية: ويكره 

ونقل الطعام إىل القرب  ،اختاذ الطعام يف اليوم األول والثالث وبعد األسبوع

ومجع الصلحاء والقراء للختم  ،يف املواسم، واختاذ الدعوة لقراءة القرآن
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 أو لقراءة سورة األنعام أو اإلخالص. اهـ(.

إلمام النووي رمحه اهلل تعاىل: )أما إصالح أهل امليت طعامًا اويقول 

 اهـ(. وهو بدعٌة غري مستحبٍة. ،فلم ينقل فيه يشءٌ  ،ومجع الناس عليه

 ء عىل ذلك:اوبن

وخاصًة إذا كان من مال  ،هل امليت أن يصنعوا طعاماً فيكره أل

 ،ألنه يعترب نوعًا من أنواع أكل أموال اليتامى ،ًا من بعدهرصَّ املتوىف وترك ق  

ُكلُونَ  ٱََّلِينَ  إِنَ ﴿واهلل تعاىل يقول: 
ۡ
ََٰل  يَأ ۡمَو

َ
ُكلُونَ  إَِنَما ُظۡلًما ٱۡلََتََٰمَٰ  أ

ۡ
 ِف  يَأ

 .[10النساء: ] ﴾اَسعِي   وََسَيۡصلَۡونَ  انَار   ُبُطونِِهمۡ 

وإن أوىص امليت بذلك فال جيب عىل الورثة تنفيذ هذه الوصية ألهنا 

 واهلل تعاىل أعلم. ،ة. هذانَّخالٌف للس  

هل صحيح بأنه ال جيوز للمرأة احلائض أن تدخل على : 10لسؤالا

 امليت قبل دفنه لتوديعه؟

 ،م عىل احلائض والنفساء واجلنب أموٌر معلومةٌ املحرَّ  جلواب:ا

 ،ومحله ،املصحف ومس   ،وقراءة القرآن ،والطواف ،وهي: الصالة

ومن صالٍة عىل  ،واملكث يف املسجد؛ أما ما عدا ذلك من ذكر اهلل تعاىل

إال أن األوىل  ،النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فال حرج فيه

 ب فقط.أن ال يفعل ذلك اجلن

دخول احلائض والنفساء واجلنب عىل امليت عند احتضاره أو أما 

فقهاء احلنفية عىل أنه ينبغي أن خترج النفساء واجلنب  فقد نصَّ  ،بعد موته
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 وكذلك احلائض من عند امليت.

ملالكية عدم حضور احلائض والنفساء واجلنب عند من اويندب عند 

 حرضته الوفاة.

 ء عىل ذلك:اوبن

أو من  ،م عىل احلائض الدخول عىل امليت إن كان أنثىفال حير 

 واهلل تعاىل أعلم. ،واألوىل عدم الدخول. هذا ،حمارمها لتوديعه

 الصالة على امليت يف املقربة بني القبور؟ هل تصحُّ: 11لسؤالا

 الصالة عىل امليت يف املقربة فيها قوالن: جلواب:ا

مذهب احلنفية وقوٌل وهو  ،لقول األول: اجلواز مع عدم الكراهةا

 ،النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم صىل عىل قربٍ  ألنَّ  ،لإلمام أمحد

كام جاء يف الصحيحني عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن امرأًة سوداء كانت 

 ،ففقدها رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ،املسجد م  ق  ت  

روا أفال كنتم آذنتموين؟ قال: فكأهنم صغَّ  قال: ،فقالوا: ماتت ،فسأل عنها

ثم قال: )إن هذه القبور  ، عليهافصىلَّ  ،وهفدل   ،وين عىل قربهال  فقال: د   ،أمرها

 ينورها هلم بصاليت عليهم(.عزَّ وجل  اهلل وإنَّ  ،مملوءٌة ظلمًة عىل أهلها

أخرج اإلمام أمحد عن أيب سعيٍد  ،لقول الثاين: اجلواز مع الكراهةا

دري ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه اخل

 إال املقربة واحلامم(. وأخرج اإلمام البخاري ،ها مسجدٌ وسلم: )األرض كل  

عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  ،عن ابن عمر ريض اهلل عنهام
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 ًا(.وال تتخذوها قبور ،وسلم قال: )اجعلوا يف بيوتكم من صالتكم

حلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل يف فتح الباري: وقد نقل ابن ايقول 

املقربة ليست  وا هبذا احلديث عىل أنَّ املنذر عن أكثر أهل العلم أهنم استدل  

 بموضع الصالة. اهـ.

 ء عىل ذلك:اوبن

وأما الصالة  ،األوىل واألفضل ية عىل امليت خارج املقربة هفالصال 

وعىل قول من قال بجواز الصالة عليه بني  ،مختلٌف فيهاعليه بني القبور ف

 واهلل تعاىل أعلم. ،فإنه يشرتط جلوازها األمن من النجاسة. هذا ،القبور

 هل صحيح بأن امليت يشعر مبن يزوره؟: 12لسؤالا

ثبت أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أوالً: جلواب: ا

روى  ،موا عىل أهل املقربةملقابر أن يسلِّ كان يأمر أصحابه إذا خرجوا إىل ا

اإلمام مسلم عن سليامن بن بريدة ريض اهلل عنه قال: )كان رسول اهلل 

 ،مهم إذا خرجوا إىل املقابرصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يعلِّ 

ويف رواية  ،فكان قائلهم يقول ـ يف رواية أيب بكٍر ـ: السالم عىل أهل الديار

وإنا إن شاء اهلل  ،عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني زهرٍي: السالم

 أسأل اهلل لنا ولكم العافية(. ،لالحقون

ما كان يفعله سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  اوهذ

كام روى اإلمام مسلم عن عائشة ريض اهلل عنها أهنا قالت: )كان  ،وسلم

وصحبه وسلم كلام كان ليلتها من  رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله
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رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم خيرج من آخر الليل إىل 

غدًا  ،وأتاكم ما توعدون ،السالم عليكم دار قوٍم مؤمنني»فيقول:  ،البقيع

 (.«اللهم اغفر ألهل بقيع الغرقد ،وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون ،لونمؤجَّ 

 ن: أي من الثواب والنعيم.تاكم ما توعدوأمعنى: 

لون الستيفاء متام ثوابكم وأجوركم لون: أي مؤجَّ مؤجَّ  اً معنى: غد

 عند اهلل تعاىل.

بن القيم رمحه اهلل تعاىل: وهذا خطاٌب ملن يسمع ويعقل، ايقول 

ولوال ذلك لكان هذا اخلطاب بمنزلة خطاب املعدوم واجلامد، والسلف 

بأن امليت يعرف زيارة احلي له  جممعون عىل هذا، وقد تواترت اآلثار

 ويستبرش به. اهـ.

ء يف فتاوى العز بن عبد السالم رمحه اهلل تعاىل: والظاهر أن اوج

نا بالسالم عليهم، والرشع ال يأمر بخطاب رر م  امليت يعرف الزائر، ألنا أ  

 من ال يسمع. اهـ.

خرج اخلطيب وابن عساكر وابن النجار وابن عبد الرب عن أيب أ

عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أنه  ،ريض اهلل عنههريرة 

م عليه إال بقرب أخيه املؤمن كان يعرفه يف الدنيا، فسلَّ  ما من أحٍد مرَّ »قال: 

 . «عليه السالم عرفه وردَّ 

روى اإلمام مسلم عن ابن شامسة املهري ريض اهلل عنه قال: نيًا: اث 

عنه وهو يف سياقة املوت فقال: فإذا )حرضنا عمرو بن العاص ريض اهلل 
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 ،ناً وا عيل الرتاب ش  ن فإذا دفنتموين فش   ،فال تصحبني نائحٌة وال نارٌ  أنا مت  

حتى أستأنس  ،ثم أقيموا حول قربي قدر ما تنحر جزوٌر ويقسم حلمها

 بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ريب(.

 نس هبم.ويستأ ،امليت يشعر باحلارضين عندهأن  عىل يدل   اوهذ

جاء يف احلديث الصحيح الذي رواه اإلمام مسلم عن أنس بن لثًا: اث

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  ،مالٍك ريض اهلل عنه

يا أبا جهل بن »فقال:  ،فقام عليهم فناداهم ،ثم أتاهم ،ترك قتىل بدٍر ثالثاً 

أليس قد  ،بة بن ربيعةيا شي ،يا عتبة بن ربيعة ،يا أمية بن خلٍف  ،هشامٍ 

فسمع  ،وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ فإين قد وجدت ما وعدين ريب حقاً 

فقال: يا رسول  ،عمر قول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

ما  ،فوا؟ قال: والذي نفيس بيدهيَّ ى جييبوا وقد ج  كيف يسمعوا؟ وأنَّ  ،اهلل

 .«ون أن جييبواولكنهم ال يقدر ،أنتم بأسمع ملا أقول منهم

رون بالتعنيف والتوبيخ الذي األموات يتأثَّ  دليٌل عىل أنَّ  اويف هذ

 ين أو مسيئني.إذا كانوا مقرصِّ  ،ه إليهم من قبل األحياءيوجَّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

وقد  ،وكيف ال يشعر بمن زاره ،فإن امليت يتأثر ويشعر بمن يزوره 

 احلديث الصحيح الذي ثبت بأنه يسمع قرع نعال املشيعني؟ كام جاء يف

أن رسول اهلل صىل اهلل  ،رواه اإلمام مسلم عن أنس بن مالٍك ريض اهلل عنه

 عنه العبد إذا وضع يف قربه وتوىلَّ  إنَّ »عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 
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 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذا«إنه ليسمع قرع نعاهلم ،أصحابه

 ،صة إذا كان طاهرًاوخا ،ما هي احلكمة من تغسيل امليت: 13لسؤالا

 وجسده نظيفًا؟

جيب عىل املؤمن أن يعلم علم اليقني بأن اهلل تعاىل ال أوالً: جلواب: ا

وال يرشع هلم إال ما فيه  ،معنىرشع لعباده إال عن حكمٍة وعن ي

ِنۡ  َعلَۡيُكم ِلَۡجَعَل  ٱّلَلُ  يُرِيدُ  َماقال تعاىل: ﴿ ،مصلحتهم ونفعهم  َحَرج   م 
َِرُكمۡ  يُرِيدُ  َوَلَِٰكن املائدة: ] ﴾تَۡشُكُرونَ  لََعَلُكمۡ  َعلَۡيُكمۡ  نِۡعَمَتُهۥ َوِلُتِمَ  ِلَُطه 

َ  ٱّلَلُ  يُرِيدُ . ويقول تعاىل : ﴿[6 ِ  ِمن ٱََّلِينَ  ُسَنَ  َوَيۡهِديَُكمۡ  لَُكمۡ  ِلُبَي 
تعاىل:  . ويقول[26النساء: ] ﴾َحِكيم   َعلِيمر  َوٱّلَلُ  َعلَۡيُكمۡ  َوَيُتوَب  َقۡبلُِكمۡ 

ۥٓ  ٱّلَلُ  قََض  إَِذا ُمۡؤِمَنة   َوَل  لُِمۡؤِمن   ََكنَ  َوَما﴿ ۡمًرا َورَُسوَُلُ
َ
ن أ

َ
 لَُهمُ  يَُكونَ  أ

ۡمرِهِمۡ  ِمنۡ  ٱۡۡلَِيَةُ 
َ
بِين   َضَلَٰل   َضَل  َفَقدۡ  َورَُسوََلُۥ ٱّلَلَ  َيۡعِص  َوَمن أ  ﴾امُّ

 .[36األحزاب: ]

 ،وقد خيفيها عنهم ،كمة مما رشعه عىل احلهلل تعاىل خلق  اع ل  طر وقد ي  

 ،وينقاد ألمره ،م األمر إىل اهلل تعاىل وحلكمتهوالواجب عىل املسلم أن يسلِّ 

وال حرج من التامس احلكمة من األحكام  ،احلكمة أم مل يعلم علم  

 األحكام إذا مل يعلم احلكمة. احلرج يف ردِّ  ولكن احلرج كلَّ  ،الرشعية

كام جاء يف احلديث الرشيف الذي  ،ايةٍ تغسيل امليت فرض كفنيًا: اث

عن النبي صىل اهلل  ،رواه اإلمام البخاري عن ابن عباٍس ريض اهلل عنهام
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 وسدرٍ »عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 
ٍ
نوه يف وكفِّ  ،اغسلوه بامء

 ،وليس تكليفًا للميت ،امليت . وهذا تكليٌف لألحياء يف حقِّ «ثوبني

 ومل تبق عليه عبادٌة واجبٌة. ،لتكليففبخروجه من الدنيا سقط عنه ا

 ء عىل ذلك:اوبن

عرف املسلم  ،دي  وهو أمٌر تعب   ،فتغسيل امليت تكليٌف لألحياء 

فبالغسل  ،فإن كان جسده وسخاً  ،وفيه تكريٌم للميت ،احلكمة أم ال

 ،ألن املوت كاحلدث ،وإن كان نظيفًا فيكون طهارًة للميت ،ينظف ويطهر

 واهلل تعاىل أعلم. ،ة من طاهٍر عىل طاهٍر. هذاوتكون بعد ذلك الصال

 

** ** ** 
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فهل جتوز الصدقة قبل  ،ويكثر من الصدقات ،دينرجل َم: 1لسؤالا

 سداد الدين؟

جاء يف احلديث الرشيف عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله  جلواب:ا

ويف  ،البخاري ومسلمرواه  «ظلمٌ  الغنيِّ  ل  طر م  »وصحبه وسلم أنه قال: 

يقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )خري الصدقة  آخر حديث

 ،ويف رواية لإلمام أمحد ،نًى( رواه البخاري ومسلمما كان عن ظهر غ  

 وذكرها البخاري تعليقًا: )ال صدقة إال عن ظهر غنًى(.

أما  ،لفقهاء بأنه ال حرج يف الصدقة اليسرية من املديناوذكر 

 دقة الكبرية فال.الص

أو  ،ق وهو حمتاٌج إلمام البخاري رمحه اهلل تعاىل: )ومن تصدَّ اويقول 

أن يقىض من الصدقة والعتق  ين أحق  فالدَّ  ،أو عليه دينٌ  ،أهله حمتاٌج 

: ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ،ليس له أن يتلف أموال الناس ،وهو رد عليه ،واهلبة

 (.>من أخذ أموال الناس يريد إتالفها أتلفه اهلل<
 ء عىل ذلك:اوبن

اًل فال حرج يف الصدقة مهام كانت يسرية أم كان الدين مؤجَّ فإذا 

 إذا كان يرجو الوفاء عند حلول األجل. ،كبرية

فال  اًل وال يرجو الوفاء عند حلوله،أو مؤجَّ  ،أما إذا كان الدين حاال  

م والواجب مقدَّ  ،والصدقة نافلة ،ألن قضاء الدين واجب ،جتوز الصدقة
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 ،إال أن يأذن الدائن له بذلك. هذا ،مل املحرَّ طر هذا من امل   د  ويع ،ىل النافلةع

 واهلل تعاىل أعلم.

 فهل جتب فيها الزكاة؟ ،ي أغنامًا للتجارةرجل يربِّ: 2لسؤالا

ى زكاة فإهنا تزكَّ  ،إذا كانت األغنام مأخوذًة للتجارة جلواب:ا

 وجتب فيها الزكاة برشطني: ،عروض التجارة

 أو بام انضمَّ  ،إذا بلغت قيمة األغنام بنفسها نصابًا فام فوق ل:ألوا

والنصاب  ،أو عروض جتارية ،أو فضة ،أو ذهب ،إليها من نقود أخرى

 ./24اخلالص عيار / /غ من الذهب81ر بام يساوي /يقدَّ 

 أو أصل ملك النصاب، ،أن حيول احلول عىل أصل املال لثاين:ا

 واحلول هو السنة القمرية.

 ء عىل ذلك:اوبن

ر قيمتها عند رأس احلول الذي فيجب عىل صاحب األغنام أن يقدِّ 

وزكاهتا هي ربع  ،ويؤدي زكاهتا ،ملك فيه النصاب دون النظر إىل عددها

 واهلل تعاىل أعلم. ،العرش من قيمتها. هذا

 نب والتناسلبل للَّ ،خذها للتجارةتَّأمل  ،عندي أغنام عددها كبري: 3السؤال

 فهل جتب فيها الزكاة؟ ،أنا أعلفها من مالي أكثر أيام السنةو ،والصوف

أن  ،أخرج أبو داود عن هبز بن حكيٍم عن أبيه عن جده جلواب:ا

رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: )يف كل سائمة إبٍل 

 يف أربعني بنت لبوٍن(.
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عنه: أن خرج اإلمام أمحد وأبو داود والنسائي عن أنس ريض اهلل أو

أبا بكٍر ريض اهلل عنه كتب هلم: إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول 

عزَّ  اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عىل املسلمني التي أمر اهلل

فمن سئلها  ،هبا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلموجل 

 يعطه... ويف ومن سئل فوق ذلك فال ،من املسلمني عىل وجهها فليعطها

 صدقة الغنم يف سائمتها إذا كانت أربعني ففيها شاٌة(.

فق الفقهاء عىل أن اإلبل والبقر والغنم هي من األصناف التي تَّ او

ولكن ذهب مجهور الفقهاء إىل اشرتاط السوم يف املاشية  ،جتب فيها الزكاة

ة وخالف يف ذلك املالكية وقالوا بوجوب الزكا ،حتى جتب فيها الزكاة

 فيها سواء كانت سائمة أم معلوفة.

 ت.تانبااللسائمة: هي التي يكون غذاؤها عىل الرعي من اومعنى 

لفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة ال جتب الزكاة افعند مجهور 

فهي والعوامل من  ،غري سائمةأكثر السنة يف غنمك ما دامت معلوفًة 

ليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ليس لقوله صىل اهلل ع ،املوايش ال زكاة فيها

يف البقر العوامل صدقٌة( رواه الطرباين عن ابن عباس ريض اهلل عنهام. 

 علفها يستغرق نامءها. ألنَّ  ،ق فيها صفة النامءوألنه ما حتقَّ 

فإن الزكاة جتب فيها زكاة  ،ًة للتجارةأما إذا كانت أغنامك معدَّ 

 .واهلل تعاىل أعلم ،العروض التجارية. هذا
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 فكيف أخرج زكاته؟ ،قمت بعصره وجعلته زيتًا ،بعد حصاد الزيتون: 4لسؤالا

ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعي يف  جلواب:ا

 يَۡومَ  َحَقُهۥ َوَءاتُوا  ﴿لقوله تعاىل:  ،القديم إىل وجوب الزكاة يف الزيتون
َمانَ  ٱلَزۡيُتونَ وَ ﴿. وقد ذكر اهلل تعاىل يف اآلية نفسها: ﴾َحَصادِهِۦ  ﴾َوٱلرُّ

 .[141األنعام: ]

 وقالوا: ال زكاة يف الزيتون. ،لشافعية يف اجلديد وأمحداوذهب 

 ء عىل ذلك:اوبن

 وخيريَّ  ،فالزكاة يف الزيتون واجبة عند مجهور الفقهاء خالفًا للشافعية 

العرش إذا كان  ،ه بعد حصادهي بني أن خيرج زكاة الزيتون من حبِّ املزكِّ 

 ،لفة )سقي(ى بام له ك  سق  ونصف العرش إذ كان ي   ،ى بامء السامء )عدي(سق  ي  

أو نصف  ،فإذا عرص احلب وجعله زيتًا فإنه خيرج زكاته من الزيت العرش

رج قيمة ذلكالعرش إذا كان سقياً   واهلل تعاىل أعلم. ،. هذا، وله أن خي 

ن ولك ،رجٌل ميلك من العروض التجارية مبقدار نصاب: 5لسؤالا

دخله منها ال يكفيه مصروف عائلته أكثر من مخسة عشر 

 يومًا. فهل هناك طريق لدفع الزكاة له؟

عليها  نصَّ  ،مصارف الزكاة حمصورٌة يف ثامنية أصناف جلواب:ا

َُٰت  إَِنَما﴿قال تعاىل:  ،القرآن العظيم  َوٱۡلَعَِٰملِيَ  َوٱلَۡمَسَِٰكيِ  لِۡلُفَقَرآءِ  ٱلَصَدَق
ۡ  َعلَۡيَها ِقَاِب  َوِف  قُلُوُبُهمۡ  ُمَؤَلَفةِ َوٱل  ٱلَسبِيلِ  َوٱبۡنِ  ٱّلَلِ  َسبِيلِ  َوِف  َوٱۡلَغَٰرِِميَ  ٱلر 
ِنَ  فَرِيَضة    . [60النساء: ] ﴾َحِكيم   َعلِيمر  َوٱّلَلُ  ٱّلَلِ  م 
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 ،لفقراء واملساكني هم أهل احلاجة الذين ال جيدون ما يكفيهماف

 ،نده يشٌء من املال ولكن دون النصابع ال يملك ماالً، أو والفقري هو من

 فهو غني   يةزائد عن حاجاته األساس ماٍل زكوي فإذا ملك نصابًا من أيِّ 

 بل جتب عليه الزكاة. ،شيئًا من الزكاة ال يستحق  

 ء عىل ذلك:اوبن

دام الرجل يملك من العروض التجارية ما قيمته نصاب فتجب  فام

 وليس له أن يأخذ الزكاة من أحد. ،لإذا حال عىل املال حو ،الزكاة عليه

 ،تهاهذا الرجل كصاحب احلانوت أو األرض الذي ال تكفيه غلَّ  د  وال يع

 ت قيمة العروض التجارية عن النصاب فله أخذ الزكاة.ولكن إذا قلَّ 

وبإمكان املزكي أن يدفع زكاة ماله لزوجة هذا الرجل أو البنه البالغ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،ذاق فيهام وصف الفقر. هإذا حتقَّ 

هل جيوز جلمعية خريية أن تأخذ من أموال الزكاة لصرفها على : 6لسؤالا

 ﴾َعلَيَۡها وَٱلَۡعَٰمِلِيَ ﴿ وذلك من باب قوله تعاىل: ،املوظفني يف اجلمعية

 . ألن األعضاء يقومون جبمع الزكوات من األغنياء؟[60التوبة: ]

َٰلِِهمۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل:  جلواب:ا ۡمَو
َ
ِرُُهمۡ  َصَدقَة   أ  ُتَطه 

ِيِهم أخذ الزكاة من املال  . وقال الفقهاء: لإلمام حق  [103التوبة: ] ﴾بَِها َوتَُزك 

وكان سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  ،الذي وجبت فيه

 إىل  ،الزكوية األموال يأخذون الزكاة من كلِّ  ،واخلليفتان بعده ،وسلم
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ض عثامن ريض اهلل عنه يف خالفته أداء الزكاة عن األموال الباطنة أن فوَّ 

 ها.ك  الَّ إىل م  

عاة لقبض لفقهاء أنه جيب عىل اإلمام العادل أن يرسل الس  اوذكر 

وقد كان النبي صىل اهلل عليه وعىل آله  ،يهاالزكاة وتفريقها عىل مستحقِّ 

واشرتط  ،أصحاب األموالويبعثهم إىل  ،وصحبه وسلم يويل العامل ذلك

 وهي: ،الفقهاء يف الساعي رشوطاً 

والقدرة عىل القيام  ،والفقه يف أمور الزكاة ،والعدالة ،إلسالما

 بالعمل وضبطه.

 ،عاة جلبي الزكاةأو كان اإلمام ال يرسل الس   ،مل يكن هناك إمامٌ وإن 

 ،نيوتفريقها عىل املستحقِّ بأنفسهم فيجب عىل أهل األموال إخراجها 

كام جاء يف املوسوعة الفقهية  واإلمام نائب عنهم. ،فيها ألهنم أهل احلقِّ 

 /.144ـ 141مصطلح )زكاة( ف / ،الكويتية

إلمام النووي رمحه اهلل تعاىل يف املجموع: )إن كان مفرق اويقول 

ووجب رصفها إىل  ،الزكاة هو املالك أو وكيله سقط نصيب العامل

 .األصناف السبعة الباقني( اهـ 

 ء عىل ذلك:اوبن

ة ة التي حصلت عىل املوافقة من اجلهات املختصَّ ة اخلرييَّ جلمعيَّ اف 

داخلة حتت  د  ي من مجلتها عالج املرىض ال تعوالت ،للقيام باألعامل اخلريية

 َوٱۡلَعَِٰملِيَ ﴿؛ ألن قوله تعاىل: [60التوبة: ] ﴾َعلَۡيَها َوٱۡلَعَِٰملِيَ ﴿قوله تعاىل: 
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 اجلمعية اخلريية. وهذا ليس يف حقِّ  ،نوعًا من الوالية يفيد ﴾َعلَۡيَها

فة من قبل ويل األمر بجمع الزكاة من جلمعيات اخلريية ليست مكلَّ اف

بل هؤالء العاملون مأذوٌن هلم يف مساعدة  ،ها عىل الفقراءاألغنياء وردِّ 

 يها.وأن يكونوا وكالء عن األغنياء يف إيصال الزكاة إىل مستحقِّ  ،الفقراء

أعضائها هي وكيلٌة عن األغنياء يف  ذلك فاجلمعية اخلريية بكلِّ ل

عضٍو فيها أن يأخذ  أليِّ  وال حيق   ،قبض الزكاة منهم وإيصاهلا للفقراء

 .ألهنم ليسو من العاملني عليها ،شيئًا من أموال الزكاة

 وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي

 :اجلواب ما ييل عىل حفظه اهلل تعاىل

ض ويلُّ األمر هذه اجلمعيات بجمع الزكاة باسمه ورصفها )  فإذا فوَّ

هم عند ذلك من العاملني عليها، وهلم يف هذه احلال  عىل مستحقِّيها، فيجوز عدُّ

دفع بعض أموال الزكاة إىل العاملني يف هذه اجلمعيات بمقدار أجر أمثاهلم، 

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا. (ن مال الزكاةبام ال يزيد عن ُثُمن ما جيمعونه م

 هل جيوز للمرأة أن تدفع زكاة ماهلا لزوجها وأوالدها؟: 7لسؤالا

من  كل   ،من األصناف الذين ال جيوز إعطاؤهم من الزكاة جلواب:ا

 ،ويشمل ذلك أصوله ،أو انتسب إىل املزكي بالوالدة ،انتسب إليه املزكي

، وأوالده وأوالدهم سواء كانوا أو ال وارثني ،وهم أبواه وأجداده وجداته

 .كانوا وارثني أو ال
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املنافع بني  ألنَّ  ،جيوز أن يدفع الرجل زكاة ماله لزوجته وكذلك ال

نفقتها واجبٌة عىل  ألنَّ  ،وهذا عند مجهور الفقهاء ،الزوجني مشرتكة

 فيكون كالدافع لنفسه. ،الزوج

 ،ف يف ذلك الفقهاءفقد اختل ،إعطاء الزوجة زوجها زكاة ماهلاأما و

: ال جيوز للمرأة تعاىل فقال أبو حنيفة ويف رواية عن اإلمام أمحد رمحهام اهلل

ولو  ،هتا من طالقه البائنولو كانت يف عدَّ  ،أن تعطي زوجها زكاة ماهلا

فهي تنتفع بتلك  ،املنافع بني الرجل وامرأته مشرتكة ألنَّ  ؛بثالث طلقات

 ذلك قال اإلمام مالك رمحه اهلل. وك ،الزكاة التي تعطيها لزوجها

 لفقهاء قالوا بجواز دفع املرأة زكاة ماهلا لزوجها.اوبعض 

 ء عىل ذلك:اوبن

فال جيوز للمرأة أن تدفع زكاة ماهلا ألوالدها وال لزوجها عند  

واخلروج من  ،تها بيقنٍي يف أداء هذا الركن العظيموهبذا تربأ ذمَّ  ،ةاحلنفيَّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،وىل. هذااخلالف بني الفقهاء أ

هل جتب الزكاة يف مهر الزوجة املقدم واملؤخر؟ وماذا : 8لسؤالا

 وزوجها ال يدفع هلا شيئًا؟ ،تصنع املرأة إذا كانت ال متلك مااًل

وذلك لقوله  ،فيه أنه هديةٌ  الصداق للمرأة األصل   أوالً:جلواب: ا

َٰتِِهنَ  ٱلن َِسآءَ  َوَءاتُوا  ﴿تعاىل:  . ولكن هذا الصداق [4النساء: ] ﴾ِِنۡلَة   َصُدَق

وهلا  ،ويصبح حقًا للزوجة ،ة العقدة الزوج كاماًل بمجرد صحَّ يثبت يف ذمَّ 

وال تنتقل إىل بيته حتى يدفع هلا  ،نه من الوطءوال متكِّ  ،أن متتنع عن زوجها
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 أو بعضه. ،املهر ل كلَّ سواٌء أكان املعجَّ  ،ل مهرهامعجَّ 

ألهنا بالتأجيل  ،فليس هلا أن متنع نفسها عنه بسببه لما املهر املؤجَّ أ

وصار العرف  ،والساقط ال يعود ،يف استيفائه الفوري هاأسقطت حقَّ 

 ر أنه يدفع للزوجة عند طالقها أو موت زوجها.بالنسبة للمؤخَّ 

 أما املؤخر فهو ديٌن قوي   ،باتفاق الفقهاء م املرأة ديٌن قوي  مقدَّ نيًا: اث

 وعند احلنفية واملالكية هو ديٌن ضعيٌف. ،واحلنابلة عند الشافعية

 ء عىل ذلك:اوبن

ب وحال إذا بلغ النصا لجيب عىل املرأة زكاة مهرها املعجَّ والً: أ 

وهذا عند  ،سواٌء قبضته أم ال األخرى، اأمواهلعليه احلول بنفسه أو مع 

لبة به رت املطاوهي أخَّ  ،وألنه ملكها ،ألنه ديٌن قوي   ؛مجهور الفقهاء

أو  ،ٌة أن تدفع زكاته مبارشةً وهي خمريَّ  ،فال تسقط عنها زكاته ،برضاها

 ته عن املدة السابقة فورًا.فإذا قبضته زكَّ  ،ر زكاته حتى قبضهتؤخِّ 

ر فتجب فيه الزكاة عند الشافعية أما بالنسبة لزكاة مهرها املؤخَّ نيًا: اث

احلنفية واملالكية فهو ديٌن . أما عند م؛ ألنه ديٌن قوي  واحلنابلة كاملقدَّ 

ته إىل ماهلا إذا كان فإذا قبضته ضمَّ  ،فال جتب فيه الزكاة إال بقبضه ،ضعيٌف 

فال جتب فيه  ،وإن مل يكن عندها ماٌل سواه ،ت زكاته مع ماهلاوأدَّ  ،عندها

 احلول عليه. أن يتمَّ نصابًا وحيول إال بعد

فال جيب  عجل أو املؤجلامل ها من املهرحقَّ  إذا أسقطت الزوجةلثًا: اث

 .من الزكاة عليهام عليها يشءٌ 
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ألن الزكاة  ؛ال جيب عىل الزوج أن يدفع زكاة مهر زوجتهبعًا: ار

ع عنها بذلك  وال جيب عىل الزوج أن يتعبَّد عن زوجته، ،عبادةٌ  وله أن يتربَّ

اًل منه، ال وجوبًا عليه، فيصح    .بطلبها تفض 

ومل  ،ومل يكن عندها ماٌل  ،مل يعطها شيئاً و ،فإن مل يدفع عنها بالوكالة

فتؤدي  ،فال جيب عليها زكاة مهرها إال عند قبضه ،ها من املهرسقط حقَّ ت  

يه مرًة واحدًة بعد حوالن ر فتؤدِّ وأما املؤخَّ  ،م عن مجيع السنواتزكاة املقدَّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،احلول عليه عند احلنفية واملالكية. هذا

 حٌ بأن األغنام املعلوفة جتب فيها الزكاة عند املالكية؟هل صحي: 9السؤال

جاء يف حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري: واعلم أن  جلواب:ا

واختلف يف املعلوفة يف  ،رت فيها الرشوطالسائمة جتب الزكاة فيها إذا توفَّ 

فمذهبنا وجوب الزكاة  ،ويف العاملة يف حرٍث ونحوه ،احلول أو بعضه كلِّ 

 هـ .فيهام. ا

ء يف بداية املجتهد: قوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: اوج

قومًا فهموا منه أن ال زكاة يف غري السائمة،  )يف سائمة الغنم الزكاة(، فإنَّ 

 ما بالرشع
ٍ
باليشء  ،وأما القياس الرشعي فهو إحلاق احلكم الواجب ليشء

ٍة أو لعلَّ  ،احلكم لشبهه باليشء الذي أوجب الرشع له ذلك ،املسكوت عنه

 جامعٍة بينهام. اهـ .

ل سائر فقهاء األمصار: ال زكاة يف غري السائمة من هذه األنواع اوق

 الثالثة.
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د، ومعارضة القياس ختالفهم: معارضة املطلق للمقيَّ اوسبب 

آله وصحبه وسلم:  أما املطلق، فقوله صىل اهلل عليه وعىل ،لعموم اللفظ

أما املقيد، فقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه شاٌة(. و )يف أربعني شاةً 

 وسلم: )يف سائمة الغنم الزكاة(.

ري الزكاة يف السائمة وغ بوجوب د قالملطلق عىل املقيَّ اب فمن غلَّ 

 الزكاة يف السائمة منها فقط. اهـ . بوجوب د قالب املقيَّ السائمة، ومن غلَّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

كون غذاء املاشية عىل الرعي من يشرتط السوم ـ يعني أن ي فال 

بل جتب  ،نبات الرب ـ يف زكاة األغنام وغريها من األنعام عند املالكية

 الزكاة فيها إذا بلغت نصابًا سواًء كانت سائمًة أو معلوفًة.

وهذا خالف ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية 

لوجوب الزكاة فيها.  ر السنةأكث الذين اشرتطوا السوم يف األنعام نابلةواحل

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

هل صحيح بأن الصدقة اليت يصل أجرها للميت مقصورة : 10لسؤالا

 على ماله إن أوصى به؟

: جاء يف احلديث الرشيف الذي رواه اإلمام مسلم عن أوالً  جلواب:ا

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  ،أيب هريرة ريض اهلل عنه

إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالٍث: صدقٍة »سلم قال: و

 .«أو ولٍد صالٍح يدعو له ،أو علٍم ينتفع به ،جاريةٍ 
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: جاء يف احلديث الصحيح الذي رواه اإلمام مسلم عن عائشة نياً اث

)أن رجاًل أتى النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  ،ريض اهلل عنها

ها لو وأظن  ،إن أمي افتلتت نفسها ومل توص ،وسلم فقال: يا رسول اهلل

 (. «نعم»قال:  ،عنها قت  أفلها أجٌر إن تصدَّ  ،قتمت تصدَّ تكلَّ 

إلمام النووي رمحه اهلل تعاىل يف رشح هذا احلديث: ويف هذا اويقول 

احلديث: أن الصدقة عن امليت تنفع امليت ويصله ثواهبا، وهو كذلك 

 اهـ. بإمجاع العلامء.

النهاية يف غريب احلديث واألثر: )افتلتت نفسها( أي ماتت  ء يفاج

 ،ها( بنصب النفسفجأًة وأخذت نفسها فجأًة. ويف رواية: )افتلتت نفس  

 أماهتا اهلل فجأًة. :أي

 ء عىل ذلك:اوبن

 منه فإن  
ٍ
فإن الصدقة إن كانت من مال امليت الذي أوىص بيشء

 ق ولده أو أوكذلك إذا تصدَّ  ،أجرها يصل إليه
ٍ
 ،حٌد من أصحابه بيشء

كام قال اإلمام النووي رمحه اهلل  ،فإهنا تصل إليه ،ووهب ثواهبا للميت

 واهلل تعاىل أعلم. ،تعاىل. هذا

 

** ** ** 
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استمنى بيده  ،ل األولل التحلُّرجل بعدما رمى وحلق وحتلَّ: 1لسؤالا

 ب عليه؟فماذا يرتتَّ ،قبل طواف اإلفاضة

 ُهمۡ  َوٱََّلِينَ ﴿لقوله تعاىل:  ،م حرامر  حر االستمناء لغري امل   جلواب:ا
َٰٓ  إَِل  ٥ َحَٰفُِظونَ  لُِفُروِجِهمۡ  ۡزَوَِٰجِهمۡ  ََعَ

َ
وۡ  أ

َ
يَۡمَُٰنُهمۡ  َمَلَكۡت  َما أ

َ
 َغۡيُ  فَإَِنُهمۡ  أ

َٰلَِك  َوَرآءَ  ٱۡبَتَغَٰ  َفَمنِ  ٦ َملُوِميَ  َلَٰٓئَِك  َذ و 
ُ
. [7-5املؤمنون: ] ﴾ٱۡلَعاُدونَ  ُهمُ  فَأ

 .أوالً فكيف ال يكون حرامًا ملحرٍم باحلج أو العمرة؟ هذا 

وقبل طواف  ،ل األولاجلامع بعد التحل   الفقهاء عىل أنِّ  نصَّ  نيًا:اث

وعند  ،ولكن جيب عليه عند مجهور الفقهاء شاة ،اإلفاضة ال يفسد احلج

ع توجب شاة عند مات اجلاممقدِّ  وا عىل أنَّ املالكية بدنة. وكذلك نص  

 وبدنة عند املالكية. ،مجهور الفقهاء

 ء عىل ذلك:اوبن

 ولكن جيب عليه االستغفار ،الرجل صحيح إن شاء اهلل تعاىل اهذ فحج  

 ؛وجيب عليه ذبح شاة ،والتوبة هلل تعاىل من االستمناء باليد بشكل عام

بمنزلتها  فكان ،ألن االستمناء باليد كاملبارشة فيام دون الفرج يف التحريم

 وعند املالكية وجب عليه ذبح بدنة. ،هذا عند مجهور الفقهاء ،يف اجلزاء

وأنا أنصح الذي وقع يف هذا احلرام إذا كان ميسور احلال أن يذبح 

حال فإن ذبح الشاة أو البدنة جيب أن يكون يف  وعىل كلِّ  ،وإال فشاة ،بدنة

 واهلل تعاىل أعلم. ،ع حلمها عىل الفقراء. هذاوأن يوزِّ  ،احلرم املكي
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فهل هذه  ،وأناب غريه ،رجل ترك رمي اجلمار من أجل السفر: 2لسؤالا

 اإلنابة صحيحة؟

 ،رمي اجلامر واجب من واجبات احلج اتفق الفقهاء عىل أنَّ  جلواب:ا

خذوا عني »ولقوله:  ،لفعل النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

. وهذا ما «لتأخذوا مناسككم»م: ويف لفظ ملسل ،رواه البيهقي «مناسككم

 أمجعت عليه األمة.

ووجب عليه  ،تفقوا عىل أن من ترك رمي اجلامر بغري عذر كان آثامً او

 ولكن ال يسقط عنه الدم. ،وإن تركه بعذر ال يأثم ،دم

اتفق الفقهاء عىل صحة جواز اإلنابة يف الرمي للمعذور الذي ال  كام

 يستطيع أن يرمي بنفسه.

 ذلك:ء عىل اوبن

وال  ،له يف السفر وجب عليه دمترك رمي اجلامر بسبب تعج  فإن 

وكان من الواجب عليه أن  ،ل ليس بعذرالتعج   ألنَّ  ؛وكالته لغريه تصح  

 ب جدول سفره ذهابًا وإيابًا يف احلج.يرتِّ 

ترك واجبًا من واجبات احلج عمدًا كان آثاًم  نر م   لفقهاء عىل أنَّ ا ونصَّ 

عليه اإلمام النووي  كام نصَّ  ،ه غري مربوروهذا جيعل حجَّ  ،وعليه الفداء

 ومن ترك سنة مل يلزمه يشء(. ،رمحه اهلل تعاىل: )من ترك واجبًا لزمه الدم

 ،ع حلمه عىل الفقراء. هذاويوزِّ  ،وجيب أن يذبح الدم يف مكة املكرمة

 واهلل تعاىل أعلم.
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رمي اجلمرات؟ فهل جيوز له أن يوكل يف  ،رجل حج عن غريه: 3لسؤالا

 لعرف يف ذلك؟ظ بالوكالة أم يكفي اوهل يشرتط التلفُّ

ل يف رمي اجلمرات برشط أن عن الغري أن يوكِّ  للحاجِّ  جلواب:ا

ويشرتط يف  ،يكون عاجزًا عن الرمي بنفسه كاملريض والشيخ الفاين

ليس مريضًا وال  أما إذا كان احلاج   ،الوكيل أن يكون قد رمى عن نفسه

 ل.يًا فال جيوز له أن يوكِّ شيخًا فان

 واهلل تعاىل أعلم. ،شرتط النية القولية يف الرمي. هذاتوال 

 ما هي احلكمة من تقبيل احلجر األسود؟: 4لسؤالا

يقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )إنام  جلواب:ا

 إلقامة ذكر اهلل عزَّ  ،ورمي اجلامر ،وبالصفا واملروة ،جعل الطواف بالبيت

 وجل( رواه اإلمام أمحد وأبو داود.

إين أعلم )ل احلجر األسود: قبَّ  يدنا عمر ريض اهلل عنه حنيل ساقو

ولوال أين رأيت النبي صىل اهلل عليه وعىل آله  ،وال تنفع أنك حجٌر ال ترض  

 لتك( رواه البخاري ومسلم.لك ما قبَّ وصحبه وسلم يقبِّ 

اهلل احلجر  وسلم: )ليبعثنَّ هلل عليه وعىل آله وصحبه اويقول صىل 

ينطق به يشهد به ملن استلمه  ،يوم القيامة وله عينان يبرص هبام ولسانٌ 

 ( رواه اإلمام أمحد وابن ماجه.بحق  

 ء عىل ذلك:اوبن

ألن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله  ؛ةة نبويَّ نَّ حلجر األسود س  افتقبيل 
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 فاحلكمة من تقبيله: ،لهوصحبه وسلم قبَّ 

وعدم  ،ولكن برشط عدم إيذاء اآلخرين ،تطبيق السنة املطهرة :أوالً 

 النساء.مزامحة 

 .من استلمه بحق   : أنه يشفع لكلِّ نياً اث

 ،: أنه ذكر هلل تعاىل؛ ألن الطواف جعل إلقامة ذكر اهلل تعاىللثاً اث

واستالم الركن  ،وتقبيل احلجر األسود ،والطواف هو امليش حول البيت

 ك ذكر هلل تعاىل.ذل كل   ،اليامين

وال  ذاته ال يرض   احلجر بحدِّ  وأخريًا جيب عىل املسلم أن يعتقد أنَّ 

من  عه اهلل تعاىل يف كلِّ ولكن إذا شفَّ  ،كام قال سيدنا عمر ريض اهلل عنه ،ينفع

 واهلل تعاىل أعلم. ،قبل شفاعته. هذا استلمه بحق  

ومل أذبح  ،عًاوكنت متمتِّ ،لقد أكرمين اهلل تعاىل باحلج: 5لسؤالا

ولكن من أجل  ،وكان عندي مثن اهلدي ،بعد احلج ومل أصم

 ب علي؟فماذا يرتتَّ ،شراء اهلدايا تركت الذبح

 ،وجب عليه هدٌي  ،عمن أكرمه اهلل تعاىل باحلج ومتتَّ أوالً: اجلواب: 

 ،سكني يف سفٍر واحدٍ قه ألداء الن وهو دٌم واجٌب شكرًا هلل تعاىل عىل أن وفَّ 

وا  ﴿اىل: قال تع تِمُّ
َ
ِ  َوٱۡلُعۡمَرةَ  ۡۡلَجَ ٱ َوأ ُتمۡ  فَإِنۡ  ّلِلَ ۡحَِّصۡ

ُ
 ٱلَۡهۡديِ  ِمنَ  ٱۡسَتۡيَۡسَ  َفَما أ

وۡ  َمرِيًضا ِمنُكم ََكنَ  َفَمن ََمِلَُهۥ ٱلَۡهۡديُ  َيۡبلُغَ  َحَتَٰ  رُُءوَسُكمۡ  ََتۡلُِقوا   َوَل 
َ
 أ

ذ   بِهِۦٓ 
َ
ِن ىأ ِسهِۦ م 

ۡ
ِن فَفِۡديَة   َرأ وۡ  ِصيَام   م 

َ
وۡ  َصَدقَة   أ

َ
ٓ  نُُسك   أ ِمنُتمۡ  فَإَِذا

َ
 َتَمَتعَ  َفَمن أ

ََٰثةِ  فَِصَيامُ  ََيِدۡ  َلمۡ  َفَمن ٱلَۡهۡديِ  ِمنَ  ٱۡسَتۡيَۡسَ  َفَما ٱۡۡلَج ِ  إَِل  بِٱۡلُعۡمَرةِ  يَام   ثََل
َ
 ِف  أ
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ة   تِۡلَك  رََجۡعُتمۡ  إَِذا وََسۡبَعة   ٱۡۡلَج ِ  َٰلَِك  ََكِملَة   َعَشَ ۡهلُُهۥ يَُكنۡ  مۡ لَ  لَِمن َذ
َ
 َحاِِضِي أ

نَ  َوٱۡعلَُمٓوا   ٱّلَلَ  َوٱَتُقوا   ٱۡۡلََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ 
َ
 .[196البقرة: ] ﴾ٱۡلعَِقاِب  َشِديدُ  ٱّلَلَ  أ

فإن مل يستطع لفقٍر أو  ،علفقهاء عىل وجوب الذبح عىل املتمتِّ ا ونصَّ 

 أياٍم يف بلده.وسبعة  ،فعليه صيام ثالثة أياٍم يف احلج ،لعدم وجود هدٍي 

جواز  فق الفقهاء عىل أن دماء اهلدي ـ عدا اإلحصار ـ خيتص  اتَّ نيًا: اث

 منها خارجه ،إراقتها باحلرم
ٍ
َۢا﴿لقوله تعاىل:  ،وال جيوز ذبح يشء  َبَٰلِغَ  َهۡديَ

ٓ  ُثمَ ﴿. ولقوله تعاىل: [95املائدة: ] ﴾ٱۡلَكۡعَبةِ   احلج:] ﴾ٱۡلَعتِيقِ  ٱۡۡلَۡيتِ  إَِل  ََمِلَُّها

هنا ومنًى يه وعىل آله وصحبه وسلم: )نحرت ه  . ولقوله صىل اهلل عل[33

فانحروا يف رحالكم( رواه اإلمام مسلم عن جابٍر ريض اهلل  ،ها منحرٌ كل  

فجاج مكة  عنه. ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )كل  

 طريٌق ومنحٌر( رواه اإلمام أمحد عن جابٍر ريض اهلل عنه.

 عىل ذلك: ءاوبن 

 ،قبل الرشوع فيه ه يف أحكام احلجِّ ن من الواجب عليك أن تتفقَّ افك 

 الواجب إال به فهو واجٌب. اهـ. القاعدة الفقهية تقول: ما ال يتم   ألنَّ 

 ،ه يف أحكام احلج قد يقع يف خمالفاٍت كثريٍة وهو ال يدريملتفقِّ اوغري 

 وربام أن يبطل حجه.

واجباته وال من سننه إحضار اهلدايا  ركان احلج وال مناوليس من 

 لألهل واألقارب.

ل لذلك وجب عليك أن ترسل إىل مكة املكرمة ثمن اهلدي وتوكِّ 



 

 الفتاوى الرشعية

 

158 

وصيامك ال جيزئ عن اهلدي ولو  ،أحدًا بذبحه ثم توزيعه عىل الفقراء

 ،وعليك أن تستغفر اهلل تعاىل من تقصريك يف أداء هذا الواجب ،صمت

 واهلل تعاىل أعلم. ،ذاوال جيب عليك يشٌء آخر. ه

م كما هو يف ِرْحهل صحيٌح بأن صيد البحر حراٌم على امُل: 6لسؤالا

 صيد الرب؟

ِّ ر  حر م عىل امل  رَّ ح  الصيد امل  أوالً: جلواب: ا وقد ثبت  ،م هو صيد الرب 

َها﴿قال تعاىل:  ،حتريمه يف الكتاب والسنة يُّ
َ
أ  َتۡقُتلُوا   َل  َءاَمُنوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ

نُتمۡ  ۡيدَ ٱلَص 
َ
ِمَ ﴿وقال تعاىل:  ،[95املائدة: ] ﴾ُحُرم   َوأ  َما ٱۡلَۡب ِ  َصۡيدُ  َعلَۡيُكمۡ  وَُحر 

 .[96املائدة: ] ﴾اُحُرم   ُدۡمُتمۡ 

)أن  ،عن أيب قتادة ريض اهلل عنه ،ء يف صحيح البخاري ومسلماوج

فخرجوا  ،اً رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم خرج حاج  

فقال: خذوا ساحل البحر حتى  ،طائفًة منهم فيهم أبو قتادة فرصف ،معه

فلام انرصفوا أحرموا كلهم إال أبو قتادة مل  ،فأخذوا ساحل البحر ،نلتقي

فحمل أبو قتادة عىل احلمر  ،فبينام هم يسريون إذ رأوا محر وحشٍ  ،مر  حي  

ونحن وقالوا: أنأكل حلم صيٍد  ،فنزلوا فأكلوا من حلمها ،فعقر منها أتاناً 

فلام أتوا رسول اهلل صىل اهلل عليه  ،حمرمون؟ فحملنا ما بقي من حلم األتان

وقد كان أبو  ،وعىل آله وصحبه وسلم قالوا: يا رسول اهلل إنا كنا أحرمنا

فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانًا  ،فرأينا محر وحشٍ  ،قتادة مل حيرم

صيٍد ونحن حمرمون؟ فحملنا  ثم قلنا: أنأكل حلم ،فنزلنا فأكلنا من حلمها
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 ،«أمنكم أحٌد أمره أن حيمل عليها أو أشار إليها»قال:  ،ما بقي من حلمها

 (.«فكلوا ما بقي من حلمها»قال:  ،قالوا: ال

ِحَل ﴿قال تعاىل:  ،صيد البحر حالٌل للمحرمنيًا: اث
ُ
 َصۡيدُ  لَُكمۡ  أ

ِمَ  ةِ َولِلَسَيارَ  َلُكمۡ  اَمَتَٰع   َوَطَعاُمُهۥ ٱۡۡلَۡحرِ  ِ  َصۡيدُ  َعَلۡيُكمۡ  وَُحر   ُدۡمُتمۡ  َما ٱۡلَۡب 
 .[96املائدة: ] ﴾اُحُرم  

 ء عىل ذلك:اوبن

أما صيد  ،م وليس حرامًا باتفاق الفقهاءر  حر فصيد البحر حالٌل للم  

 ِّ  واهلل تعاىل أعلم. ،م باإلمجاع. هذار  حر فحراٌم عىل امل   الرب 

 

** ** ** 
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فهل  ،ثم مات قبل العيد ،رجل اشرتى شاة للتضحية: 1لسؤالا

 ورة أم هي من مجلة تركة املتوفى؟أصبحت يف حكم املنذ

أم سنة  ،األضحية إن كانت واجبة كام قال السادة احلنفية جلواب:ا

 ،فإهنا ال جتب إال بعد طلوع فجر يوم النحر ،مؤكدة كام قال مجهور الفقهاء

 وأن يكون الذبح بعد صالة العيد. ،عيدوهو يوم ال

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،ومات قبل يوم العيد ،ومل ينذرها ،شرتى شاًة بقصد التضحيةافمن 

فإن مل يوص  ،إال إذا أوىص هبا ،أضحيًة جيب ذبحها عن املتوىف د  فال تع

 وصارت حقًا للورثة مجيعًا. ،الشاة من مجلة تركة املتوىف د  بالتضحية عنه فتع

كن ننصح ورثة هذا املتوىف إن كانوا بالغني أن يذبحوها عن ول

ٌ وأما إذا كان فيهم ق   ،مورثهم  فال جيوز ذبحها عن املتوىف ألهنا رصَّ

 واهلل تعاىل أعلم. ،أصبحت مرياثًا. هذا

هناك بعض السادة األفاضل من العلماء ال جييزون ذبح : 2لسؤالا

 فما مدى صحة هذا؟ ،األنثى من الغنم

جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية ـ مصطلح أضحية ـ ف  ب:جلواا

( ـ يف رشوط صحة األضحية: الرشط األول وهو متفٌق عليه بني 23)

املذاهب: أن تكون من األنعام، وهي اإلبل عرابًا كانت أو بخايت ـ يعني 

والغنم ضأنًا  ،ومنها اجلواميس ،ـ ، والبقرة األهلية إباًل عربية وغري عربية

 ت أو معزًا، وجيزئ من كل ذلك الذكور واإلناث.كان
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 ء عىل ذلك:اوبن

 واهلل تعاىل أعلم. ،األضحية من أنثى الغنم باتفاق الفقهاء. هذا فتصح  

ثم أكمل  ،قام بذبح الشاة فقطع البلعوم واملري والودجني: 3لسؤالا

 الشاة أم صارت ميتة؟ فهل حتلُّ ،قطع الرأس مباشرة

 بح:من آداب الذ جلواب:ا

لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  ،ةن يكون الذبح بآلة حادَّ أـ 1

 عزَّ وجل  وسلم: )إن اهلل
ٍ
فإذا قتلتم  ،كتب اإلحسان عىل كل يشء

أحدكم شفرته  دَّ ح  ولي   ،وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ،فأحسنوا القتلة

 ذبيحته( رواه مسلم وأمحد واللفظ له. حر ولري   

 يف ذلك إراحة للذبيحة. ألنَّ  ،إلرساع يف القطعاـ 2

هة إىل القبلة والذبيحة موجَّ  ،يكون الذابح مستقبل القبلةأن  ـ3

 بمذبحها ال بوجهها.

لقوله صىل اهلل  ،حداد الشفرة ـ السكني ـ قبل إضجاع الشاةإـ 4

 عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ويلك! أردت أن متيتها موتات، هالَّ 

 رواه احلاكم والبيهقي وعبد الرزاق. أحددت شفرتك قبل أن تضجعها(

 ها األيرس برفق.قِّ تضجع الذبيحة عىل ش  أن  ـ5

وأال يتجاوز قطع هذه  ،ستكامل قطع احللقوم واملري والودجنياـ 6

 األربعة.

 ء عىل ذلك:اوبن

ألنه زيادة  ،فإن املبالغة يف الذبح حتى يقطع الرأس خالف املستحبِّ 
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. ولو أكمل قطع الرأسحة حالل رشعًا والذبي ،إيالم للشاة بدون حاجة

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

 ما حكم الصيد يف األشهر احلرم؟: 4لسؤالا

قال  ،ٍم أو يف احلرمر  حر إال مل   ،األصل يف الصيد اإلباحة جلواب:ا

ِحَل تعاىل: ﴿
ُ
ِمَ  َولِلَسَياَرةِ  َلُكمۡ  اَمَتَٰع   َوَطَعاُمُهۥ ٱۡۡلَۡحرِ  َصۡيدُ  لَُكمۡ  أ  وَُحر 
 َحلَۡلُتمۡ  ِإَوَذا. وقال تعاىل: ﴿[96املائدة: ] ﴾اُحُرم   ُدۡمُتمۡ  َما ٱۡلَۡب ِ  َصۡيدُ  َعلَۡيُكمۡ 
 .هذا أوالً . [2املائدة: ] ﴾فَٱۡصَطاُدوا  

ر نيًا: اث  ،فاق الفقهاءأو عمرٍة باتِّ  مًا بحج  ر  حيرم الصيد عىل من كان حم 

ِمَ قال تعاىل: ﴿ . كام حيرم [96املائدة: ] ﴾اُحُرم   ُدۡمُتمۡ  َما ٱۡلَۡب ِ  َصۡيدُ  َعلَۡيُكمۡ  وَُحر 

وَ قال تعاىل: ﴿ ،الصيد داخل حدود احلرم
َ
نَا يََرۡوا   لَمۡ  أ

َ
 ﴾اَءاِمن   َحَرًما َجَعۡلَنا أ

وال ينفر ». وقال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: [67العنكبوت: ]

. وهذا رواه اإلمام البخاري عن ابن عباٍس ريض اهلل عنهام «صيدها

 كام حيرم الصيد إذا كان مملوكًا آلخر. ،باالتفاق

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،لصيد يف األشهر احلرم جائٌز رشعًا ـ واألشهر احلرم هي: رجباف 

 ،وخارج حدود احلرم املكي واملدين ،وحمرم ـ ،وذو احلجة ،وذو القعدة

ني ما ب»لقول سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 رواه اإلمام البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل عنه. «البتيها حرامٌ 

 ،واملدينة بني البتني ،وهي احلجارة السوداء ،والالبة يقال هلا: احلرة
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 واهلل تعاىل أعلم. ،رشقيٍة وغربيٍة. هذا

ن من ذبح العقيقة له يف اليوم ومل أمتكَّ ،لقد رزقين اهلل بغالم: 5لسؤالا

 عنه اآلن؟ قَّفهل يصح أن أُع ،ولد من العمر ثالث سنواتوبلغ ال ،السابع

ومباحٌة  ،دٌة عند الشافعية واحلنابلة: العقيقة سنٌة مؤكَّ أوالً  جلواب:ا

أخرج الرتمذي عن سمرة ريض اهلل  ،ومندوبٌة عند املالكية ،ةعند احلنفيَّ 

الغالم »عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 .«وحيلق رأسه ،ىويسمَّ  ،يذبح عنه يوم السابع ،مرهتٌن بعقيقته

 ،: يبدأ وقت العقيقة عند الشافعية واحلنابلة بعد الوالدة مبارشةً نياً اث

وال يكون  ،وعند احلنفية واملالكية يكون وقتها يف سابع يوٍم من الوالدة

وال  ،وذهب مجهور الفقهاء إىل أن يوم الوالدة حيسب من السبعة ،قبله

 بل حيسب اليوم الذي يليها. ،حتسب الليلة إن ولد ليالً 

وعند  ،: آخر وقٍت للعقيقة عند املالكية هو اليوم السابعلثاً اث

فإذا دخل الولد سن البلوغ  ،الوالد ينتهي ببلوغ املولود الشافعية يف حقِّ 

 ٌ   يف العقيقة عن نفسه.فهو خمريَّ

 ء عىل ذلك:اوبن

ة البلوغ فقد أصبت السنَّ لودك قبل سنِّ فإذا ذبحت العقيقة عن مو

 واهلل تعاىل أعلم. ،دة عند السادة الشافعية رمحهم اهلل تعاىل. هذااملؤكَّ 

** ** ** 
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 ،فاق على املهرأو االتِّ ،قراءة الفاحتة أثناء اخلطبة هل تعدُّ: 1لسؤالا

 ًا؟عّيعقدًا شر

وهي اإلجياب  ،الصيغةمن رشوط صحة عقد الزواج  جلواب:ا

ويقول الزوج:  ،جتك أو أنكحتك ابنتيالفتاة: زوَّ  يقول ويل   ،والقبول

 قبلت زواجها أو نكاحها.

فاق عىل اخلطبة فليست ركنًا من أركان قراءة الفاحتة أثناء االتِّ أما و

 اطب وويلِّ فاق عىل املهر بني اخلوكذلك االتِّ  ،ةوليست سنَّ ،العقد

 ًا.عقدًا رشعي   د  املخطوبة ال يع

 ء عىل ذلك:اوبن

 د  الفتاة واخلاطب ال يع بني ويلِّ  فاق عىل املهرفإن قراءة الفاحتة واالتِّ 

 ،الزواج إال بالعقد الرشعي وال يتم   ،بل هو وعد بالزواج ،عقدًا رشعياً 

واآلخر  ،جتككقوله: زوَّ  ،الذي من رشوطه تبادل لفظ اإلجياب والقبول

 اهلل تعاىل أعلم.و ،يقول: قبلت. هذا

 ؟ما هو جزاء املرأة اليت تؤذي زوجها بلسانها: 2لسؤالا

ال تؤذي امرأٌة زوجها يف الدنيا »ورد يف احلديث الرشيف:  جلواب:ا

فإنام هو عندك  ،إال قالت زوجته من احلور العني: ال تؤذيه قاتلك اهلل

ريض  رواه اإلمام أمحد عن معاذ بن جبل «دخيٌل يوشك أن يفارقك إلينا

 اهلل عنه.
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 ماأتدرون »هلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: اويقول صىل 

إن املفلس »فقال:  ،قالوا: املفلس فينا من ال درهم له وال متاع «؟املفلس

وقذف  ،ويأيت قد شتم هذا ،تي يأيت يوم القيامة بصالٍة وصياٍم وزكاةٍ من أمَّ 

ى هذا من عط  في   ،ورضب هذا ،وسفك دم هذا ،وأكل مال هذا ،هذا

أخذ  ،فإن فنيت حسناته قبل أن يقىض ما عليه ،حسناته وهذا من حسناته

رواه مسلم عن أيب هريرة  «رح يف الناررحت عليه ثم ط  من خطاياهم فط  

 ريض اهلل عنه.

 ء عىل ذلك:اوبن

الذي  فإن إيذاء املرأة لزوجها بلساهنا ليس من املعارشة باملعروف

َها ٱََّلِيَن ﴿من قائل:  قوله جلَّ  يف أمر اهلل تعاىل به الزوجني يُّ
َ
أ َءاَمُنوا  َل َيَٰٓ

ن تَرِثُوا  ٱلن َِسآَء َكۡره  
َ
ۖ َوَل ََيِلُّ لَُكۡم أ ِۡلَۡذَهُبوا  بَِبۡعِض َمآ  َتۡعُضلُوُهنَ ا

تَِي بَِفَِٰحَشة  
ۡ
ن يَأ

َ
َبي َِنة    َءاتَۡيُتُموُهَن إَِلٓ أ وُهَن بِٱلَۡمۡعُروِف   مُّ فَإِن وَََعِِشُ

ن تَۡكرَُهوا  َشۡي 
َ
 ﴾١٩ا ا َكثِي  ّلَلُ فِيهِ َخۡي  ا َوَيۡجَعَل ٱَكرِۡهُتُموُهَن َفَعََسَٰٓ أ

الواجب عىل املرأة أن حتسن لزوجها حتى تنال رضاه يف  ألنَّ  ؛[19 :النساء]

أيام »قال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  ،غري معصيٍة هلل تعاىل

رواه الرتمذي عن أم سلمة  «جها عنها راٍض دخلت اجلنةامرأٍة ماتت وزو

 ريض اهلل عنها. 

 ،وسبٌب إلفالسها يوم القيامة ،وهو سبب لدعاء احلور العني عليها

ألن  ،وسبب للعنة املالئكة هلا ،ل يشء من حسناهتا إىل زوجهاحيث يتحوَّ 
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عليه  قال صىل اهلل ،ر عليهاوغضبه يؤثِّ  ،إيذاء الزوج سبٌب لغضبه عليها

فبات  ،إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت»وعىل آله وصحبه وسلم: 

رواه اإلمام أمحد عن أيب  «لعنتها املالئكة حتى تصبح ،وهو عليها ساخطٌ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،هريرة ريض اهلل عنه. هذا

وأن يكون الزواج  ،االتفاق بيين وبني امرأة على الزواج إذا متَّ: 3لسؤالا

 يح؟فاق صحفهل هذا االتِّ ،ثم ننفصل عن بعضنا باختيارنا ،نتنيملدة س

من يف العقد اإلجياب والقبول  من أركان عقد النكاح: خلو   جلواب:ا

. رص   سواٌء طال الزمن أم ق   ،التوقيت يف عقد النكاح يبطله ألنَّ  ،التوقيت

 ،باطلأو مائة سنة فهو نكاح  ،أو سنةً  ،جتك نفيس شهراً فلو قالت له: زوَّ 

 هذا عند مجهور الفقهاء.

ة إىل أن العقد إذا ذكر فيه مدٌة طويلة ال يعيشان ملثلها حلنفيَّ اوذهب 

ألن رشط املدة الطويلة يف  ،ويلغى الرشط ،فالعقد يكون صحيحاً  ،غالباً 

 معنى التأبيد.

 ء عىل ذلك:اوبن

عقدك عىل هذه الفتاة ـ بذكر مدة سنتني ـ هو عقد باطل عند فإن 

وذلك للقاعدة الفقهية التي تقول:  ،وفاسد عند احلنفية ،الفقهاء مجهور

نكاح اختلف الفقهاء يف انعقاده فهو فاسد ال باطل عند من يقول  )كل  

 بعدم صحته(.

ويلزمك مهر  ،وجب عليكام أن تتفرقابعد العقد دخولك هبا  تمَّ فإذا 
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ا إذا مل ويثبت نسب األطفال إن وجدوا. أم ،ووجب عليها العدة ،املثل

 ،أثر. هذا ب عليه أي  ال يرتتَّ  ،فهو عقد باطل أو فاسد ،الدخول هبا يتمَّ 

 واهلل تعاىل أعلم.

رة معه من حيث وزوجته مقصِّ ،وعنده ولدان ،جرجل متزوِّ: 4لسؤالا

 قها؟فهل له أن يطلِّ ،الفراش

الطرفني بالقيام بالواجب  من كال  أمر عزَّ وجل  نارب   أوالً:اجلواب: 

 ﴾بِٱلَۡمۡعُروِف  َعلَۡيِهنَ  ٱََّلِي ِمۡثُل  َولَُهنَ ﴿قال تعاىل:  ،لذي عليه نحو اآلخرا

ومن احلقوق املتبادلة  ،. فام كان حقًا للزوج هو واجب عليه[228البقرة: ]

 واحٍد للطرف اآلخر. كلِّ  ومن املعارشة باملعروف إعفاف   ،املعارشة باملعروف

بقوله تعاىل:  ،تأديب الزوجة الناشز قِّ رشع اهلل تعاىل للزوج حثانيًا: 

 َفإِنۡ  َوٱِۡضُِبوُهنَ  ٱلَۡمَضاِجعِ  ِف  َوٱۡهُجُروُهنَ  فَعُِظوُهنَ  نُُشوزَُهنَ  ََتَافُونَ  َوٱَلَِٰت ﴿
َطۡعَنُكمۡ 

َ
. [34النساء: ] ﴾اَكبِي   اَعلِي    ََكنَ  ٱّلَلَ  إِنَ  َسبِيًل  َعلَۡيِهنَ  َتۡبُغوا   فََل  أ

ِنۡ  اَحَكم   فَٱۡبَعُثوا   بَۡينِِهَما ِشَقاَق  ِخۡفُتمۡ  ِإَونۡ ﴿ىل: وبقوله تعا ۡهلِهِۦ م 
َ
 اوََحَكم   أ

ِنۡ  ٓ  م  ۡهلَِها
َ
ٓ  إِن أ ِقِ  اإِۡصَلَٰح   يُرِيَدا ٓ  ٱّلَلُ  يُوَف  . وبقوله تعاىل: [35النساء: ] ﴾بَۡيَنُهَما

  ٱّلَلُ  ُيۡغنِ  َيَتَفَرقَا ِإَون﴿
ِن ُُك    . [130 النساء:] ﴾َسَعتِهِۦ م 

وُهنَ ﴿يقول اهلل تعاىل:  ثالثًا:  َفَعََسَٰٓ  َكرِۡهُتُموُهنَ  فَإِن بِٱلَۡمۡعُروِف  وَََعِِشُ
ن
َ
َردتُّمُ  ِإَونۡ  ١٩ اَكثِي   اَخۡي   فِيهِ  ٱّلَلُ  َوَيۡجَعَل  اَشۡي  تَۡكرَُهوا   أ

َ
 َزۡوج   ٱۡستِۡبَداَل  أ

َُٰهنَ  َوَءاتَۡيُتمۡ  َزۡوج   َمََكنَ  ُخُذوا   فََل  ار  قِنَطا إِۡحَدى
ۡ
ُخُذونَُهۥ ا  َشۡي  ِمۡنهُ  تَأ

ۡ
تَأ
َ
 اُبۡهَتَٰن   أ

بِين   اِإَوثۡم   َها﴿. ويقول تعاىل: [20النساء: ] ﴾امُّ يُّ
َ
أ  ٱۡسَتعِيُنوا   َءاَمُنوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ
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ِ   بِٱلَصۡۡبِ  ة  . [153البقرة: ] ﴾ٱلَصَِٰۡبِينَ  َمعَ  ٱّلَلَ  إِنَ  َوٱلَصلَوَٰ

 ء عىل ذلك:اوبن

زوجها ـ من حيث الفراش ـ  ة يف حقِّ كانت الزوجة مقرصِّ فإذا 

عنة بقوله صىل ضت نفسها للَّ وقد عرَّ  ،فهي امرأة ناشز ،بدون عذٍر رشعي

 ،إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت»اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 رواه البخاري عن أيب «لعنتها املالئكة حتى تصبح ،فبات غضبان عليها

 هريرة ريض اهلل عنه.

لزوج أن يسلك طريق تأديبها بام ذكر اهلل تعاىل يف اآليات ا ومن حقِّ 

ت فإن أرصَّ  ،دها بالطالقفإن مل تتجاوب املرأة فليهدِّ  ،التي سبق ذكرها

 وال خيرجها من بيتها يف فرتة العدة. ،قها طلقة واحدةفليطلِّ 

ال إذا كان خياف عىل إ ،ٍل الصرب عليها خرٌي من طالقهااح وعىل كلِّ 

ثم  ،فليمسك هذه الزوجة ويصرب عليها ،نفسه من الوقوع يف احلرام

 .معها ج بثانيةيتزوَّ 

ام ألنه ربَّ  ،أنصح الرجل أن يراجع احلسابات فيام بينه وبني نفسه كام

 واهلل تعاىل أعلم. ،أن يكون هو السبب يف هذا التقصري. هذا

ألنها  ،على هاتف زوجها النقال لعهل جيوز للمرأة أن تطَّ: 5لسؤالا

 وهو يكذب على زوجته؟ ،تشك يف عالقاته مع النساء

َها﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل:  جلواب:ا يُّ
َ
أ  ٱۡجَتنُِبوا   َءاَمُنوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ

ا ِنَ  َكثِي  . ويقول [12احلجرات: ] ﴾ََتََسُسوا   َل  وَ  إِثۡم   ٱلَظن ِ  َبۡعَض  إِنَ  ٱلَظن ِ  م 
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َها﴿وتعاىل:  تبارك يُّ
َ
أ ۡشَيآءَ  َعنۡ  لُوا  تَۡس  َل  َءاَمُنوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ

َ
 لَُكمۡ  ُتۡبدَ  إِن أ

 .[101املائدة: ] ﴾تَُسۡؤُكمۡ 

فال  إذا ظننت  »هلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: اويقول صىل 

رواه الطرباين عن حارثة بن النعامن ريض اهلل عنه. ويقول صىل اهلل  «قحتقِّ 

رواه اإلمام أمحد  «سواسوا وال حتسَّ ال جتسَّ »عىل آله وصحبه وسلم: عليه و

 عن أيب هريرة ريض اهلل عنه. 

إلمام الرتمذي عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال: )صعد اوروى 

يا معرش من أسلم بلسانه »املنرب فنادى بصوٍت رفيٍع فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

بعوا وال تتَّ  ،وهموال تعريِّ  ،نيال تؤذوا املسلم ،ومل يفض اإليامن إىل قلبه

ع اهلل ومن تتبَّ  ،ع اهلل عورتهع عورة أخيه املسلم تتبَّ فإنه من تتبَّ  ،عوراهتم

 (.«عورته يفضحه ولو يف جوف رحله

 ملسو هيلع هللا ىلصإلمام مسلم عن متيٍم الداري ريض اهلل عنه أن النبي اوروى 

ة وألئمَّ  ،ولرسوله ،ولكتابه ،هلل»قلنا: ملن؟ قال:  ،«الدين النصيحة»قال: 

 .«تهموعامَّ  ،املسلمني

 ء عىل ذلك:اوبن

نظر الزوجة يف هاتف زوجها بدون علمه ال جيوز إذا كان ال فإن 

 ع العورات.س وتتب  ألنه نوع من أنواع التجس   ،يرىض بذلك

ره وتذكِّ  ،م له النصحيف زوجها فعليها أن تقدِّ  وإذا كانت املرأة تشك  

 وأنه خصلة من خصال املنافقني. ،خطورتهبفضيلة الصدق وحتريم الكذب و
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وبأن اجلزاء  ،ره بتقوى اهلل تعاىل يف أعراض الناسعليها أن تذكِّ  كام

 . [26النبأ: ] ﴾وِفَاقًا َجَزآء  ﴿كام قال تعاىل:  ،من جنس العمل

ه عن احلرام ما وأن تعفَّ  ،زوجها  يف حقِّ جيب عليها أن ال تقرصِّ  وكام

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا استطاعت إىل ذلك سبياًل.

ت فثبَّ ،ادعى رجل وامرأة عند القاضي الشرعي أنهما زوجان: 6لسؤالا

فهل دخوله  ،الدخول بها ومتَّ ،هلما العقد بدون تبادل ألفاظ العقد

 منه؟ ب عليهما؟ وهل جيب عليها أن تعتدَّصحيح؟ وماذا يرتتَّ

 ،ب والقبولوتكون باإلجيا ،من أركان النكاح صيغة العقد جلواب:ا

 وذلك باللفظ املتبادل بني الزوج ووكيل الزوجة.

 ،لفقهاء من احلنفية واملالكية واحلنابلة يف الصحيحاوذهب مجهور 

ملن  هإىل أن الكتابة لعقد الزواج بدون تبادل ألفاظ ،والشافعية يف املذهب

 ال ينعقد هبا الزواج. ،كان قادرًا عىل النطق

 ء عىل ذلك:اوبن

لعدم وجود  ،عىل هذه املرأة دخول غري رشعي لرجلافدخول 

حتى ولو كتب  ،ولعدم تبادل ألفاظ اإلجياب والقبول ،صيغة العقد

 ما دام أهنام قادران عىل النطق. ،القايض صيغة اإلجياب والقبول

وجيب  ،الدخول دخوالً بشبهة لتصديق القايض العقد هلام اهذ د  ويع

ق ة جتب عليهاإن العدَّ قا فقا. وإذا تفرَّ عليهام أن يتفرَّ  إذا  من تاريخ التفر 

الزواج منه فله أن يعقد عليها بأما إذا رضيت  ،أرادت الزواج من غريه
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 واهلل تعاىل أعلم. ،وال حتتاج إىل عدة. هذا ،العقد مبارشة

ظ بكلمة تلفَّ بها وقبل الدخول ،على فتاة هرجل عقد زواج: 7لسؤالا

 دُّفهل يع ،الدخول بالزوجة ـ ثم متَّــ والعياذ باهلل تعاىل ـالكفر 

 دخوله صحيحًا؟

التي ليس هلا تأويل  ،ظ العبد بكلمة الكفر الرصيحإذا تلفَّ  جلواب:ا

د إسالمه ووجب عليه أن جيدِّ  ،ًا عن دين اهلل عز وجلصار مرتد   ،رشعي

 قبل موته.

اء واتفق الفقه ،هلا أثر عىل عقد الزواجعزَّ وجل  ة عن دين اهللدَّ لرِّ او

وال جيوز للزوج أن يقرب  ،الزوج أو الزوجة حيل بينهام عىل أنه إذا ارتدَّ 

 زوجته بخلوة وال مجاع وال نحومها.

 ،ة إذا كانت بعد العقد وقبل الدخولدَّ فق الفقهاء عىل أن الرِّ تَّ او

 ،تفسخ عقد الزواج ،وقبل اخللوة الصحيحة التي تقوم مقام الدخول

 أو منهام. ،أو من الزوجة ،زوجة من الدَّ سواء كانت الرِّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

وقبل  ،ظ بكلمة الكفر الرصحية قبل الدخولكان الرجل تلفَّ فإذا 

وال جيوز  ،فسخ العقد بينه وبني زوجته باتفاق الفقهاء ،اخللوة الصحيحة

 وجتديد العقد عليها. ،له الدخول هبا إال بعد جتديد إسالمه

 ،وجيب التفريق بينهام ،غري رشعيالدخول هبا فهو دخول  تمَّ فإذا 

 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذابعد عودته لإلسالم د العقد عليهاوبعد ذلك جيدِّ 
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هل جيوز للمرأة أن تشرتط على زوجها أثناء العقد أن ال : 8لسؤالا

 ج عليها؟يتزوَّ

روى اإلمام الرتمذي عن كثري بن عبد اهلل بن عمرو بن  جلواب:ا

قال: )املسلمون عىل  ملسو هيلع هللا ىلصن جده أن رسول اهلل عوٍف املزين عن أبيه ع

 حرامًا(. م حالالً أو أحلَّ إال رشطًا حرَّ  ،رشوطهم

 ،البخاري ومسلم عن السيدة عائشة ريض اهلل عنها انإلماماوروى 

ما بال أقواٍم »أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

طًا ليس يف كتاب من اشرتط رش ،يف كتاب اهلل تيشرتطون رشوطًا ليس

 .«وإن اشرتط مائة مرةٍ  ،اهلل فليس له

إلمام البخاري عن عقبة بن عامٍر ريض اهلل عنه قال: قال اوروى 

 وا به ما استحللتم به الفروج(.الرشوط أن توف   : )أحق  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

هل هو ملزٌم  ،ل هذا اختلف الفقهاء يف مثل هذا الرشطومن خال

 ة العقد أم ال؟يؤثر عىل صحَّ  وهل ،للزوج أم ليس بملزم

 ،ة العقدر يف صحَّ هذا الرشط ال يؤثِّ  لفقهاء إىل أنَّ افذهب مجهور 

 إال أهنم اختلفوا هل هذا الرشط ملزٌم أم ال؟ ،والعقد يكون صحيحاً 

ألنه حيرم  ،لفقهاء إىل أن هذا الرشط ليس بملزماذهب مجهور 

العقد وال مقتضاه. وليس من مصلحة  ،وألن الرشع ال يقتضيه ،احلالل

 رت بزواج زوجها عليها أن تطلب منه املخالعة.وبإمكان املرأة إذا ترضَّ 

لف يف ذلك احلنابلة وقالوا: الزواج صحيح والرشط ملزم اوخ

َها﴿ألن اهلل تعاىل يقول:  ،للزوج جيب الوفاء به يُّ
َ
أ ۡوفُوا   َءاَمُنٓوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ

َ
 أ
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النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  ألنَّ . و[1املائدة: ] ﴾بِٱۡلُعُقودِ 

 .«وا به ما استحللتم به الفروجالرشوط أن توف   أحق  »يقول: 

 ء عىل ذلك:اوبن

وعند مجهور الفقهاء هو  ،ر عىل صحة العقدالرشط ال يؤثِّ  افهذ

خالفًا للسادة احلنابلة الذين قالوا بوجوب التزام  ،رشط غري ملزم للزوج

 واهلل تعاىل أعلم. ،الرشط. هذاالزوج هبذا 

الع على هاتف الزوج اخلاص هل هناك حرج شرعي من االطِّ: 9لسؤالا

 وبإمكاني اخرتاق هذا الرقم؟ ،حيث جعل له رقمًا سريًا ،به

. [12احلجرات: ] ﴾ََتََسُسوا   َل  وَ ﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل:  جلواب:ا

َها﴿ويقول سبحانه وتعاىل:  يُّ
َ
أ ۡشَيآءَ  َعنۡ  لُوا  تَۡس  َل  َءاَمُنوا   نَ ٱََّلِي َيَٰٓ

َ
 ُتۡبدَ  إِن أ

. وروى اإلمام البخاري عن أيب هريرة ريض [101املائدة: ] ﴾تَُسۡؤُكمۡ  لَُكمۡ 

 ،أكذب احلديث فإن الظنَّ  ،إياكم والظنَّ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل عنه أن رسول اهلل 

 ،تباغضوا وال ،وال حتاسدوا ،وال تناجشوا ،سواوال جتسَّ  ،سواوال حتسَّ 

 .«وكونوا عباد اهلل إخواناً  ،وال تدابروا

لطرباين عن حارثة بن النعامن ريض اهلل عنه، قال: قال اوروى 

، «ثالٌث الزماٌت ألمتي: الطرية، واحلسد، وسوء الظن»:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

إذا حسدت »يا رسول اهلل ممن هو فيه؟ قال:  فقال رجٌل: ما يذهبهنَّ 

 .«ت فامض، وإذا تطريَّ قر قِّ فال حت    ت  فاستغفر اهلل، وإذا ظنن

لرتمذي عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال: صعد رسول اهلل اوروى 
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يا معرش من آمن بلسانه ومل يفض »املنرب فنادى بصوت رفيع فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص

 ،بعوا عوراهتموال تتَّ  ،وهموال تعريِّ  ،ال تؤذوا املسلمني ،اإليامن إىل قلبه

ع اهلل عورته ومن تتبَّ  ،ع اهلل عورتهاملسلم تتبَّ  ع عورة أخيهفإنه من تتبَّ 

 .«يفضحه ولو يف جوف رحله

رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  اومن سرية سيدن

ص للرجل األبيض أن ييسء الظن يف زوجته عندما أنجبت أنه ما رخَّ 

 كام جاء يف احلديث الذي رواه اإلمام مسلم عن أيب هريرة ،ولدًا أسود

فقال: إن  ملسو هيلع هللا ىلصريض اهلل عنه قال: )جاء رجٌل من بني فزارة إىل النبي 

 ،: هل لك من إبٍل؟ قال: نعمملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ،امرأيت ولدت غالمًا أسود

 ،قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاً  ،قال: فام ألواهنا؟ قال: محرٌ 

ا عسى قال: وهذ ،قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرٌق 

 أن يكون نزعه عرٌق(.

رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  ابل هنى سيدن

كام جاء يف احلديث الرشيف الذي رواه اإلمام  ،الرجل أن يطرق أهله ليالً 

أن يطرق الرجل  ملسو هيلع هللا ىلصمسلم عن جابٍر ريض اهلل عنه قال: )هنى رسول اهلل 

 هنم أو يلتمس عثراهتم(.أهله لياًل يتخوَّ 

 ء عىل ذلك:انوب

 ،الع عىل ما فيهللزوجة أن حتتال عىل هاتف زوجها لالطِّ  حيق   فال

وكام حيرم هذا عىل الزوجة كذلك  ،عنه رشعاً  س املنهيِّ هذا من التجس   ألنَّ 
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 ،بأنه بعقد الزواج ملك الزوجة ألن بعض األزواج يظن   ،حيرم عىل الزوج

 ف فيها كيف شاء.الترص   رَّ وصار ح  

وجب عليه  ،حظ أحد الزوجني عىل اآلخر خمالفًة رشعيةالوإذا 

منهام  فإن ضاق كل   ،وتذكريه باآلخرة ،النصح له باللطف وبدون استعالء

فإن عجز عن الصرب وخاف أن ال يقيم حدود اهلل  ،بصاحبه ذرعًا فليصرب

التدخل باألمور  ألنَّ  ،ة بينهامتعاىل فال حرج من طلب املخالعة الرضائيَّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،قاقًا وخالفًا. هذاة ال يزيد األمر إال ش  اخلاصَّ 

فكذبت  ،وشعرت زوجيت بذلك ،جت بامرأة ثانيةتزوَّ: 10لسؤالا

وما زلت أكذب عليها تفاديًا للخالفات اليت قد تؤدي إىل  ،عليها

 فهل يف ذلك حرج شرعي؟ ،خراب البيت

د الزوجات بقوله أباح للرجل أن يعدِّ عزَّ وجل  نارب   أوالً:جلواب: ا

ِنَ  لَُكم َطاَب  َما فَٱنِكُحوا  ﴿تعاىل:  ََٰث  َمۡثَنَٰ  ٱلن َِسآءِ  م   .[3النساء: ] ﴾َوُرَبَٰعَ  َوثَُل

وعىل القيام بسائر  ،هذا إذا علم الرجل أنه قادر عىل العدل بني زوجاته

 بدون تقصري. حقوقهنَّ 

زوجها ال جيوز للمرأة املسلمة أن تطلب طالق نفسها من  نيًا:اث

وذلك لقوله صىل اهلل عليه  ،وال أن تطلب طالق أختها ،دبسبب التعد  

وعىل آله وصحبه وسلم: )أيام امرأٍة سألت زوجها الطالق من غري ما 

بأٍس فحراٌم عليها رائحة اجلنة( رواه اإلمام أمحد عن ثوبان ريض اهلل عنه. 

رأة طالق ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ال تسأل امل
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ولتنكح فإنام رزقها عىل اهلل( رواه  ،أختها لتكتفئ ما يف صحفتها أو إنائها

 اإلمام أمحد عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.

وذلك لقوله صىل اهلل عليه  ،الكذب بشكل عام حرام رشعاً  لثًا:اث

 ،الكذب هيدي إىل الفجور فإنَّ  ،وعىل آله وصحبه وسلم )إياكم والكذب  

وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند اهلل كذابًا(  ،ي إىل الناروالفجور هيد

 رواه اإلمام أمحد عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه.

 ء عىل ذلك:اوبن

ح لزوجته بالزواج بثانية فإن كان الرجل عىل يقني بأنه إذا رصَّ فإذا 

فعليه أن  ،ة تؤدي إىل طالقها أو مشاكل أخرىهذا يؤدي إىل خالفات حادَّ 

يف  لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )إنَّ  ،ض هلا تعريضاً رِّ يع

 املعاريض ملندوحًة عن الكذب( رواه البيهقي.

 ،إلشارة إىل احلذر من أيامن الطالق أو احلرام يف هذه احلالةاوجتدر 

وكذلك  ،ٍج فالطالق يقعألنه إن حلف بالطالق أو احلرام أنه غري متزوِّ 

جًا فيعترب يمينه غموسًا فإنه إن أقسم أنه ليس متزوِّ  ،عاىلاأليامن باهلل ت

 والعياذ باهلل تعاىل.

د إذا علم أن د أن ال يعدِّ رجٍل مل يكن بحاجة إىل التعد   أنصح كلَّ وأنا 

 واهلل تعاىل أعلم. ،النتائج غري حممودة مع الزوجة األوىل أو الثانية. هذا

زوجها يف بيتها ولو  مِّإذا كانت الزوجة ترفض مبيت أ: 11لسؤالا

ها أن تطلب ها؟ وهل من حقِّفهل هذا من حقِّ ،لليلة واحدة
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 زوجها على مبيت أمه يف بيته؟ الطالق إذا أصرَّ

كام  ،اإلسالم أوجب حقوقًا للزوجة عىل زوجها أوالً:جلواب: ا

 َعلَۡيِهنَ  ٱََّلِي ِمۡثُل  َولَُهنَ ﴿قال تعاىل:  ،أوجب حقوقًا للزوج عىل زوجته
 . [228البقرة: ] ﴾بِٱلَۡمۡعُروِف 

قال تعاىل  ،لزوجة عىل زوجها: املهر والنفقة والسكنىاومن حقوق 

ۡسِكُنوُهنَ ﴿السكنى:  يف حقِّ 
َ
ِن َسَكنُتم َحۡيُث  ِمنۡ  أ . [6الطالق: ] ﴾وُۡجِدُكمۡ  م 

 ويقول اإلمام احلصكفي من فقهاء احلنفية: )وكذا جتب هلا السكنى يف بيٍت 

وبيٍت منفرٍد من داٍر  ،وكسوةٍ  ،كطعامٍ  ،بقدر حاهلام ،وأهلها خاٍل عن أهله

 بحٌر(. اهـ. ،له غلٌق ومرافق، ومراده لزوم كنيٍف ومطبٍخ، وينبغي اإلفتاء به

وُهنَ ﴿: يقول اهلل تبارك وتعاىلنياً: اث . [19النساء: ] ﴾بِٱلَۡمۡعُروِف  وَََعِِشُ

 وكام أن الزوج مطلوب ،ومن املعارشة باملعروف أن يكرم الرجل أهل زوجته

 ،كذلك مطلوب منها املعارشة له باملعروف ،منه املعارشة هلا باملعروف

 . [228البقرة: ] ﴾بِٱلَۡمۡعُروِف  َعلَۡيِهنَ  ٱََّلِي مِۡثُل  َولَُهنَ ﴿لقوله تعاىل:  وذلك

 ،الطرف اآلخر من املعارشة باملعروف من الزوجني أهل   كرام كل  إف

أهل الزوج ومبيتهم عندها يف بيت زوجها أمر  ورفض الزوجة استقبال

جد  إذا و  إالَّ  ،وفيه إساءة للزوج وألهله ،غري مستحسن من املرأة املسلمة

 وألن مكارم األخالق تأبى هذا يف حقِّ ، رضر من أهل الزوج عىل الزوجة

 أهل الزوج؟ وقد جاء يف احلديث الرشيف عن جابر بن فكيف بحقِّ  ،البعيد

اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عبد اهلل ريض 
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والرابع  ،والثالث للضيف ،وفراٌش المرأته ،فراٌش للرجل»قال له: 

 رواه مسلم. «للشيطان

لقوله  ،طلبت املرأة الطالق من زوجها هلذا السبب فهي آثمةوإذا 

الطالق أيام امرأٍة سألت زوجها »صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

رواه اإلمام أمحد عن ثوبان  «يف غري ما بأٍس فحراٌم عليها رائحة اجلنة

 ريض اهلل عنه.

ب زوجته من خالل الطريق الذي لزوج يف هذه احلالة أن يؤدِّ اوعىل 

 ِف  َوٱۡهُجُروُهنَ  فَعُِظوُهنَ  نُُشوزَُهنَ  ََتَافُونَ  َوٱَلَِٰت ﴿رسمه اهلل تعاىل له بقوله: 
َطۡعَنُكمۡ  فَإِنۡ  َوٱِۡضُِبوُهنَ  ٱلَۡمَضاِجعِ 

َ
 ََكنَ  ٱّلَلَ  إِنَ  َسبِيًل  َعلَۡيِهنَ  َتۡبُغوا   فََل  أ

ت عىل عنادها وساء احلال بني الزوجني . فإن أرصَّ [34النساء: ] ﴾اَكبِي   اَعلِي   

 اَكم  حَ  فَٱۡبَعُثوا   بَۡينِِهَما ِشَقاَق  ِخۡفُتمۡ  ِإَونۡ ﴿كام قال تعاىل:  ،ام حكمنيفليحكِّ 
ِنۡ  ۡهلِهِۦ م 
َ
ِنۡ  اوََحَكم   أ ٓ  م  ۡهلَِها

َ
ٓ  إِن أ ِقِ  اإِۡصَلَٰح   يُرِيَدا ٓ  ٱّلَلُ  يُوَف   ََكنَ  ٱّلَلَ  إِنَ  بَۡيَنُهَما

 . [35النساء: ] ﴾اَخبِي   َعلِيًما

 وأن تكرمهم ألنَّ  ،أنصح الزوجة أن تتقي اهلل يف أهل زوجهاوأنا 

فهل  ،ستكون أمًا ألبناء يف املستقبلولتذكر بأهنا  ،هذا إكرام هلا ولزوجها

 املستقبل من قبل زوجات أبنائها؟ ل هكذا يفترىض أن تعام  

 ،لإذا ثبتت اإلساءة من قبل أهل الزوج فعليها أن تصرب وتتحمَّ أما 

 واهلل تعاىل أعلم. ،ها أن متنعهم من الدخول واملبيت. هذاوإال فمن حقِّ 

وقبل الدخول  ،مت عقد الزواجم رجٌل من خطبة فتاة وتقدَّ: 12لسؤالا
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فعرض عليه أبوها الزواج من  ،قهافطلَّ ،طلبت منه الطالق

 فهل جيوز أن يعقد على أختها مباشرة؟ ،أختها

َِمۡت ﴿وتعاىل: يقول اهلل تبارك  جلواب:ا َمَهَُٰتُكمۡ  َعلَۡيُكمۡ  ُحر 
ُ
. ثم ﴾أ

ن﴿مات: ذكر بعد ذلك من املحرَّ 
َ
خۡ  َبۡيَ  ََتَۡمُعوا   َوأ

ُ
 ﴾َسلََف  قَدۡ  َما إَِل  َتۡيِ ٱۡۡل

 . [23النساء: ]

لفقهاء إىل حتريم اجلمع بني األختني ما دامت إحدامها اوذهب مجهور 

 قها فقد اختلف الفقهاء يف زواج أختها مبارشة:أما إذا طلَّ  ،يف عصمته

حلنفية واحلنابلة إىل عدم جواز الزواج من أخت الزوجة افذهب 

سواء كان الطالق رجعيًا أم بائنًا بينونًة  ،اهتاملطلقة حتى تنقيض عدَّ 

 صغرى أو كربى.

 قةلشافعية واملالكية إىل حتريم الزواج من أخت الزوجة املطلَّ اوذهب 

أما إذا كان الطالق بائنًا بينونة  ،هتادَّ ًا حتى تنقيض ع  إذا كان الطالق رجعي  

 ة أختها.دَّ ض ع  ج من أختها ولو مل تنقله أن يتزوَّ  صغرى أو كربى فإنه حيق  

 ء عىل ذلك:اوبن

ج أخت زوجته املطلقة مبارشة إذا مل يكن هناك يتزوَّ أن  فيجوز للرجل

فإن وجد الدخول أو اخللوة الصحيحة  ،دخوٌل وال خلوٌة رشعيٌة صحيحةٌ 

 ،ج من أختها حتى تنقيض عدهتا كام ذكر احلنفية واملالكيةفال جيوز له أن يتزوَّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،رجل واملرأة. هذااألحوط لدين الهو وهذا 

ق فهل جيوز له أن يضيِّ ،ت لزوجها بأنها زنتامرأة أقرَّ: 13لسؤالا
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 وتتنازل له عن مهرها؟ ،عليها حتى تطلب منه الطالق

َها﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل:  جلواب:ا يُّ
َ
أ  لَُكمۡ  ََيِلُّ  َل  َءاَمُنوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ

ن
َ
ٓ  تَرِثُوا   أ ٓ  بَِبۡعِض  ِۡلَۡذَهُبوا   َتۡعُضلُوُهنَ  َوَل  اَكۡره   ءَ ٱلن َِسا ن إَِلٓ  َءاتَۡيُتُموُهنَ  َما

َ
 أ

تِيَ 
ۡ
َبي َِنة   بَِفَِٰحَشة   يَأ وُهنَ  مُّ ن َفَعََسَٰٓ  َكرِۡهُتُموُهنَ  فَإِن بِٱلَۡمۡعُروِف  وَََعِِشُ

َ
 أ

وعضل الزوجة  ،[19النساء: ] ﴾اَكثِي   اَخۡي   فِيهِ  ٱّلَلُ  َوَيۡجَعَل  ا  َشۡي  تَۡكرَُهوا  

عزَّ وجل  ناوذكر رب   ،هو التضييق عليها لتفتدي نفسها من زوجها باملال

 جواز هذا العضل إذا أتت املرأة الفاحشة.

بن مسعود وابن عباس ريض اهلل عنهم: إذا زنت فلك أن اويقول 

تسرتجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى ترتكه لك 

ن لَُكمۡ  ََيِلُّ  َوَل ﴿ام قال تعاىل: ك ،وختالعها
َ
ُخُذوا   أ

ۡ
ٓ  تَأ  اَشۡي  َءاتَۡيُتُموُهنَ  ِمَما

ن إَِلٓ 
َ
ٓ  أ َل  ََيَافَا

َ
َل  ِخۡفُتمۡ  فَإِنۡ  ٱّلَلِ  ُحُدودَ  يُقِيَما أ

َ
 ُجَناحَ  فََل  ٱّلَلِ  ُحُدودَ  يُقِيَما أ

 .[229البقرة: ] ﴾بِهِۦ ٱۡفَتَدۡت  فِيَما َعلَۡيِهَما

 ء عىل ذلك:انوب

 ت الزوجة بارتكاب الفاحشة فللزوج أن يطلب منها أن تردَّ أقرَّ فإذا 

وذلك لقوله تعاىل:  ،واألوىل جزءًا منه ،أو تربئه منه ،إليه صداقها

ٓ  بَِبۡعِض  ِۡلَۡذَهُبوا  ﴿ فإن أبت فله أن يعضلها  ،[19النساء: ] ﴾َءاتَۡيُتُموُهنَ  َما

 ها أو يشء منه.ق عليها حتى تتنازل عن مهرويضيِّ 

حها فإن أراد أن يرسِّ  ،الرجل أن ال يفعل ذلك ألوىل يف حقِّ او

 ،أو يربئها منه إن كان مقبوضاً  ،فليدفع هلا املهر كاماًل إن مل يكن مقبوضاً 

 ألن البعض ،ها من حيث إعفافها عن احلرامًا يف حقِّ وخاصة إذا كان مقرصِّ 
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بسبب غيابه وسفره  ،اهيرتكبن الفاحشة بسبب تقصري الزوج يف حقِّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،ته عن حمارم اآلخرين. هذاأو بسبب عدم عفَّ  ،الطويل

إذا دفع الرجل مااًل لزوجته عند عقد الزواج على أن : 14لسؤالا

هل جيوز هلا أن تبيعه بدون موافقة  ،ي بهتشرتي به ذهبًا للتحلِّ

فهل  ،وم زفافهام أهل الزوجة اللباس البنتهم يف يوإذا قدَّ الزوج؟

ـ ألن العرف يف املدينة ـق به بدون إذن الزوج ها أن تتصدَّمن حقِّ

 ـ؟ـعند الزواج أن يكون اللباس على حساب أهل الزوجة 

الزوجة متلك الصداق كاماًل بعد  فق الفقهاء عىل أنَّ اتَّ  جلواب:ا

َردتُّمُ  ِإَونۡ ﴿وذلك لقوله تعاىل:  ،العقد والدخول
َ
 َمََكنَ  ۡوج  زَ  ٱۡستِۡبَداَل  أ

َُٰهنَ  َوَءاتَۡيُتمۡ  َزۡوج   ُخُذوا   فََل  اقِنَطار   إِۡحَدى
ۡ
ُخُذونَُهۥ ا  َشۡي  ِمۡنهُ  تَأ

ۡ
تَأ
َ
 اِإَوثۡم   اُبۡهَتَٰن   أ

بِين   ُخُذونَُهۥ َوَكۡيَف  ٢٠ امُّ
ۡ
ۡفَضَٰ  َوقَدۡ  تَأ

َ
َخۡذنَ  َبۡعض   إَِلَٰ  َبۡعُضُكمۡ  أ

َ
 ِمنُكم َوأ

ِيَثًَٰقا  .[21ـ20ء: النسا] ﴾اَغلِيظ   م 

ف فيه الترص   وهلا حق   ،مه الزوج من مهر فهو ملك للزوجةيقدِّ  فام

 ،للزوجة جزءًا من املهر مه الزوجب الذي يقدِّ وإذا كان الذه ،كيفام تشاء

فاهلدية إذا  ،بل كان هدية ،وإن مل يكن جزءًا من املهر ،فله حكم املهر

ته بعد الرجوع يف هديَّ  للزوج وال حيق   ،قبضتها الزوجة صارت ملكًا هلا

 الدخول بالزوجة.

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،دام الرجل دفع املال لزوجته من أجل رشاء الذهب للتحيل به فام
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الترصف  فلها حق   ،أو كان هدية هلا بعد عقد الزواج ،وكان جزءًا من املهر

 وبيعًا.  فيه هبةً 

رة مع ف به إال بعد املشاوالزوجة أن ال تترصَّ  ألوىل يف حقِّ او

 زوجها؛ ألن هذا أدعى للوفاق بينهام.

فهو من  ،مه الزوج لزوجتهالزوجة فيام قدَّ  كان هذا من حقِّ وإذا 

الترصف  فلها حق   ،م هلا من قبل أهلها من لباس أو غريهباب أوىل فيام قدِّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،واألوىل املشاورة مع زوجها. هذا ،فيه كيفام تشاء

فهل جيب  ،جةجت امرأة نصرانية متربِّليت فتزوَّلقد ابت: 15لسؤالا

 علي أن ألزمها باحلجاب؟

َها﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل:  أوالً:جلواب: ا يُّ
َ
أ  قُٓوا   َءاَمُنوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ

نُفَسُكمۡ 
َ
ۡهلِيُكمۡ  أ

َ
ا َوأ  ِغَلظ   َمَلَٰٓئَِكةر  َعلَۡيَها َوٱۡۡلَِجاَرةُ  ٱلَاُس  َوقُوُدَها نَار 

ٓ  ٱّلَلَ  َيۡعُصونَ  َل  ِشَداد   َمرَُهمۡ  َما
َ
. ويقول [6التحريم: ] ﴾يُۡؤَمُرونَ  َما َوَيۡفَعلُونَ  أ

كم مسؤوٌل كم راٍع وكل  النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )كل  

والرجل راٍع يف أهله وهو  ،تهاإلمام راٍع ومسؤوٌل عن رعيَّ  ،تهعن رعيَّ 

 بخاري ومسلم.ته...( رواه المسؤوٌل عن رعيَّ 

ذهب كثري من الفقهاء إىل أن الكفار خماطبون بفروع الرشيعة نيًا: اث

 كام هم خماطبون باإليامن.

 سواء كانت مسلمة أم كتابية. ،الزوجة مأمورة بطاعة زوجهالثًا: اث



 

 الفتاوى الرشعية

 

188 

 ء عىل ذلك:اوبن

ج ج والسفور؛ ألن السامح هلا بالترب  متنعها من الترب  أن  فيجب عليك

 بل من شأن أهل الفجور ودعاة الفتنة. ،ةمن شأن أهل العفَّ  والسفور ليس

جها عائدة ة سفورها وترب  مها باحلجاب؛ ألن معرَّ لز  ت  أن  جيب عليك

 ،فأنت تراه واجباً  ،فإذا كانت زوجتك ترى احلجاب أمرًا مباحاً  ،عليك

فإن أبت  ،فعليك بنصحها بأسلوب حسن لطيف ،موالواجب مقدَّ 

فإن أبت فام  ،حفإن أبت فارضهبا رضبًا غري مربِّ  ،فاهجرها يف املضجع

 واهلل تعاىل أعلم. ،ينبغي وال يليق بك أن تبقيها يف عصمتك. هذا

ن لي أنها كانت هلا ة تبيَّوبعد مدَّ ،مت من خطبة فتاةتقدَّ: 16لسؤالا

 ة هذا؟فهل جيوز أن أستوضح منها صحَّ ،عالقات مع بعض الشباب

مهام كانت  ،فتح باب التوبة لعبادهزَّ وجل ع نارب   أوالً:جلواب: ا

ًَٰها ٱّلَلِ  َمعَ  يَۡدُعونَ  َل  َوٱََّلِينَ ﴿قال تعاىل:  ،ومهام عظمت ،الذنوب  َءاَخرَ  إَِل
َٰلَِك  َيۡفَعۡل  َوَمن يَۡزنُونَ  َوَل  بِٱۡۡلَق ِ  إَِل  ٱّلَلُ  َحَرمَ  ٱَلِت  ٱلَۡفَس  َيۡقُتلُونَ  َوَل   َذ
ثَام   يَۡلقَ 
َ
 َمن إَِل  ٦٩ ُمَهانًا فِيهِۦ َوَيۡخُِلۡ  ٱۡلقَِيََٰمةِ  يَۡومَ  ٱۡلَعَذاُب  ََلُ  يَُضََٰعۡف  ٦٨ اأ
َلَٰٓئَِك  اَصَٰلِح   َعَمل   وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  و 

ُ
ُل  فَأ ِ ِ  ٱّلَلُ  ُيَبد   َوََكنَ  َحَسَنَٰت   اتِِهمۡ َسي 

 .[70ـ68الفرقان: ] ﴾ارَِحيم   اَغُفور   ٱّلَلُ 

يريد من العبد إن ابتيل باملخالفات الرشعية أن عزَّ وجل  انرب  نيًا: اث

كام جاء يف احلديث الرشيف: )من  ،ث هبا ألحدوال يتحدَّ  ،يسرت نفسه

 بر فإنه من ي   ،أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليسترت بسرت اهلل
لنا صفحته  د 
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 نقم عليه كتاب اهلل( رواه اإلمام مالك يف املوطأ. وجاء يف حديث آخر:

من املجاهرة أن يعمل الرجل بالليل  وإنَّ  ،أمتي معاىًف إال املجاهرين )كل  

فيقول: يا فالن عملت البارحة كذا  ،ثم يصبح وقد سرته اهلل عليه ،عمالً 

 ويصبح يكشف سرت اهلل عنه( رواه البخاري. ،وقد بات يسرته ربه ،وكذا

سرت اهلل لنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ال ياويقول 

 عىل عبٍد يف الدنيا إال سرته اهلل يوم القيامة( رواه مسلم.

النبي صىل اهلل عليه  لبشائر للعبد التائب توبًة صادقًة قول  اومن 

من عزَّ وجل  وعىل آله وصحبه وسلم: )ثالٌث أحلف عليهن: ال جيعل اهلل

 ،فأسهم اإلسالم ثالثٌة: الصالة ،له سهٌم يف اإلسالم كمن ال سهم له

عبدًا يف الدنيا فيوليه غريه يوم عزَّ وجل  والزكاة؛ وال يتوىل اهلل ،والصوم

معهم؛ والرابعة لو عزَّ وجل  رجٌل قومًا إال جعله اهلل القيامة؛ وال حيب  

عبدًا يف الدنيا إال عزَّ وجل  حلفت عليها رجوت أن ال آثم: ال يسرت اهلل

 م.سرته يوم القيامة( رواه اإلمام أمحد واحلاك

ع رنا النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم من تتب  حذَّ لثًا: اث

العورات بقوله: )يا معرش من آمن بلسانه ومل يدخل اإليامن قلبه! ال 

بع اهلل بع عوراهتم يتَّ فإنه من اتَّ  ،بعوا عوراهتموال تتَّ  ،تغتابوا املسلمني

 اإلمام أمحد وأبو داود. بع اهلل عورته يفضحه يف بيته( رواهومن يتَّ  ،عورته

أكذب  الظنَّ  فإنَّ  ،رنا من سوء الظن بقوله: )إياكم والظنَّ حذَّ  كام

وال  ،وال حتاسدوا ،وال تناجشوا ،سواوال جتسَّ  ،سوااحلديث؛ وال حتسَّ 
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وكونوا عباد اهلل إخوانًا( رواه البخاري ومسلم.  ،وال تدابروا ،تباغضوا

ء يف احلديث الرشيف: )ثالٌث الزماٌت ملا جا ،قومن ابتيل بذلك فال حيقِّ 

يا رسول  ألمتي: الطرية، واحلسد، وسوء الظن، فقال رجٌل: ما يذهبهنَّ 

ق، وإذا اهلل ممن هو فيه؟ قال: إذا حسدت فاستغفر اهلل، وإذا ظننت فال حتقِّ 

 ت فامض( رواه الطرباين.تطريَّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

وكام ليس  ،لكأن تسأل املخطوبة عن ذ اً ك رشعفليس من حقِّ 

 ،ثم لتعلم من الذي ما أساء قط ،بواجب عليها أن ختربك عن ماضيها

 ومن له احلسنى فقط؟

تسألك زوجتك عن ماضيك إذا كنت ال قدر اهلل قد أن  وهل ترىض

 قاذورات؟ابتليت بيشء من هذه ال

وإال إذا كنت  ،ج منهاكانت هذه الفتاة صالحها ظاهر لك فتزوَّ فإذا 

فال تبحث عن  ،نك لن تصرب عىل مثل هذه اخلواطرتعلم من نفسك أ

 واهلل تعاىل أعلم. ،وابحث عن زوجة غريها لك. هذا ،عورات هذه الفتاة

فهل بإمكانه  ،ق واحدة منهنطلَّ ،ج بأربع زوجاترجل متزوِّ: 17لسؤالا

 قة؟ج غريها قبل انقضاء عدة املطلَّأن يتزوَّ

الرجل أن جيمع بني أكثر من  فق الفقهاء عىل أنه حيرم عىلاتَّ  جلواب:ا

ج بخامسة ما دام يف عصمته أربع فال يتزوَّ  ،أربع زوجات يف عصمته
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ِنَ  لَُكم َطاَب  َما فَٱنِكُحوا  ﴿قال تعاىل:  ،سواها ََٰث  َمۡثَنَٰ  ٱلن َِسآءِ  م   َوثَُل
 .[3النساء: ] ﴾َوُرَبَٰعَ 

ي فقد روي أن غيالن الثقف ،دت السنة النبوية الرشيفة هذايَّ أوقد 

فأمره رسول  ،فأسلم وأسلمن معه ،ريض اهلل عنه كان عنده عرشة نسوة

 اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أن خيتار منهن أربعًا.

ج بالرابعة حتى تنقيض له أن يتزوَّ  ق إحداهن فال حيل  إذا طلَّ أما 

 ة.هذا عند احلنفي ،سواء كان الطالق بائنًا بينونة صغرى أو كربى ،هتاعدَّ 

ج بخامسة إذا كانت إحدى املالكية والشافعية فقد أجازوا التزو  أما 

 الزوجات األربع يف العدة من طالق بائن.

 ء عىل ذلك:اوبن

فال جيوز له  ،لطالق الذي أوقعه عىل زوجته طالقًا رجعياً اكان فإذا 

 هاء.فاق الفقوهذا باتِّ  ،قةة زوجته املطلَّ ج من رابعٍة حتى تنقيض عدَّ أن يتزوَّ 

ولو كانت  ،ج من رابعةإذا كان الطالق بائنًا فبإمكانه أن يتزوَّ أما 

له  ة ال يصح  وعند احلنفيَّ  ،وهذا عند املالكية والشافعية ،قته يف العدةمطلَّ 

 قة.ة املطلَّ ج بالرابعة حتى تنقيض عدَّ أن يتزوَّ 

حتى تنقيض عدة زوجته  ،أنصح األخ بعدم الزواج من رابعةوأنا 

 واهلل تعاىل أعلم. ،خروجًا من اخلالف بني الفقهاء. هذا املطلقة

إخبار الزوجة  فهل جيب عليَّ ،ج امرأة ثانيةأريد أن أتزوَّ: 18لسؤالا

 األوىل؟ وهل يعترب هذا من اخليانة للزوجة األوىل؟
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 الزواج بالثانية والثالثة والرابعة أمٌر مباٌح بنصِّ أوالً: جلواب: ا

ِنَ  لَُكم َطاَب  َما فَٱنِكُحوا  ﴿ىل: قال تعا ،الكريم الكتاب  َمۡثَنَٰ  ٱلن َِسآءِ  م 
ََٰث   . [3النساء: ] ﴾َوُرَبَٰعَ  َوثَُل

د ـ ليس من رشوط صحة عقد الزواج ـ إذا أراد الرجل أن يعدِّ  نيًا:اث

عل م أو ي  أخذ موافقة الزوجة األوىل.أن ي 

رأة أن تطلب عيبًا يف الرجل يبيح للم د  ال يع الزواج مرة ثانية لثًا:اث

تكون آثمًة إذا  ،بل عىل العكس من ذلك متاماً  ،بسببه الطالق من زوجها

ملا ورد يف سنن أيب داود عن ثوبان ريض  ،طلبت الطالق بسبب زواجه ثانيةً 

اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )أيام 

فحراٌم عليها رائحة اجلنة(. إال  ،امرأٍة سألت زوجها طالقًا يف غري ما بأسٍ 

 فال جناح عليها أن تفتدي نفسها. ،إذا خافت أن ال تقيم حدود اهلل تعاىل

 ء عىل ذلك:اوبن

هذا  د  وال يع ،جيب عليك إعالم الزوجة األوىل بزواجك ثانيةً  فال

 ألنَّ  ،ولكن أنصحك بإعالمها إن رغبت بالزواج ثانيةً  ،من اخليانة هلا

 وخاصًة إذا كنت حريصًا عىل ضامن حقِّ  ،ال خيفى يف الغالبالزواج ثانيًة 

وبإنجاب األوالد منها.  ،وذلك بتثبيت العقد يف املحكمة ،الزوجة الثانية

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

فهل جيب على ولي  ،ثدياها صغريان ،الصبا فتاة يف سنِّ: 19لسؤالا

 ح بذلك للخاطب؟أمرها أن يصرِّ
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صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أنه  ثبت عن النبي جلواب:ا

فقال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )من  ،مطلقاً  هنى عن الغشِّ 

نا فليس منا( رواه اإلمام مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه. ويف رواية غشَّ 

أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله  ،الرتمذي عن أيب هريرة ريض اهلل عنه

 فليس منا(. ل: )من غشَّ وصحبه وسلم قا

عيٍب  كلَّ  بن القيم رمحه اهلل تعاىل يف زاد املعاد: )والقياس أنَّ اويقول 

 ،وال حيصل به مقصود النكاح من الرمحة واملودة ،ر الزوج اآلخر منهينفِّ 

 يوجب اخليار(. اهـ.

من اخلاطبني أن يعلم الطرف اآلخر  لعلامء بأنه جيب عىل كل  اوذكر 

 وأن ذلك ينضبط بأموٍر ثالثة: ،قبل عقد الزواجبوجود العيب 

 أن يكون العيب مؤثرًا عىل عالقة الزوجني فيام بينهام. أوالً:

 .رًا للطرف اآلخرمنفِّ  أن يكون العيبنيًا: اث

 ال يزول بعد الزواج. ،أن يكون العيب دائاًم ومستمراً لثًا: اث

 ء عىل ذلك:اوبن

والناظر إليه من النساء  ،عام رًا بشكلٍ كان صغر الثديني منفِّ فإذا 

وال مانع أن يصف  ،فيجب إعالم اخلاطب بذلك قبل العقد ،ه عيباً يعد  

 واهلل تعاىل أعلم. ،النساء املحارم للخاطب حجم الثديني. هذا

وعند عقد  ،م شاب من خطبة فتاة فرآها فأعجبتهتقدَّ: 20لسؤالا

 ،العقد على الثانية وتبادال ألفاظ ،الفتاة أختها جه وليُّالزواج زوَّ
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 فهل صحَّ ،وعند الدخول بالزوجة فوجئ بأنها غري اليت رآها

 قها؟ب على الزوج إن طلَّالعقد؟ وماذا يرتتَّ

بأن  ،من أركان عقد الزواج اإلجياب والقبول يف جملٍس واحد جلواب:ا

وأن يتوافق القبول مع  ،ال جملس املتعاقدين ،حد جملس اإلجياب والقبوليتَّ 

 ،فال ينعقد الزواج ،فإذا ختالفا يف حمل العقد ،وأن يكون مطابقًا له ،اباإلجي

 ،فيقول الرجل: قبلت زواج فاطمة ،جتك خدجيةمثل قول أيب الفتاة: زوَّ 

 ألن القبول انرصف إىل غري من وجد اإلجياب فيه. ،فهذا العقد ال ينعقد

والصغرى  ،الكربى خدجية ،خرى: رجٌل عنده ابنتانأصورٌة 

جه الويل فاطمة بدون ذكر فزوَّ  ،وأراد اخلاطب الكربى خدجية ،ةفاطم

أما لو قال له:  ،العقد عىل فاطمة الوصف ـ صغرى أو كربى ـ صحَّ 

 فال ينعقد عىل فاطمة. ،زوجتك ابنتي فاطمة الكربى

 ء عىل ذلك:اوبن

فذكر  ،كان ويل الفتاة أجرى عقد ابنته الثانية غري املخطوبةفإذا 

العقد  صحَّ  ،وأجابه اخلاطب بالقبول ،ها يف عقد الزواجاسمها دون وصف

نصف املهر  وتستحق   ،وإال فله طالقها ،فإن قبل هبا فهي زوجته ،عليها

ج من قها فله أن يتزوَّ إن طلَّ ثم  ،إن طلَّقها قبل الدخول واخللوة هبا املسمى

خللوة فإن حصلت ا ،إذا مل تكن هناك خلوٌة بينه وبني أختها ،أختها مبارشةً 

له الزواج من  وال حيل   ،قها فلها املهر كامالً الصحيحة مع أختها وطلَّ 

وهذا عند  ،ولو مل يكن هناك وطٌء هلا ،ة أختهاأختها حتى تنقيض عدَّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،مجهور الفقهاء خالفًا للشافعية. هذا
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زاعمة بأن من  ،علي كثريًا أن أحلق حلييت زوجيت تلحُّ: 21لسؤالا

فهل  ،وهي ال ترى اللحية مجيلة على الرجل ،ن هلاها أن أتزيَّحقِّ

 ها؟هذا من حقِّ

روى اإلمام مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال:  أوالً:جلواب: ا

 ،وا الشواربز  قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ج  

 اهلل عنهام خالفوا املجوس(. ويف رواية عن ابن عمر ريض ،وأرخوا اللحى

قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )خالفوا 

وأوفوا اللحى(. ويف رواية عن ابن عمر  ،أحفوا الشوارب ،املرشكني

عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم )أنه أمر  ،ريض اهلل عنهام

 ،ريض اهلل عنهامبإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية(. ويف رواية عن ابن عمر 

عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أنه قال: )أحفوا 

 وأعفوا اللحى(. ،الشوارب

أما  ،من صفات املؤمنني األمر باملعروف والنهي عن املنكر نيًا:اث

َمة   َخۡيَ  ُكنُتمۡ ﴿قال تعاىل:  ،املنافقون فوصفهم عىل العكس من ذلك
ُ
 أ

ۡخرَِجۡت 
ُ
  لِلَناِس  أ

ۡ
 ﴾بِٱّلَلِ  َوتُۡؤِمُنونَ  ٱلُۡمنَكرِ  َعنِ  َوَتۡنَهۡونَ  بِٱلَۡمۡعُروِف  ُمُرونَ تَأ

ِنَۢ  َبۡعُضُهم َوٱلُۡمَنَِٰفَقَُٰت  ٱلُۡمَنَٰفُِقونَ ﴿وقال تعاىل:  ،[110آل عمران: ]  َبۡعض   م 
ُمُرونَ 

ۡ
 .[67التوبة: ] ﴾ٱلَۡمۡعُروِف  َعنِ  َوَيۡنَهۡونَ  بِٱلُۡمنَكرِ  يَأ

 ء عىل ذلك:اوبن

وحيرم عليه حلقها؛ ألن  ،وب من الرجل املسلم إعفاء حليتهملطلاف

وال جيوز للمرأة أن تطلب من زوجها  ،حلق اللحية من عادة املجوس
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وهذا  ،ألهنا تدخل يف باب األمر باملنكر والنهي عن املعروف ،حلق حليته

وال يليق باملرأة املسلمة  ،بل من وصف املنافقني ،ليس من وصف املؤمنني

 ف بصفاهتم.صأن تتَّ 

كام روي عن السيدة عائشة ريض اهلل عنها:  ،زينة الرجل بلحيتهوإن 

)مالئكة السامء يستغفرون لذوائب النساء وحلى الرجال يقولون: سبحان 

ن الرجال باللحى والنساء بالذوائب( أخرجه الديلمي يف اهلل الذي زيَّ 

 مسند الفردوس.

وال  ،ستغفره من ذلكوأن ت ،تتوب إىل اهلل تعاىلأن  فعىل زوجتك

 ها.ذلك ليس من حقِّ  ألنَّ  ،طاعة هلا عليك يف هذا

لقول النبي صىل  ،وعدم إمهاهلا ،نصحك باالعتناء بلحيتكأولكن 

اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )من كان له شعٌر فليكرمه( رواه أبو 

 واهلل تعاىل أعلم. ،داود. هذا

 كفر يؤثر ذلك على عقد زواجها؟هل إذا تلفظت املرأة بكلمة ال: 22لسؤالا

وأعظم  ،ظ بكلمة الكفر الرصيح أكرب الكبائرالتلف   أوالً:جلواب: ا

وسبٌب خلسارة الدنيا واآلخرة إذا مات  ،وحمبٌط للعمل الصالح ،اآلثام

يَمَٰنِ  يَۡكُفرۡ  َوَمن﴿املرء عىل ذلك ـ والعياذ باهلل تعاىل ـ قال تعاىل:   َفَقدۡ  بِٱۡۡلِ
 . [5املائدة: ] ﴾ٱۡلَخَِٰۡسِينَ  ِمنَ  ٱٓأۡلِخَرةِ  ِف  وَُهوَ  ُهۥَعَملُ  َحبَِط 

 ،ة عن اإلسالمظ بكلمة الكفر الرصيح موجٌب للردَّ التلف   ثانيًا:

ۡۡلَُهمۡ  َولَئِن﴿قال تعاىل: ،أو مستهزئاً  ،اً أو جاد   ،سواٌء كان مازحاً 
َ
 َلَُقولُنَ  َسأ
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بِٱ قُۡل  َونَۡلَعُب  ََنُوُض  ُكَنا إَِنَما
َ
 َل  ٦٥ تَۡسَتۡهزُِءونَ  ُكنُتمۡ  َورَُسوَِلِۦ َوَءاَيَٰتِهِۦ ّلَلِ أ

 .[66-65التوبة: ] ﴾إِيَمَٰنُِكمۡ  َبۡعدَ  َكَفۡرتُم قَدۡ  َتۡعَتِذُروا  

ظ العبد ـ ذكرًا كان أم أنثى ـ بكلمة الكفر الرصيح إذا تلفَّ  لثًا:اث

كفر بعد فإن كان ال ،فسخ عقد الزواج بينه وبني زوجته ،جاً وكان متزوِّ 

 ،فاق مجيع الفقهاءالعقد وقبل الدخول بطل النكاح بينه وبني زوجته باتِّ 

 .، وبعد العودة إىل اإليامنله الدخول هبا إال بعقٍد جديٍد برشوطه وال حيل  

 ،العقد ينفسخ بني الزوجني إذا كان الكفر بعد الدخول فإنَّ أما 

ام ـ فضاًل عن املعارشة ـ فال جتوز اخللوة بينه ،ال بني الزوجنيوجيب أن حي  

د إسالمه خالل فرتة العدة فالزوجة زوجته فإن جدَّ  ،د إسالمهحتى جيدِّ 

 وهذا عند مجهور الفقهاء. ،بعقدها القديم

 سواءبعد اإليامن، من جتديد العقد عىل زوجته  عند احلنفية فال بدَّ أما 

 خول أو بعده.ة قبل الدوسواًء كانت الردَّ  ،الزوج أو الزوجة أكان املرتد  

 ء عىل ذلك:اوبن

ظت املرأة بكلمة الكفر بعد العقد وقبل الدخول فسخ العقد تلفَّ فإذا  

 وجيب جتديد العقد برشوطه عند الفقهاء. ،فاق الفقهاءبينها وبني زوجها باتِّ 

فال جيوز للزوج أن  ،ظت بكلمة الكفر بعد الدخول هباإذا تلفَّ أما 

فإن  ،د إسالمها يف فرتة العدةـ حتى جتدِّ خيلو هبا ـ فضاًل عن معارشهتا 

هتا فهي زوجته وال حتتاج إىل عقٍد جديد عند دت إسالمها خالل عدَّ جدَّ 

د العقد عليها بعد له حتى جيدِّ  غري أن احلنفية قالوا: ال حتل   ،مجهور الفقهاء

 ة أم ال.إسالمها سواًء كانت يف العدَّ 
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لزوجها إال بعقٍد  فال حتل   ،مهاد إسالهتا ومل جتدِّ إذا انقضت عدَّ أما 

 واهلل تعاىل أعلم. ،جديٍد بعد جتديد إسالمها. هذا

فاق بيين وبني فتاة على إجراء عقد زواج بيين مت االتِّ: 23لسؤالا

 ،وبدون شهود بناء على مذهب املالكية ،وبينها بدون إذن وليها

 على مذهب املالكية؟ فهل هذا العقد يكون صحيحًا إذا متَّ

 ،عند مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلةأوالً:  واب:جلا

لقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله  ،عقد الزواج بدون ويل ال يصح  

 ،ها فنكاحها باطٌل ام امرأٍة نكحت بغري إذن وليِّ وصحبه وسلم: )أي  

من  فإن دخل هبا فلها املهر بام استحلَّ  ،فنكاحها باطٌل  ،فنكاحها باطٌل 

له( رواه اإلمام أمحد وأبو  من ال ويلَّ  فإن اشتجروا فالسلطان ويل   ،فرجها

داود والرتمذي. ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ال نكاح 

له( رواه اإلمام أمحد وأبو داود  من ال ويلَّ  والسلطان ويل   ،إال بويل  

 والرتمذي وابن ماجه.

 ،لبالغة الراشدة العاقلة بدون إذن وليهاعقد ا حلنفية يصح  اوعند 

وأنا ال أفتي إال  ،وخاصة يف هذا العرص ،واألحوط هو قول مجهور الفقهاء

 حرصًا عىل املرأة املسلمة يف هذا العرص. ،بقول اجلمهور

 عند مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة ال يصح  نيًا: اث

النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه حلديث  ،النكاح إال بحضور شاهدين

وما كان من نكاح عىل غري ذلك  ،وشاهدي عدل وسلم: )ال نكاح إال بويل  
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 فهو باطل( رواه البيهقي والطرباين والدارقطني وابن حبان واللفظ له.

وكونه عند العقد زيادة  ،ملالكية اإلشهاد عىل العقد واجباوعند 

د العقد فقد حصل الواجب فإن حصل اإلشهاد عن ،عىل الواجب

الدخول فقد حصل الواجب  قبلوإن فقد عند العقد ووجد  ،واملندوب

وإن مل  ،وإن مل حيصل عند العقد كان واجبًا عند البناء ،وفات املندوب

وحصل الدخول بعد العقد فسخ العقد بطلقة بائنة؛  ،يوجد شهود أصالً 

 ،البناء إال بالشهود ولكن ال جيوز ،العقد عندهم بدون شهود صحيح ألنَّ 

 ولذلك يفسخ العقد بينهام جربًا من القايض الرشعي.

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،وبدون شهود إجراء عقد زواجك عىل هذه الفتاة بدون ويل   يصح   فال

 وعند املالكية لغياب الويل. ،عند مجهور الفقهاء لغياب الشهود والويل

ألين عىل ثقة بأنك ال  ،ثم أنصحك أن تتقي اهلل تعاىل يف أعراض الناس

فكيف ترضاه ألعراض الناس؟ بل  ،ترىض هبذا األمر ألحد من حمارمك

 أعراض الناس مجيعاً كعرضه يف الغرية عليه واحلرص عىل سالمته. د  ؤمن يعامل

ألن هذا  ،ع الرخص يف املذاهب يف مسألة واحدةحذر من تتب  او

ق الذين يريدون اسَّ بل هو من وصف الف   ،ليس من وصف أهل الصالح

 واهلل تعاىل أعلم. ،ة الدين. هذااتباع الشهوات حتت مظلَّ 

ما هي واجبات الزوجة حنو زوجها؟ وما هي واجبات الزوج : 24لسؤالا

 حنو زوجته؟
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 بِٱلَۡمۡعُروِف  َعلَۡيِهنَ  ٱََّلِي ِمۡثُل  َولَُهنَ ﴿يقول اهلل تعاىل:  جلواب:ا
. يقول اجلصاص: )أخرب اهلل تعاىل يف [228البقرة: ] ﴾َدرََجة   َعلَۡيِهنَ  َولِلر َِجالِ 

 واحٍد من الزوجني عىل صاحبه حقًا، وأن الزوج خمتص   لكلِّ  هذه اآلية أنَّ 

 له عليها ليس هلا عليه مثله( اهـ. بحق  

 من الزوجني نحو اآلخر: لفقهاء واجبات كل  اوقد ذكر 

 واجبات الزوجة نحو زوجها: أوالً:

لقوله صىل اهلل عليه  ،غري معصيٍة هلل عز وجل عة الزوج يفاـ ط1

وعىل آله وصحبه وسلم: )ال طاعة ملخلوٍق يف معصية اهلل عز وجل( رواه 

اإلمام أمحد عن عيل ريض اهلل عنه. ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

وسلم: )أيام امرأٍة ماتت وزوجها عنها راٍض دخلت اجلنة( رواه الرتمذي 

يض اهلل عنها. ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه عن أم سلمة ر

 ،وحفظت فرجها ،وصامت شهرها ،وسلم: )إذا صلت املرأة مخسها

أبواب اجلنة شئت( رواه  قيل هلا: ادخيل اجلنة من أيِّ  ،وأطاعت زوجها

 اإلمام أمحد عن عبد الرمحن بن عوٍف ريض اهلل عنه.

رشط أن تعطى مدًة إلصالح ولكن ب ،نه من االستمتاع هبامتكِّ أن  ـ2

لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عند عودته إىل املدينة:  ،أمرها

 )أمهلوا حتى تدخلوا لياًل ـ أي عشاًء ـ لكي متتشط الشعثة وتستحدَّ 

 املغيبة( رواه اإلمام البخاري عن جابٍر ريض اهلل عنه.

وله صىل اهلل عليه لق ،إلذن ملن يكره الزوج دخوله إىل بيتهاـ عدم 3
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كم عىل نسائكم فال يوطئن فرشكم وعىل آله وصحبه وسلم: )فأما حق  

يف بيوتكم ملن تكرهون( رواه الرتمذي عن عمرو  وال يأذنَّ  ،من تكرهون

 بن األحوص ريض اهلل عنه. 

حلديث ابن  ،، إال لرضورةمن البيت إال بإذنه اـ عدم خروجه4

أتت النبي صىل اهلل عليه وعىل آله  عباس ريض اهلل عنهام: )أن امرأةً 

الزوج عىل زوجته؟ فقال:  وصحبه وسلم فقالت: يا رسول اهلل ما حق  

ه عليها أال خترج من بيتها إال بإذنه، فإن فعلت لعنتها مالئكة السامء حق  

 ومالئكة الرمحة ومالئكة العذاب حتى ترجع( رواه الطرباين.

حلديث النبي صىل اهلل عليه  ،لزوج فيام جرت به العادةاـ خدمة 5

عن عائشة ريض اهلل عنها أن رسول اهلل صىل اهلل  ،وعىل آله وصحبه وسلم

عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: )لو أمرت أحدًا أن يسجد ألحٍد 

ولو أن رجاًل أمر امرأته أن تنقل من  ،ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها

لكان نوهلا أن  ، جبٍل أمحرومن جبٍل أسود إىل ،جبٍل أمحر إىل جبٍل أسود

 ها.تفعل( رواه ابن ماجه. ونوهلا: أي حق  

 وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي

 :عىل اجلواب ما ييل حفظه اهلل تعاىل

 .(رى أن ذلك مندوبًا ال واجباً أ)

النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم كان يأمر نساءه  نَّ وأل

ي املدية( رواه اإلمام مسلم عن عائشة ته فيقول: )يا عائشة هلمِّ بخدم
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يا عائشة اسقينا( رواه اإلمام  ،ريض اهلل عنها. ويقول: )يا عائشة أطعمينا

 أمحد عن يعيش بن طخفة بن قيٍس الغفاري ريض اهلل عنه.

فواجبات الزوجة نحو زوجها  إلمام الغزايل يف اإلحياء:اويقول 

واآلخر: ترك  أحدمها: الصيانة والسرت.: ا أمرانكثرية، ولكن أمهه

 ف عن كسبه إذا كان حرامًا.املطالبة بام وراء احلاجة، والتعف  

كان الرجل إذا خرج من  ،كانت عادة النساء يف السلف اوهكذ

فإنا نصرب عىل اجلوع  ،منزله تقول له امرأته أو ابنته: إياك وكسب احلرام

 اهـ . وال نصرب عىل النار. ،والرضِّ 

 ط يف ماله بل حتفظه عليه. اهـ.ثم يقول: ومن الواجبات عليها: أن ال تفرِّ 

 نيًا: واجبات الزوج نحو زوجته:اث

َٰتِِهنَ  ٱلن َِسآءَ  وََءاتُوا  ﴿وذلك لقوله تعاىل:  ،ملهر هلااـ دفع 1  ﴾ِِنۡلَة   َصُدَق

ر فال لمؤخَّ أما بالنسبة ل ،م إذا طالبت به الزوجة. وخاصة املقدَّ [4النساء: ]

د يف العقد موعد له فيوىف يف  ،ه إال باملوت أو الطالقتستحق   إال أن حيدَّ

 م واملؤخر إذا كان ميسور احلال.الزوج أن يدفع املقدَّ  واألوىل يف حقِّ  ،موعده

ۥ ٱلَۡمۡولُودِ  َوََعَ ﴿لقوله تعاىل:  ،عىل قدر حاله لنفقة عليهااـ 2  ََلُ
. ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله [233البقرة: ] ﴾بِٱلَۡمۡعُروِف  َوكِۡسَوُتُهنَ  رِزُۡقُهنَ 

 ،بأمانة اهلل فإنكم أخذمتوهنَّ  ،وصحبه وسلم: )اتقوا اهلل يف النساء

أن ال يوطئن فرشكم أحدًا  لكم عليهنَّ  وإنَّ  ،بكلمة اهلل واستحللتم فروجهنَّ 

 ليكم رزقهنَّ ع وهلنَّ  ،ٍح رضبًا غري مربِّ  فإن فعلن فارضبوهنَّ  ،تكرهونه
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 باملعروف( رواه أبو داود عن جعفر بن حممٍد ريض اهلل عنه. وكسوهتنَّ 

ي وأن يسوِّ  ،إن كان له زوجات أخريات لعدل بني زوجاتهاـ 3

ذلك من املعارشة باملعروف التي أمر اهلل  ألنَّ  ،يف النفقة واملبيت بينهنَّ 

)إذا كان عند  لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: ،تعاىل هبا

ه ساقٌط( رواه ق  جاء يوم القيامة وش   ،الرجل امرأتان فلم يعدل بينهام

 الرتمذي عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.

وذلك بأن يطأها  ،عىل قدر استطاعته عفاف الزوجة عن احلرامإـ 4

عىل ذلك حديث عبد اهلل بن  دلَّ  ،بالوطء احلالل عن احلرام حتى تعفَّ 

 اهلل عنهام قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل عمرو بن العاص ريض

آله وصحبه وسلم: )يا عبد اهلل! أمل أخرب أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ 

فإن  ،وقم ونم ،صم وأفطر ،قال: فال تفعل ،قلت: بىل يا رسول اهلل

وإن لزوجك عليك حقًا(  ،وإن لعينك عليك حقاً  ،جلسدك عليك حقاً 

 ري.رواه اإلمام البخا

ومعاملتها  ،وحيسن معارشهتا ،يكرم زوجتهأن  ـ جيب عليه5

لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  ،وأن يكون رقيقًا معها ،باملعروف

وخياركم خياركم لنسائهم  ،وسلم: )أكمل املؤمنني إيامنًا أحسنهم خلقاً 

ه خلقًا( رواه الرتمذي عن أيب هريرة ريض اهلل عنه. ولقوله صىل اهلل علي

إال رميه  ،ما يلهو به الرجل املسلم باطٌل  وعىل آله وصحبه وسلم: )كل  

من احلق( رواه الرتمذي عن  فإهننَّ  ،ومالعبته أهله ،وتأديبه فرسه ،بقوسه
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 عبد اهلل بن عبد الرمحن بن أيب حسنٍي ريض اهلل عنه.

 ء عىل ذلك:اوبن

 حب الدين واخللق هو الذي يعرف الواجب الذي عليه أوالً افص 

وكذلك صاحبة الدين  ،يطالب به برفٍق فويعرف احلق الذي له  ،فيقوم به

وتعرف احلق الذي هلا  ،واخللق تعرف الواجب الذي عليها فتقوم به

منهام أن يربئ  حلني حياول كل   من الزوجني الصاألن كال   ،تطالب به برفٍق ف

 واهلل تعاىل أعلم. ،ته بني يدي اهلل عز وجل. هذاذمَّ 

وهذا هو  ،ج عليهااشرتطت الزوجة على زوجها أن ال يتزوَّ: 25لسؤالا

 هذا مهرًا؟ دُّفهل يع ،مهرها

األصل عند مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة  جلواب:ا

ما جاز أن يكون ثمنًا ـ يعني قيمة املبيع ـ أو مثمنًا ـ عني املبيع ـ أو  كلَّ  أنَّ 

املهر ما يكون ماالً متقومًا  ح احلنفية بأنَّ ورصَّ  ،أجرًة جاز جعله صداقاً 

 وما ال فال. ،التسمية صح  تيا ما هو ماٌل فإذا سمَّ  ،عند الناس

 ء عىل ذلك:اوبن

ألنه خمالٌف  ،الرشط ليس ملزمًا للزوج عند مجهور الفقهاء افهذ 

ِنَ  لَُكم َطاَب  َما فَٱنِكُحوا  ﴿قول اهلل تعاىل: ل  ثَُلََٰث وَ  َمۡثَنَٰ  ٱلن َِسآءِ  م 
 ة عقد الزواج.ٍر عىل صحَّ . وهو غري مؤثِّ [3النساء: ] ﴾َوُرَبَٰعَ 

 ،عند مجهور الفقهاء. هذا يف هذه احلال ملرأة مهر املثلا وتستحق  

 واهلل تعاىل أعلم.
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يرجى بيان احلكم الشرعي يف الرجل الذي يتابع األفالم : 26لسؤالا

 وما هو موقف الزوجة منه؟ ،اإلباحية

هلل يقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )إن االً: أوجلواب: ا

 ،العني النظر ىفزن ،أدرك ذلك ال حمالة ىكتب عىل ابن آدم حظه من الزن

ه ق ذلك كلَّ والفرج يصدِّ  ،والنفس متنى وتشتهي ،اللسان املنطق ىوزن

 ويكذبه( رواه اإلمام البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.

اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )أحسنوا جوار يقول صىل نيًا: اث

ام زالت عن قوٍم فعادت إليهم( رواه أبو روها، فقلَّ ال تنفِّ  ،نعم اهلل عز وجل

 يعىل عن أنٍس ريض اهلل عنه.

ِنُكمۡ  َوۡۡلَُكن﴿: يقول اهلل تعاىل: لثاً اث َمة   م 
ُ
 ٱۡۡلَۡيِ  إَِل  يَۡدُعونَ  أ

ُمُرونَ 
ۡ
َلَٰٓئَِك  ٱلُۡمنَكرِ  َعنِ  ۡنَهۡونَ َويَ  بِٱلَۡمۡعُروِف  َوَيأ و 

ُ
آل ] ﴾ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  َوأ

. ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )من رأى [104عمران: 

 ،فإن مل يستطع فبقلبه ،فإن مل يستطع فبلسانه ،ه بيدهمنكم منكرًا فليغريِّ 

عنه. وذلك أضعف اإليامن( رواه اإلمام مسلم عن أيب بكٍر ريض اهلل 

قلنا:  ،ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )الدين النصيحة

تهم( رواه اإلمام ة املسلمني وعامَّ ملن؟ قال: هلل ولكتابه ولرسوله وألئمَّ 

 مسلم عن متيٍم الداري ريض اهلل عنه.

 ء عىل ذلك:اوبن

 لرجل الذي يتابع األفالم اإلباحية ـ والعياذ باهلل تعاىل ـ هو رجٌل اف 
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 إِنَ ﴿قال تعاىل:  ،سأل عنها يوم القيامةمقرتٌف للكبائر بجوارحه التي سي  
َلَٰٓئَِك  ُكُّ  َوٱۡلُفَؤادَ  َوٱۡۡلَََّصَ  ٱلَسۡمعَ  و 

ُ
 .[36اإلرساء: ] ﴾ول  َمۡس  َعۡنهُ  ََكنَ  أ

وإذا استمنى بيده فقد وقع يف جريمة  ،لعنيا ىهو رجٌل يقع يف زن

نى باحلرام عن احلالل الذي أكرمه اهلل وهو رجٌل استغ ،أيضاً  اليد ىزن

ض وهو رجٌل عرَّ  ،ته وقلة حيائه من اهلل تعاىلوما ذاك إال لـخسَّ  ،تعاىل به

لت النعمة عنه فإهنا ل النعمة عنه ـ ال قدر اهلل تعاىل ـ وإذا حتوَّ نفسه لتحو  

 ام أن تعود إليه.قلَّ 

 ،ظة احلسنةالرجل أن تنصحه بالكلمة الطيبة واملوع اوعىل زوجة هذ

 ،وأن تسرت عليه ،بعد أن تقوم بواجبها نحوه من حيث إعفافه عن احلرام

 ،وأن تكثر من الدعاء له بظهر الغيب ،وأن ال تكون عونًا للشيطان عليه

سواٌء  ،ر عليه من أهل الصالحفإن عجزت فلتستعن عليه ببعض من يؤثِّ 

 كانوا من أقاربه أو أقارهبا إذا كان يقبل منهم.

ومل  ،ويئست املرأة من صالحه ،ـ ال قدر اهلل تعاىل ـ عىل ذلك رصَّ أفإن 

ولتذكر قول اهلل تعاىل:  ،فلتطلب الطالق منه ،لهيبق عندها صرٌب عىل حتم  

  ٱّلَلُ  ُيۡغنِ  َيَتَفَرقَا ِإَون﴿
ِن ُُك    واهلل تعاىل أعلم. ،. هذا[130النساء: ] ﴾َسَعتِهِۦ م 

فهل جيوز له أن يهجرها يف  ،رأة ناشزإذا ابتلي رجل بام: 27لسؤالا

 املضجع مدة طويلة لتأديبها؟

عىل الزوجني املعارشة عزَّ وجل  لقد أوجب اهللأوالً: جلواب: ا

وُهنَ ﴿وبدأ بالرجل فقال:  ،باملعروف  َكرِۡهُتُموُهنَ  َفإِن بِٱلَۡمۡعُروِف  وَََعِِشُ
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ن َفَعََسَٰٓ 
َ
ثم  ،[19النساء: ] ﴾اَكثِي   اَخۡي   فِيهِ  ٱّلَلُ  َوَيۡجَعَل  اَشۡي  تَۡكرَُهوا   أ

 َعلَۡيِهنَ  ٱََّلِي ِمۡثُل  َولَُهنَ ﴿طالب املرأة بذلك من خالل قوله تعاىل: 
؛ فإذا كان الواجب عىل الزوج أن يعارش زوجته [228البقرة: ] ﴾بِٱلَۡمۡعُروِف 

 فعىل الزوجة هذا الواجب كذلك. ،باملعروف

تي أوصت ابنتها بقوهلا: )كوين له أمة يكن هلل املرأة العربية الاورحم 

 لك عبدًا(.

لقد أوىص سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه نيًا: اث

فإن املرأة خلقت  ،فقال: )استوصوا بالنساء ،وسلم الرجال بالنساء خرياً 

 يف الضلع أعاله ،من ضلعٍ 
ٍ
وإن  ،فإن ذهبت تقيمه كرسته ،وإن أعوج يشء

فاستوصوا بالنساء خريًا( رواه البخاري ومسلم عن  ،ل أعوجتركته مل يز

 أيب هريرة ريض اهلل عنه. 

ل رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )فاتقوا اهلل اوق

 ،بكلمة اهلل واستحللتم فروجهنَّ  ،بأمان اهلل فإنكم أخذمتوهنَّ  ،يف النساء

فإن فعلن ذلك  ،هأن ال يوطئن فرشكم أحدًا تكرهون ولكم عليهنَّ 

باملعروف(  وكسوهتنَّ  عليكم رزقهنَّ  وهلنَّ  ،رضبًا غري مربٍح  فارضبوهنَّ 

 رواه مسلم عن جابر ريض اهلل عنه. 

ل رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ما أكرم النساء اوق

 إال لئيم( رواه ابن عساكر عن عيل ريض اهلل عنه. وما أهاهننَّ  ،إال كريم

بقوله تبارك  ،رسم اهلل تعاىل لعباده طريق معاجلة املرأة الناشزثًا: لاث



 

 الفتاوى الرشعية

 

208 

 ٱلَۡمَضاِجعِ  ِف  َوٱۡهُجُروُهنَ  فَعُِظوُهنَ  نُُشوزَُهنَ  ََتَافُونَ  َوٱَلَِٰت ﴿وتعاىل: 
َطۡعَنُكمۡ  فَإِنۡ  َوٱِۡضُِبوُهنَ 

َ
فإذا مل  ،[34النساء: ] ﴾َسبِيًل  َعلَۡيِهنَ  َتۡبُغوا   فََل  أ

وهي التي قال اهلل  ،فلينتقل إىل مرحلة أخرى ،الرجل يف هذه السبل يفلح

ِنۡ  اَحَكم   فَٱۡبَعُثوا   بَۡينِِهَما ِشَقاَق  ِخۡفُتمۡ  ِإَونۡ ﴿تعاىل فيها:  ۡهلِهِۦ م 
َ
ِنۡ  اوََحَكم   أ  م 

 ٓ ۡهلَِها
َ
أال وهو الطالق الذي  ،كام يقال وآخر العالج الكي   ،[35النساء: ] ﴾أ

  ٱّلَلُ  ُيۡغنِ  َيَتَفَرَقا ِإَون﴿بقوله:  ناأشار إليه رب  
ِن ُُك    .[130النساء: ] ﴾َسَعتِهِۦ م 

ر سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم حذَّ بعًا: ار

فقال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  ،الرجال من الدعاء عىل املرأة الناشز

جل كانت حتته امرأة سيئة وسلم: )ثالثة يدعون اهلل فال يستجاب هلم: ر

د عليه، ورجل شه  قها، ورجل كان له عىل رجل مال فلم ي  اخللق فلم يطلِّ 

َفَهآءَ  تُۡؤتُوا   َوَل ﴿وقد قال اهلل عز وجل:  ،آتى سفيهًا ماله َٰلَُكمُ  ٱلسُّ ۡمَو
َ
 ﴾أ

 ( رواه احلاكم والبيهقي عن أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه.[5النساء: ]

ب الرجل به امرأته إذا نشزت مما يؤدِّ  الفقهاء عىل أنَّ  فقاتَّ مسًا: اخ

برشط أن ال  ،[34النساء: ] ﴾ٱلَۡمَضاِجعِ  ِف  َوٱۡهُجُروُهنَ ﴿لقوله تعاىل:  ،اهلجر

 ،ة هجر املضجعواختلف العلامء يف مدَّ  ،هبا وأن ال يرضَّ  ،بنفسه يرضَّ 

شهر التي رضب وال يبلغ به األربعة األ ،فاملالكية استحسنوا اهلجر شهراً 

 د ذلك بمدة.وبعض الفقهاء مل يقيِّ  ،اهلل أجاًل عذرًا للمويل

 ء عىل ذلك:اوبن

ما  ،وأن يصرب عليها ،أن يعارش زوجته باملعروفبالرجل  اننصح هذ
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وأن  ،وأن حيافظ عليها ألهنا أمانة عنده ،ًا من حدود اهلل تعاىلحد   مل تتعدَّ 

 ،والتي من مجلتها اهلجر ،رك وتعاىل لههبا بالطرق التي أباحها اهلل تبايؤدِّ 

النبي صىل اهلل عليه وعىل آله  عىل أن ال يتجاوز اهلجر شهرًا واحدًا؛ ألنَّ 

ام إن زاد عىل ذلك أدى ـ ال ه ربَّ وألنَّ  ،وصحبه وسلم هجر نساءه شهراً 

 قدر اهلل تعاىل ـ إىل انحرافها.

حه اهلل تعاىل ر العالج الذي أباومل يؤثِّ  ،ت عىل نشوزهاأرصَّ فإن 

وليحذر من الدعاء  ،قها طلقة واحدةفليطلِّ  ،للرجل يف عالج املرأة الناشز

 واهلل تعاىل أعلم. ،ألن دعاءه عليها غري مستجاب. هذا ،عليها

ويقام  ،ويعلن عنها ،لقد جرت العادة عندنا أن تتم اخلطوبة: 28لسؤالا

 ،ل باملرأةويتم الدخو ،تمع أهل القرية يف احلفلجيو ،حفل الزفاف

 فما حكم هذا العقد؟ ،عقد الزواج بينهما وبعد أياٍم يتمُّ

وليست  ،ذكر الفقهاء أن اخلطبة هي جمرد وعٍد بالزواج جلواب:ا

وما يشيع بني الناس من أن قراءة سورة الفاحتة بعد االتفاق  ،زواجًا رشعياً 

 اهلل عز وجل.وجهٌل بدين  ،ومنكٌر قبيٌح  ،هو خطٌأ كبريٌ  ،عىل املهر عقد زواٍج 

والذي يبيح النكاح هو العقد الرشعي  ،د وعٍد ال عقدٌ خلطبة جمرَّ اف

مع وجود شاهدين  ،باأللفاظ املعلومة ،الفتاة بني اخلاطب وويلِّ  الذي يتم  

 وذكر املهر.

م اهلل ما حرَّ  ل  وال حت   ، شيئًا من األحكام الرشعيةخلطبة ال تغريِّ اف

عن  واحٍد منهام أجنبي   فكل   ،واملخطوبةتعاىل من العالقة بني اخلاطب 
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 الع عىل اآلخر.له االطِّ  وال حيل   ،اآلخر

 ء عىل ذلك:اوبن

زنى باتفاق  د  رأة بعد اخلطبة وقبل العقد يعلرجل عىل املافدخول  

وجيب التفريق  ، هذا احلكم الرشعيغريِّ توإقامة حفل الزفاف ال  ،الفقهاء

الزواج  واحٍد منهام د الرشعي إذا أراد كل  ثم بعد ذلك إجراء العق ،بينهام

 ،وال عذر جلاهٍل يف األحكام يف ديار اإلسالم. هذا ،الطرف اآلخر من

 واهلل تعاىل أعلم.

 ،فت على فتاة نصرانية أكرمها اهلل تعاىل باإلسالمتعرَّ: 29لسؤالا

 ها يف هذه احلالة؟فمن هو وليُّ ،وأريد الزواج منها

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ال يقول أوالً: جلواب: ا

نكاح إال بويل( رواه اإلمام أمحد عن ابن عباٍس ريض اهلل عنهام. ويقول 

ها ام امرأٍة نكحت بغري إذن وليِّ صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )أي  

فنكاحها باطٌل( رواه اإلمام أمحد عن عائشة ريض اهلل عنها. ويقول صىل 

ج املرأة وال تزوِّ  ،ج املرأة املرأةىل آله وصحبه وسلم: )ال تزوِّ اهلل عليه وع

ج نفسها( رواه ابن ماجه عن أيب هريرة الزانية هي التي تزوِّ  فإنَّ  ،نفسها

 ريض اهلل عنه.

َِٰفرِينَ  ٱّلَلُ  ََيَۡعَل  َولَن﴿يقول اهلل تعاىل: نيًا: اث  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ََعَ  لِۡلَك
ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  .[141النساء: ] ﴾َسبِيًل 

 له( رواه اإلمام أمحد عن عائشة ريض اهلل عنها. من ال ويلَّ  )فالسلطان ويل  
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ج املرأة وال تزوِّ  ،ج املرأة  املرأة  عند مجهور الفقهاء ال تزوِّ لثًا: اث

 والقايض ويل من ال ويل له. ،خالفًا للسادة احلنفية ،نفسها

مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج: )نعم لو عدم  جاء يفبعًا: ار

؛ صحَّ  ،جها منهت مع خاطبها أمرها رجاًل جمتهدًا ليزوِّ فولَّ  ،الويل واحلاكم

 ،عىل املختار صحَّ  ،ت معه عدالً م كاحلاكم، وكذا لو ولَّ واملحكَّ  ،مٌ ألنه حمكَّ 

 ة احلاجة إىل ذلك(.وإن مل يكن جمتهدًا؛ لشدَّ 

 ك:ء عىل ذلاوبن

فإذا أردت الزواج  ،سالم هذه الفتاة ارتفعت عنها والية الكافرإبف 

ًا منها فيجب عليك أن تبحث هل يوجد من عصبتها مسلٌم ليكون ولي  

 ،له من ال ويلَّ  فالقايض ويل   ،وإن مل يوجد ،هاعليها؟ فإن وجد فهو ولي  

مجاعة فليكن وليها ممثل  ،وإذا كنت يف بلٍد ال يوجد فيها قاٍض مسلمٌ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،جك إياها. هذااملسلمني فيزوِّ 

 ،وعندها أطفال صغار ،ابتليت امرأة بزوج كسبه من حرام: 30لسؤالا

 فهل جيوز أن تأكل من مال زوجها احلرام هي وأوالدها؟

ر سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله حذَّ أوالً: جلواب: ا

فقال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  ،ال احلراماملوصحبه وسلم من أكل 

عىل الناس زماٌن ال يبايل املرء بام أخذ املال أمن حالٍل أم  وسلم: )ليأتنيَّ 

 من حراٍم( رواه البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.

فقال تبارك  ،أمر اهلل تعاىل عباده املؤمنني بأكل احلالل الطيبنيًا: اث
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َها﴿وتعاىل:  يُّ
َ
أ ِ  َوٱۡشُكُروا   َرزَۡقَنَُٰكمۡ  َما َطي َِبَٰتِ  ِمن ُُكُوا   َءاَمُنوا   نَ ٱََّلِي َيَٰٓ  ّلِلَ

 ،كام أمر بأن يكون اإلنفاق من الطيب ،[172البقرة: ] ﴾َتۡعُبُدونَ  إِيَاهُ  ُكنُتمۡ  إِن

َها﴿فقال:  يُّ
َ
أ نفُِقوا   َءاَمُنٓوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ

َ
 .[267البقرة: ] ﴾َكَسبُۡتمۡ  َما َطي َِبَٰتِ  ِمن أ

 لنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ما كسب الرجلاويقول 

 وما أنفق الرجل عىل نفسه وأهله وولده وخادمه ،كسبًا أطيب من عمل يده

 فهو صدقٌة( رواه ابن ماجه عن املقدام بن معدي كرب ريض اهلل عنه.

 ء عىل ذلك:اوبن

وجته وولده إال وأال يطعم ز ،ملسلم أن ال يأكل إال طيباً افيجب عىل 

 كام أنه جيب عىل الزوجة والولد أال يأكلوا إال طيبًا. ،طيباً 

وكان  ،مل جتد الزوجة والولد طعامًا إال من مال الرجلإذا  ولكن

بمقدار من هذا املال من األكل  عليهم فال حرج ،كسبه من حرام

وجيب  ،إذا مل يكن هلم مال وال معني وال قدرة عىل الكسب ،الرضورة

 هم النصح والتذكري باهلل تعاىل.علي

( / تاريخ 11/3) 23ء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم /اوج

 م:1986ترشين األول  16ـ11املوافق  ،هـ1407صفر  13ـ8

لسؤال السابع والعرشون: كثري من العائالت املسلمة يعمل رجاهلا ا)

 ،هون لذلكوزوجاهتم وأوالدهم كار ،يف بيع اخلمر واخلنزير وما شابه ذلك

 فهل عليهم من حرج يف ذلك؟ ،علاًم بأهنم يعيشون بامل الرجل

أن  ،: للزوجة واألوالد غري القادرين عىل كسب احلاللجلوابا
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كبيع اخلمر واخلنزير  ،م رشعاً يأكلوا للرضورة من كسب الزوج املحرَّ 

 ،بعد بذل اجلهد يف إقناعه بالكسب احلالل ،وغريمها من املكاسب احلرام

 واهلل تعاىل أعلم. ،حث عن عمل آخر(. هذاوالب

 ،فدعوت اهلل تعاىل عليه ،لقد ظلمين زوجي ظلمًا شديدًا: 31لسؤالا

 ب علي؟فماذا يرتتَّ ،وأنا اآلن نادمة ،واستجاب اهلل دعائي

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل  أوالً:جلواب: ا

 ث دعواٍت مستجاباٌت ال شكَّ اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ثال

ودعوة املسافر( رواه اإلمام أمحد.  ،ودعوة الوالد ،: دعوة املظلومفيهنَّ 

َلَٰٓئَِك  ُظۡلِمهِۦ َبۡعدَ  ٱنَتََّصَ  َولََمنِ ﴿ويقول اهلل تعاىل:  و 
ُ
ِن َعلَۡيِهم َما َفأ  م 

 .[41الشورى: ] ﴾َسبِيل  

َل  ُحٓوا  َوۡلَۡصفَ  َوۡلَۡعُفوا  ﴿يقول اهلل تعاىل:  نيًا:اث
َ
ن َُتِبُّونَ  أ

َ
 ٱّلَلُ  َيۡغفِرَ  أ

ُؤا  ﴿. ويقول تبارك وتعاىل: [22النور: ] ﴾رَِحيمر  َغُفور   َوٱّلَلُ  لَُكمۡ   َسي َِئة   وََجَزَٰٓ
ِۡثلَُها َسي َِئة   ۡصلَحَ  َعَفا َفَمنۡ  م 

َ
ۡجُرهُۥ َوأ

َ
 ﴾ٱلَظَٰلِِميَ  َُيِبُّ  َل  إِنَُهۥ ٱّلَلِ  ََعَ  فَأ

. وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه [40الشورى: ]

عفو إال عزًا( رواه ابن بوسلم قال: )وما زاد اهلل عبدًا  وعىل آله وصحبه

عن النبي صىل  ،خزيمة. وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنه

فر واغفروا يغ ،رمحوااهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أنه قال: )ارمحوا ت  

 اهلل لكم( رواه اإلمام أمحد.
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 ء عىل ذلك:اوبن

وخاصًة أنت  ،ك أن تدعي اهلل تعاىل يف صالحهن األوىل يف حقِّ افك 

لت يف الدعاء عليه ومل ك تعجَّ ولكنَّ ،تعلمني بأن دعاء املظلوم مستجاٌب 

نَسَٰنُ  َوََكنَ ﴿قال تعاىل:  ،تصربي عىل ظلمه  .[11اإلرساء: ] ﴾َعُجول   ٱۡۡلِ

 ،ودعوت اهلل تعاىل واستجاب لك ،ٍل فام دمت مظلومةً اح وعىل كلِّ 

واآلن أكثري من الدعاء له بقلٍب  ،فال حرج عليك إن شاء اهلل تعاىل

دعاء العبد الصادق إن  واهلل ال يرد   ،صادٍق كام دعوت عليه بقلٍب صادٍق 

 واهلل تعاىل أعلم. ،شاء اهلل تعاىل. هذا

وبعد زواجي منه مبدة  ،ده زوجةجت من رجل عنلقد تزوَّ: 32لسؤالا

عزَّ وجل  وأنا أدعو اهلل ،قينضيقت عليه زوجته األوىل حتى طلَّ

 فهل هناك حرٌج شرعٌي علي يف الدعاء عليها؟ ،عليها

 َعَما َغَٰفًِل  ٱّلَلَ  ََتَۡسَبَ  َوَل ﴿: يقول اهلل تبارك وتعاىل: أوالً جلواب: ا
بَۡصَٰرُ  فِيهِ  تَۡشَخُص  ِلَۡوم   رُُهمۡ يَُؤخ ِ  إَِنَما ٱلَظَٰلُِمونَ  َيۡعَمُل 

َ
 ُمۡقنِِع  ُمۡهِطعِيَ  ٤٢ ٱۡۡل

ۡف  َطۡرُفُهمۡ  إَِلِۡهمۡ  يَۡرتَدُّ  َل  رُُءوِسِهمۡ 
َ
. ويقول [43-42إبراهيم: ] ﴾َهَوآء   َدُتُهمۡ َوأ

. ويقول تعاىل: [86آل عمران: ] ﴾ٱلَظَٰلِِميَ  ٱۡلَقۡومَ  َيۡهِدي َل  َوٱّلَلُ ﴿تعاىل: 

 .[140آل عمران: ] ﴾ٱلَظَٰلِِميَ  َُيِبُّ  َل  َوٱّلَلُ ﴿

إلمام البخاري عن أيب موسى ريض اهلل عنه قال: قال اوروى 

ميل للظامل رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )إن اهلل لي  

ۡخذُ  َوَكَذَٰلَِك ﴿حتى إذا أخذه مل يفلته( قال: ثم قرأ: 
َ
ٓ  َرب َِك  أ َخذَ  إَِذا

َ
 ُقَرىَٰ ٱلۡ  أ
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ۥٓ  إِنَ  َظَٰلَِمةر  َوِهَ  ۡخَذهُ
َ
ِلم   أ

َ
 .[102هود: ] ﴾َشِديدر  أ

داود عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه  وروى أبو

 ،فامل إىل إحدامها ،وعىل آله وصحبه وسلم قال: )من كانت له امرأتان

 ه مائٌل(.جاء يوم القيامة وشق  

مظلوم أن ينترص ممن ظلمه يف الدنيا إن مل ص اهلل تعاىل للرخَّ نيًا: اث

وٓءِ  ٱۡۡلَۡهرَ  ٱّلَلُ  َُيِبُّ  َل ﴿قال تعاىل:  ،يستطع الصرب  َمن إَِل  ٱۡلَقۡولِ  ِمنَ  بِٱلسُّ
 .[148النساء: ] ﴾َعلِيًما َسِميًعا ٱّلَلُ  َوََكنَ  ُظلِمَ 

عبد اهلل بن عباٍس ريض اهلل عنهام يف هذه اآلية: ال حيب  ايقول سيدن

فإنه قد أرخص له أن  ،اهلل أن يدعو أحٌد عىل أحٍد إال أن يكون مظلوماً 

. وإن صرب فهو ﴾ُظلِمَ  َمن إَِل ﴿وذلك قوله تعاىل:  ،يدعو عىل من ظلمه

 خرٌي له.

ر النبي صىل اهلل عليه وحذَّ  ،ء املظلوم مستجاٌب عند اهلل تعاىلاودع

فقد روى احلاكم  ،وعىل آله وصحبه وسلم الظاملني من دعوات املظلومني

عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله 

 فإهنا تصعد إىل السامء كأهنا رشاٌر(. ،قوا دعوات املظلوموصحبه وسلم: )اتَّ 

إلمام البخاري عن جابر بن سمرة ريض اهلل عنهام قال: شكا اوروى 

 ،فعزله واستعمل عليهم عامراً  ،أهل الكوفة سعدًا إىل عمر ريض اهلل عنه

 ،فقال: يا أبا إسحاق ،فأرسل إليه ،فشكوا حتى ذكروا أنه ال حيسن يصيل

قال أبو إسحاق: أما أنا واهلل فإين  ،ك ال حتسن تصيلهؤالء يزعمون أنَّ  إنَّ 
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 ما ،كنت أصيل هبم صالة رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

 ،فأركد يف األوليني وأخف يف األخريني ،شاءأصيل صالة الع ،أخرم عنها

فأرسل معه رجاًل ـ أو رجاالً ـ إىل  ،قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق

ويثنون  ،ومل يدع مسجدًا إال سأل عنه ،فسأل عنه أهل الكوفة ،الكوفة

 يقال له: أسامة بن ،فقام رجٌل منهم ،حتى دخل مسجدًا لبني عبسٍ  ،معروفاً 

فإن سعدًا كان ال يسري  ،قال: أما إذ نشدتنا ،عدةيكنى أبا س ،قتادة

قال سعٌد: أما واهلل  ،وال يعدل يف القضية ،وال يقسم بالسوية ،بالرسية

فأطل  ،بثالٍث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبًا قام رياًء وسمعةً  ألدعونَّ 

ضه بالفتن ـ وكان بعد إذا سئل يقول: شيٌخ كبرٌي وعرِّ  ،وأطل فقره ،عمره

 أصابتني دعوة سعٍد ـ. مفتونٌ 

 ،ل عبد امللك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه عىل عينيه من الكرباق

 .ض للجواري يف الطرق يغمزهنَّ وإنه ليتعرَّ 

ا ُتۡبُدوا   إِن﴿بنا اهلل تعاىل يف العفو بقوله عز وجل: رغَّ لثًا: اث وۡ  َخۡيً
َ
 أ

وۡ  َُتُۡفوهُ 
َ
. وبقوله [149النساء: ] ﴾قَِديًرا اَعُفو    ََكنَ  ٱّلَلَ  فَإِنَ  ُسوٓء   َعن َتۡعُفوا   أ

ُتمۡ  َولَئِن بِهِۦ ُعوقِۡبُتم َما بِِمۡثلِ  َفَعاقُِبوا   ََعَقۡبُتمۡ  ِإَونۡ ﴿تعاىل:   َخۡي   لَُهوَ  َصَۡبۡ
ُؤا  ﴿. وبقوله تعاىل: [126النحل: ] ﴾ل ِلَصَِٰۡبِينَ  ِۡثلَُها َسي َِئة   َسي َِئة   وََجَزَٰٓ  َفَمنۡ  م 

ۡصَلحَ وَ  َعَفا
َ
ۡجُرهُۥ أ

َ
. وبقوله [40الشورى: ] ﴾ٱلَظَٰلِِميَ  َُيِبُّ  َل  إِنَُهۥ ٱّلَلِ  ََعَ  فَأ

َل  َوۡلَۡصَفُحٓوا   َوۡلَۡعُفوا  ﴿تعاىل: 
َ
ن َُتِبُّونَ  أ

َ
 َغُفور   َوٱّلَلُ  لَُكمۡ  ٱّلَلُ  َيۡغفِرَ  أ

 .[22النور: ] ﴾رَِحيمر 
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اهلل عنه قال: قلت: يا إلمام أمحد عن عقبة بن عامٍر ريض اوروى 

 ،قطعك نر فقال: )يا عقبة! صل م   ،أخربين بفواضل األعامل ،رسول اهلل

 ظلمك(. نر وأعرض عمَّ  ،حرمك نر وأعط م  

 ء عىل ذلك:اوبن

وإن دعوت اهلل تعاىل فليكن دعاؤك هلا  ،صربت فهو خرٌي لكفإن 

 فخري د ،داعيةً  وإن كنت وال بدَّ  ،وال يكن دعاؤك عليها ،ولزوجها
ٍ
عاء

يدعوه املظلوم هو ما جاء عن سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله 

وصحبه وسلم؛ روى اإلمام البخاري يف األدب املفرد عن جابٍر ريض اهلل 

عنه قال: كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول: 

عىل  )اللهم أصلح يل سمعي وبرصي، واجعلهام الوارثني مني، وانرصين

 من ظلمني، وأرين منه ثأري(.

ام كان رسول لرتمذي عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال: قلَّ اوروى 

اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقوم من جملٍس حتى يدعو 

هبؤالء الدعوات ألصحابه: )اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حيول بيننا 

ن به ومن اليقني ما هتوِّ  ،تكجنَّغنا به بلِّ ومن طاعتك ما ت   ،وبني معاصيك

واجعله  ،تنا ما أحييتناعنا بأسامعنا وأبصارنا وقوَّ ومتِّ  ،علينا مصيبات الدنيا

وال  ،عادانا نر وانرصنا عىل م   ،ظلمنا نر واجعل ثأرنا عىل م   ،الوارث منا

وال  ،وال مبلغ علمنا ،ناوال جتعل الدنيا أكرب مهِّ  ،جتعل مصيبتنا يف ديننا

 واهلل تعاىل أعلم. ،ال يرمحنا(. هذا نر علينا م  ط تسلِّ 
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 هل جيوز للرجل أن جيمع بني زوجته وزوجة أبيها يف وقت واحد؟: 33لسؤالا

يف  ،يقول اإلمام البخاري رمحه اهلل تعاىل يف صحيحه أوالً: جلواب:ا

باب ما حيل من النساء وما حيرم: )ومجع عبد اهلل بن جعفٍر  ،كتاب النكاح

 ،وكرهه احلسن مرةً  ، وامرأة عيل. وقال ابن سريين: ال بأس بهبني ابنة عيل

 ثم قال: ال بأس به(.

جاء يف بدائع الصنائع: )وجيوز اجلمع بني امرأٍة وبنت زوٍج  نيًا:اث

ومها واحٌد؛ ألنه ال  ،امرأٍة وزوجٍة كانت ألبيهاكان هلا من قبل، أو بني 

 اهـ.فلم يوجد اجلمع بني ذوايت رحٍم(  ،رحم بينهام

واحدٍة منهام  ء يف اللباب: )وال جيمع بني امرأتني لو كانت كل  اوج

ج باألخرى، وال بأس أن جيمع بني امرأٍة وابنة زوٍج رجاًل مل جيز له أن يتزوَّ 

 كان هلا من قبل( اهـ.

)و( حرم )اجلمع( بني املحارم )نكاحًا( أي ]ء يف رد املحتار: اوج

 بملك  عقدًا صحيحًا )وعدًة ولو من طالٍق 
ٍ
بائٍن، و( حرم اجلمع )وطء

لألخرى( أبدًا؛ حلديث  أيتهام فرضت ذكرًا مل حتلَّ  ،يمنٍي بني امرأتني

وهو مشهوٌر يصلح خمصصًا للكتاب  ،>ال تنكح املرأة عىل عمتها<مسلٍم: 

 اهـ. [)فجاز اجلمع بني امرأٍة وبنت زوجها(

ت زوجة رجٍل جاء يف املغني: )وال بأس أن جيمع بني من كانلثًا: اث

وابنته من غريها( أكثر أهل العلم يرون اجلمع بني املرأة وربيبتها جائزًا، ال 

 بأس به( اهـ.
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جاء يف املجموع: )وجيوز اجلمع بني امرأٍة كانت لرجٍل وبني بعًا: ار

 ابنة زوجها األول من غريمها( اهـ.

وجب جاء يف هناية املطلب: )واالجتامع يف الصهر املحرم ال ي مسًا:اخ

حتريم اجلمع، فيجوز اجلمع بني املرأة وبنت زوجها، أو أم زوجها، وإن كان 

ه ة. وإنام قلنا ما قلنا يف النسب، ملا نبَّ بينهام سبٌب يوجب احلرمة واملحرميَّ 

إنكم لو <عليه صاحب الرشع؛ إذ قال ـ ملا هنى عن اجلمع بني األختني ـ 

. والرضاع ملحٌق بالقرابة؛ فإنه [رواه الطرباين] >فعلتم ذلك، قطعتم أرحامكم

الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز <صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

؛ فكان الرضاع يف معنى القرابة، [رواه اإلمام مالك وأمحد وغريمها] >العظم

 واملصاهرة ليس فيها رحٌم، حتى يفرض إفضاء اجلمع إىل قطعه( اهـ.

 ء عىل ذلك:اوبن

جيمع بني زوجته وزوجة أبيها يف وقٍت واحٍد؛ ألنه أن  فيجوز للرجل

ال صلة بني الزوجتني ـ أي بني الزوجة األوىل وزوجة أبيها ـ والذي حيرم 

وما عدا ذلك  ،واملرأة وعمتها ،واملرأة وخالتها ،اجلمع بينهام مها: األختان

ِحَل ﴿لدخوله حتت قوله تعاىل:  ،فجائٌز رشعاً 
ُ
َٰلُِكمۡ  َوَرآءَ  َما لَُكم َوأ  ﴾َذ

 .[24النساء: ]

ال يتعارض مع الضابط املشهور يف حتريم اجلمع بني املرأتني  اوهذ

وهو: أنه متى قدر إحدامها ذكرًا واألخرى أنثى حرم اجلمع بينهام؛ ألن 

ر أن دِّ إذ لو ق   ،وهنا التحريم من جهٍة واحدةٍ  ،املقصود التحريم من اجلهتني
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 إذ هي أجنبيٌة عنه رضورًة. ،نكاح هذه البنتامرأة األب رجٌل ملا حرم عليه 

جلمع مقصوٌر عىل ما كان بسبب نسٍب أو رضاٍع. روى افتحريم 

الطرباين يف املعجم الكبري عن ابن عباٍس ريض اهلل تعاىل عنهام: )أن رسول 

ج املرأة عىل العمة وعىل اخلالة، وقال: اهلل صىل اهلل عليه وسلم هنى أن تزوَّ 

أما يف املصاهرة فال يوجد رحٌم  لك قطعتم أرحامكم(.إنكم إن فعلتم ذ

 واهلل تعاىل أعلم. ،يقطع بسبب اجلمع. هذا

 ي؟من احملارم عنِّ دُّهل جدة زوجيت تع: 34لسؤالا

َمَهَُٰت يقول اهلل تعاىل يف ذكر املحرمات: ﴿ جلواب:ا
ُ
 ﴾نَِسآئُِكمۡ  َوأ

 .ن  علور  وإنر  وأمهاهتنَّ األمهات  . واملقصود بأمهات النساء: هنَّ [23النساء: ]

سواًء  ،مطلقاً الزوجات جدات ىل أنه حيرم نكاح تفق الفقهاء عاو

 .ن  وإن علور  ،من جهة األم أو من جهة األب كنَّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

لزوجة سواٌء كانت من جهة األم أو من جهة األب حمرمٌة افجدة  

داخلٌة حتت قوله  اجلدة ألنَّ  ،د العقد عليهاعىل الزوج حرمًة مؤبدًة بمجرَّ 

َمَهَُٰت تعاىل: ﴿
ُ
 واهلل تعاىل أعلم. ،جمازًا. هذا ة أم  ﴾. واجلدَّ نَِسآئُِكمۡ  َوأ

وتطلب  ،وتسكن يف بيت أهل زوجها مع والديه ،جةامرأة متزوِّ: 35لسؤالا

 فماذا تفعل؟ ،دها بالطالقفهدَّ ،من زوجها تأمني سكٍن شرعٍي هلا

من الزوجني أن يعامل اآلخر  الواجب عىل كل   أوالً:جلواب: ا
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وُهنَ قال تعاىل: ﴿ ،باملعروف . وقال تعاىل: [19النساء: ] ﴾بِٱلَۡمۡعُروِف  وَََعِِشُ

. كام جيب عليهام يف حال [228البقرة: ] ﴾بِٱلَۡمۡعُروف َعلَۡيِهنَ  ٱََّلِي ِمۡثُل  َولَُهنَ ﴿

 فَإِن: ﴿قال تعاىل ،النزاع بينهام النزاع الرجوع إىل الرشع الرشيف حللِّ 
ء   ِف  تََنَٰزَۡعُتمۡ   َوٱۡلَۡومِ  بِٱّلَلِ  تُۡؤِمُنونَ  ُكنُتمۡ  إِن َوٱلَرُسولِ  ٱّلَلِ  إَِل  فَُردُّوهُ  ََشۡ
َٰلَِك  ٱٓأۡلِخرِ  ۡحَسنُ  َخۡي   َذ

َ
وِيًل  َوأ

ۡ
 .[59النساء: ] ﴾تَأ

يقول سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: نيًا: اث

 ،فإنه أغض للبرص ،جشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوَّ يا معرش ال»

رواه اإلمام  «فإنه له وجاءٌ  ،فعليه بالصوم ،ومن مل يستطع ،وأحصن للفرج

مسلم عن عبد اهلل بن مسعوٍد ريض اهلل عنه. والباءة تعني: القدرة عىل 

عن  ومن مجلة حقوقها املسكن الرشعي املستقل   ،تأمني حقوق الزوجة

ۡسِكُنوُهنَ قال تعاىل: ﴿ ،وأهله أهلها
َ
ِن َسَكنُتم َحۡيُث  ِمنۡ  أ  ﴾وُۡجِدُكمۡ  م 

 .[6الطالق: ]

فإن  ،ال جيب عىل املرأة خدمة والدي زوجها فضاًل عن أخواتهلثًا: اث

وكان  ،وهلا يف ذلك األجر العظيم ،كان فضاًل منها وإحساناً  ،فعلت ذلك

 أدعى لدوام العرشة بينها وبني زوجها.

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،عن أهل زوجها ملرأة أن تطلب املسكن الرشعي املستقلَّ ا فمن حقِّ  

 ،هلا رشعي   د زوجته بالطالق ألهنا تطالب بحق  وال يليق باملسلم أن هيدِّ 

ثم  ،وهلا يف ذلك أجٌر عظيمٌ  ،وأنا أنصحها بالصرب عىل البقاء مع أبويه
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وذلك  ،حسٍن ولطيٍف  بأسلوٍب  حتاول أن تقنع زوجها باملسكن املستقلِّ 

 من أجل حياٍة زوجيٍة مستقرٍة.

فعليها املوافقة ما استطاعت  ،عىل البقاء مع والديه رفض وأرصَّ فإن 

ع إىل اهلل تعاىل يف أن جيعل هلا فرجًا وأن تكثر الترض   ،إىل ذلك سبيالً 

فإن مل  ،وخاصًة إذا كان هلا أوالٌد منه ،وهذا خرٌي هلا من طالقها ،وخمرجاً 

 ُيۡغنِ  َيَتَفَرقَا ِإَونولتتذكر قول اهلل تعاىل: ﴿ ،ستطع الصرب فلتطلب الطالقت
  ٱّلَلُ 

ِن ُُك   . ويكون الزوج [130النساء: ] ﴾اَحِكيم   َوَِٰسًعا ٱّلَلُ  َوََكنَ  َسَعتِهِۦ م 

 واهلل تعاىل أعلم. ،بذلك آثاًم. هذا

وبعد  ،لغةمت عقد زواجي على امرأة مطلقة وعندها بنت با: 36لسؤالا

 ج ابنتها؟فهل جيوز لي أن أتزوَّ ،العقد عليها ماتت قبل الدخول بها

فروع  ،دًا بسبب املصاهرةذكر الفقهاء املحرمات حترياًم مؤبَّ جلواب: ا

برشط  ،وإن نزلن ،وبنات أبنائها ،وبنات بناهتا ،بناهتا الزوجة وهنَّ 

وذلك  ،لعقد عليهاد اوإال فال حترم عليه فروعها بمجرَّ  ،الدخول بالزوجة

ئُِبُكمُ لقوله تعاىل: ﴿ ِن ُحُجورُِكم ِف  ٱَلَِٰت  َوَرَبَٰٓ  َدَخۡلُتم ٱَلَِٰت  ن َِسآئُِكمُ  م 
 .[23النساء: ] ﴾َعلَۡيُكمۡ  ُجَناحَ  فََل  بِِهنَ  َدَخۡلُتم تَُكونُوا   َلمۡ  فَإِن بِِهنَ 

 ،هاتم األماملنطلق قال الفقهاء: العقد عىل البنات حيرِّ  اومن هذ

 م البنات.والدخول باألمهات حيرِّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،ج من بنت زوجتك التي ماتت قبل الدخول هباتتزوَّ أن  فيجوز لك
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ج املرأة ثم ماتت قبل الدخول ة الفقهاء يرون أن الرجل إذا تزوَّ عامَّ  ألنَّ 

 وال يقوم املوت مقام الدخول يف التحريم. ،ج ابنتهاهبا جاز له أن يتزوَّ 

 أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكرديوقد 

 :عىل اجلواب ما ييل حفظه اهلل تعاىل

ها، فإن كان بعد اخللوة إذا كان الزواج منها قبل اخللوة بأمِّ  اهذ)

فقوالن للفقهاء يف صحته، قال أبو يوسف بعدم صحته،  الصحيحة باألمِّ 

ه حممد، وكذلك هو قول وأن اخللوة تقوم مقام الدخول يف ذلك، وخالف

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا .(عند احلنبلية

ة احنرف وبعد مدَّ ،جت من رجل كان ظاهره الصالحتزوَّ: 37لسؤالا

 ،وإال فسيطلقين ،وهو يطلب مين نزع احلجاب ،عن جادة الصواب

 فماذا أفعل؟

َهايقول اهلل تعاىل: ﴿أوالً: جلواب: ا يُّ
َ
أ ۡزَوَٰ  قُل ٱلَِبُّ  َيَٰٓ

َ
ِ  َوَبَناتَِك  ِجَك ۡل 

َٰلَِك  َجَلَٰبِيبِِهنَ  ِمن َعلَۡيِهنَ  يُۡدنِيَ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  َونَِسآءِ  ۡدَنَٰٓ  َذ
َ
ن أ

َ
 فََل  ُيۡعَرۡفنَ  أ

 ُيۡبِدينَ  َوَل . ويقول تعاىل: ﴿[59األحزاب: ] ﴾ارَِحيم   اَغُفور   ٱّلَلُ  َوََكنَ  يُۡؤَذۡينَ 
. ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله [31النور: ] ﴾ِمۡنَها َظَهرَ  َما إَِل  زِينََتُهنَ 

رواه  «فإذا خرجت استرشفها الشيطان ،املرأة عورةٌ »وصحبه وسلم: 

 الرتمذي عن عبد اهلل بن مسعوٍد ريض اهلل عنه.

 ٱّلَلُ  َقَض  إَِذا ُمۡؤِمَنة   َوَل  لُِمۡؤِمن   ََكنَ  َوَمايقول اهلل تعاىل: ﴿نيًا: اث
ۥٓ  ۡمًرا َورَُسوَُلُ
َ
ن أ

َ
ۡمرِهِمۡ  ِمنۡ  ٱۡۡلَِيَةُ  لَُهمُ  يَُكونَ  أ

َ
 َفَقدۡ  َورَُسوََلُۥ ٱّلَلَ  َيۡعِص  َوَمن أ
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بِين   َضَلَٰل   َضَل   َُيَالُِفونَ  ٱََّلِينَ  فَۡلَيۡحَذرِ . ويقول تعاىل: ﴿[36األحزاب: ] ﴾امُّ
ۡمرِهِۦٓ  َعنۡ 
َ
ن أ

َ
وۡ  فِۡتَنةر  تُِصيَبُهمۡ  أ

َ
ِلمر  َعَذابر  يُِصيَبُهمۡ  أ

َ
 .[63لنور: ا] ﴾أ

يقول سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: لثًا: اث

رواه اإلمام أمحد عن عيٍل ريض  «ال طاعة ملخلوٍق يف معصية اهلل عز وجل»

إنام الطاعة يف »اهلل عنه. ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 نه.رواه اإلمام البخاري عن عيل ريض اهلل ع «املعروف

  ٱّلَلُ  ُيۡغنِ  َيَتَفَرَقا ِإَونيقول اهلل تعاىل: ﴿بعًا: ار
ِن ُُك    َوََكنَ  َسَعتِهِۦ م 

ضه . وجاء يف األثر: )من ترك شيئًا هلل عوَّ [130النساء: ] ﴾اَحِكيم   َوَِٰسًعا ٱّلَلُ 

 اهلل خريًا منه( من كتاب فيض القدير.

 ء عىل ذلك:اوبن

ريه باهلل وعليك أن تذكِّ  ،ية اهلل تعاىلجيوز لك أن تطيعيه يف معص فال 

 ،فإن استجاب فبها ونعمت ،وتأمريه باملعروف وتنهيه عن املنكر ،تعاىل

فالطالق خرٌي  ،ـ ال قدر اهلل تعاىل ـ إال بنزع احلجاب أو الطالق وإن أرصَّ 

ضك خريًا إن ويعوِّ  ،وسوف يغنيك اهلل من فضله ،لك من نزع احلجاب

 واهلل تعاىل أعلم. ،شاء اهلل تعاىل. هذا

وعند عقد الزواج قلت له:  ،تقدم شاب خلطبة ابنيت: 38لسؤالا

جتك ابنيت على كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه زوَّ

 ،فقال: قبلت زواجها على كتاب اهلل ،وعلى آله وصحبه وسلم

 ،فسألته عن ذلك ،ورفض أن يقول: وعلى سنة رسول اهلل
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 فهل هذا العقد صحيح؟ ،لقرآن الكريمفأجاب: هو ال يؤمن إال با

ٓ يقول اهلل تعاىل: ﴿أوالً:  جلواب:ا َُٰكمُ  َوَما  َوَما َفُخُذوهُ  ٱلرَُسوُل  َءاتَى
َُٰكمۡ   َفَقدۡ  ٱلَرُسوَل  يُِطعِ  َمن. ويقول تعاىل: ﴿[7احلرش: ] ﴾فَٱنَتُهوا   َعۡنهُ  َنَهى
َطاعَ 

َ
نَزۡلَ . ويقول تعاىل: ﴿[80النساء: ] ﴾ٱّلَلَ  أ

َ
ٓ َوأ ِۡكرَ  إَِلَۡك  ا َ  ٱَّل  ِ  َما لِلَناِس  ِۡلُبَي 

َِل  َوَما ﴿ويقول تبارك وتعاىل:  .[44النحل: ] ﴾َيَتَفَكُرونَ  َولََعَلُهمۡ  إَِلِۡهمۡ  نُز 
 .[4ـ3النجم: ] ﴾٤إِۡن ُهَو إَِل وَۡۡح  يُوَۡحَٰ  ٣ٱلَۡهَوىَٰٓ  يَنِطُق َعنِ 

عن  ،ريض اهلل عنهروى أبو داود عن املقدام بن معدي كرب نيًا: اث

أال إين أوتيت »رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أنه قال: 

أال يوشك رجٌل شبعان عىل أريكته يقول: عليكم هبذا  ،الكتاب ومثله معه

وما وجدتم فيه من حراٍم  ،وهفام وجدتم فيه من حالٍل فأحل   ،القرآن

 ،ذي ناٍب من السبع وال كل   ،هيللكم حلم احلامر األ أال ال حيل   ،موهفحرِّ 

ومن نزل بقوٍم فعليهم أن  ،وال لقطة معاهٍد إال أن يستغني عنها صاحبها

 .«راهفإن مل يقروه فله أن يعقبهم بمثل ق   ،يقروه

تها هو كافٌر خارٌج يَّ جِّ ة وح  نَّمن أنكر الس   اتفق الفقهاء عىل أنَّ لثًا: اث

وفيها أحكاٌم  ،نٌة للقرآن وشارحٌة لهة مبيِّ نَّألن الس   ،عن دين اإلسالم

 ومن كان يؤمن بالقرآن الكريم فال بدَّ  ،ٌة ليست يف القرآن الكريمترشيعيَّ 

 ة.نَّأن يؤمن بالس  

 ء عىل ذلك:اوبن

فهذا  ،كان اخلاطب منكرًا للسنة وال يؤمن إال بالقرآن الكريمفإذا  



 

 الفتاوى الرشعية

 

226 

املسلمة أن تكون زوجًة وال جيوز للمرأة  ،عن دين اهلل عز وجل كافٌر مرتد  

 ألن زواج املسلمة بالكافر ال جيوز باإلمجاع. ،له

وال  ،وهو باطٌل  ،عقد زواجه عىل ابنتك فالعقد غري صحيٍح  تمَّ وإذا 

وال جيوز له أن يدخل  ،أثٍر من آثار العقد الصحيح ب عليه أي  يرتتَّ 

 تعاىل أعلم. واهلل ،الدخول هبا وجب التفريق بينهام. هذا فإذا تمَّ  ،بابنتك

م أحكام : هل جيوز للمرأة أن خترج من بيت زوجها لتعل39ُّلسؤالا

 رفض خروجها من البيت هلذا األمر؟التجويد بغري إذنه؟ ألنه ي

من الزوجني أن يذكرا صيغة العقد  جيب عىل كل   أوالً:جلواب: ا

أال وهي تبادل اإلجياب والقبول عىل كتاب اهلل وسنة  ،التي متت بينهام

 سول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم.ر

التوافق بني  ،من األسس التي ترسو عليها العالقة الزوجية نيًا:اث

واحٍد منهام  وأن يقوم كل   ،الزوجني عىل أساس املعارشة باملعروف

 بواجبه نحو اآلخر.

م زوجته ما يصلح به أمر دينها جيب عىل الزوج أن يعلِّ  لثًا:اث

 الواجب إال به فهو واجب. نه ما ال يتم  أل ،ودنياها

 عىل الرجل، واجب وحكام الرشع واجب عىل املرأة كام هم أتعل   بعاً:ار

ألن الفقهاء قالوا: إن االشتغال بعلم  ،ومن مجلة هذه العلوم التجويد

 كام جاء يف الطيبة:  ،أما العمل به فواجٌب يأثم تاركه ،التجويد فرض كفاية

 لقـــرآن آثـــمٌ اد مـــن مل جيـــوِّ   حـتٌم الزم ألخذ بالتجويـداو
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 خروج املرأة من بيت الزوجية جيب أن يكون بإذن الزوج؛ ألن مساً:اخ

. [33األحزاب: ] ﴾ُبُيوتُِكنَ  ِف  َوَقۡرنَ لقوله تعاىل: ﴿ ،األصل قرار املرأة يف بيتها

 إن املرأة عورٌة، وإهنا إذا»ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

خرجت من بيتها استرشفها الشيطان فتقول: ما رآين أحٌد إال أعجبته، 

رواه الطرباين عن ابن مسعود  «وأقرب ما تكون إىل اهلل إذا كانت يف قعر بيتها

 ريض اهلل عنه.

لرشيف الذي أخرجه البزار عن أنس بن مالك ريض اهلل اوللحديث 

ه وعىل آله وصحبه عنه قال: )جاءت النساء إىل رسول اهلل صىل اهلل علي

وسلم فقلن: يا رسول اهلل ذهب الرجال بالفضل واجلهاد يف سبيل اهلل، فهل 

من عمل ندرك به املجاهدين؟ فقال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 «(.يف بيتها فإهنا تدرك عمل املجاهدين يف سبيل اهلل من قعدت منكنَّ »

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،زوجته التجويد حتى خيرجها من اإلثم ملزوج أن يعلِّ افيجب عىل 

 ،مم ويعلِّ وجب عليه أن يتعلَّ  ،فإن كان هو ال يعلم ،ألنه هو املسؤول عنها

م عن طريق الوسائل احلديثة من فإن عجز عن ذلك فعىل املرأة أن تتعلَّ 

أو إذا كان بإمكانه إحضار معلمٍة  ،األرشطة أو التلفاز أو ما شاكل ذلك

 رج من بيتها.وأن ال خت ،لبيتها

م ولو فال حرج من اخلروج للتعل   ،ر إحدى هذه الوسائلمل تتوفَّ فإن 

من  ،وأن تراعي األحكام الرشعية يف هذا اخلروج ،بدون إذن زوجها
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 وعدم االحتكاك بالرجال. ،اللباس الكامل

 ،ولو بدون معرفة األحكام ،دةتعلمت القراءة الصحيحة املجوَّ فإن 

 بعد ذلك إال بإذن الزوج.فال جيوز هلا اخلروج 

ل أنا أنصح هذا الرجل الذي يمنع زوجته من اخلروج اح وعىل كلِّ 

وأن يكون  ،أن يشكر اهلل تعاىل عىل نعمة هذه الزوجة ،لتعلم التجويد

 ألن هذا ينفعه وخاصة يف تربية أوالده. ،عًا هلا عىل ذلكمشجِّ 

بينها وبني  كام أنصح املرأة أن يكون خروجها لطلب العلم بالتنسيق

 زوجها، وأن ال يكون عىل حساب الواجبات األخرى. هذا، واهلل تعاىل أعلم.

الرجل على زوجته أن ال توطئ فراش زوجها أحدًا  : من حق40ِّلسؤالا

 الفراش؟ ءاملقصود من وط يكرهه الزوج، فما هو

أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه عن جابر بن عبد اهلل ريض  جلواب:ا

ن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: )اتقوا اهلل أ ،اهلل عنهام

 ،بكلمة اهلل واستحللتم فروجهنَّ  ،بأمان اهلل فإنكم أخذمتوهنَّ  ،يف النساء

ذلك  ن  فإن فعلر  ،شكم أحدًا تكرهونهر  ف   ن  ئر ال يوط   أنر  ولكم عليهنَّ 

 ٍح(.رضبًا غري مربِّ  فارضبوهنَّ 

اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ذكر سيدنا رسول اهلل صىل  امل

 ،وأن الرجل أخذ املرأة وأمسكها يف عصمته بعهد اهلل ،استحالل الزوج

واستحلها بكلمة اهلل تعاىل القائل يف الكتاب العظيم:  ،بحيث يرفق هبا

ِنَ  لَُكم َطاَب  َما فَٱنِكُحوا  ﴿  سيدنا رسول اهلل . بنيَّ [3النساء: ] ﴾ٱلن َِسآءِ  م 
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والتي من  ،الزوج عىل زوجته وعىل آله وصحبه وسلم حقَّ  صىل اهلل عليه

 مجلتها: )أن ال يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه(.

ملقصود بذلك: أن ال جيلسن عىل فرشكم أحدًا تكرهونه، وأن او

 عن ذلك بالفراش، ألن ال يدخلن بيوتكم أحدًا تكرهونه، وعربَّ 

 الداخل يطأ املنزل.

من النساء أو الرجال املحارم هلا من ن أحدًا أن متكِّ للمرأة فليس 

 إال إذا علمت عدم كراهية زوجها لذلك. ،دخول بيت زوجها

ملقصود بوطء الفراش الكناية عن الزنى؛ ألن الزنى حراٌم اوليس 

أحٍد يكرهه الرجال أو ال؛ وألن عقوبة املرأة الزانية املحصنة  مع كلِّ 

فالنبي صىل اهلل عليه  ،حوليس عقوبتها رضبًا غري مربِّ  ،الرجم حتى املوت

رضبًا غري  وعىل آله وصحبه وسلم قال: )فإن فعلن ذلك فارضبوهنَّ 

املقصود هو دخول أحٍد من الرجال املحارم أو  عىل أنَّ  مربٍح(. وهذا يدل  

 والرجل يكره هذا اإلنسان. ،النساء إىل بيت الرجل

ناه أنه ال حيل إلمام النووي رمحه اهلل تعاىل: )واملختار: أن معاويقول 

إال  ،وال المرأٍة ذات حمرٍم منها ،للزوجة أن تأذن ألحٍد بدخول دار الرجل

 ،ت يف أنه يكرهه مل تأذنفإن شكَّ  ،الزوج ال يكره ذلك منها أنَّ  أن تظنَّ 

 ألن األصل املنع حتى تظن( اهـ.

 ء عىل ذلك:اوبن

 ملقصود من قوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )الاف 
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يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه( هو أن ال تأذن الزوجة ألحٍد من الرجال 

بدخول بيت زوجها  ،أو من النساء القريبات هلا أو البعيدات ،املحارم هلا

 واهلل تعاىل أعلم. ،وليس املقصود الزنى. هذا ،إذا كان الزوج يكره ذلك

 

** ** ** 
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هذا  فهل يعدُّ ،جته: إلزمي بيت أهلكإذا قال الرجل لزو: 1لسؤالا

 القول طالقًا؟

اتفق الفقهاء عىل أن الرصيح يف الطالق هو: ما مل يستعمل  جلواب:ا

 إال فيه غالبًا لغًة أو عرفًا.

 .، ولكنَّه حيتملهالكنائي يف الطالق فهو: ما مل يوضع اللفظ لهأما 

أما الكنائي  ،ةتفق الفقهاء عىل أن الرصيح يقع به الطالق بغري نيَّ او

 .ال، أو مع العرف، أو قرائن احلةفال يقع به الطالق إال مع النيَّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

وقع  ،الطالق   ،قصد الرجل من قوله لزوجته: الزمي بيت أهلكفإذا 

ًا عند عند احلنفية، ورجعي  ويكون الطالق بائنًا  ،بذلك عليها الطالق

إال بعقد ـ الثاين  وأهو األول الق هذا الطإن كان ـ له  فال حتل   ،اجلمهور

وأما  وباملراجعة عند اجلمهور، ،عند احلنفية رشوطهلجديد مستوٍف  رشعي  

 .باالتِّفاق له حتى تنكح زوجًا غريه فال حتل   ،إذا كان هذا الطالق هو الثالث

حه قرائن ، ومل يقض  العرف به، أما إذا مل يقصد بذلك طالقاً  وال ترجِّ

 واهلل تعاىل أعلم. ،الطالق. هذابه ع عليها فال يق احلال،

جت من تها تزوَّوبعد انقضاء عدَّ ،امرأة طلقت من زوجها: 2لسؤالا

ت منه ثالث اعتدَّ ،قهاوبقيت عنده مثانية أشهر ثم طلَّ ،رجل ثان

وبعدها مباشرًة عادت إىل زوجها األول بعقد زواج  ،حيضات
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نها حامل منذ ثالثة ن أوبعد عشرة أيام من زواجها تبيَّ ،جديد

فلمن يكون هذا احلمل؟ وهل يعترب زواجها من  أشهٍر ونصف.

بعد مرور ثالث حيضات عليها بعد طالقها من  ،زوجها األول

 زواجًا صحيحًا؟ ،زوجها الثاني

فقت كلمة الفقهاء من أصحاب املذاهب األربعة اتَّ  أوالً: جلواب:ا

أم  ،سواء أكانت عن طالق ،لهاة املرأة احلامل تنقيض بوضع محعدَّ  عىل أنَّ 

 بشبهة ،أم متاركة ،وفاة
ٍ
َلَُٰت ﴿لقوله تعاىل:  ،أم وطء و 

ُ
َۡحَالِ  َوأ

َ
َجلُُهنَ  ٱۡۡل

َ
ن أ

َ
 أ

 .[4الطالق: ] ﴾ََحۡلَُهنَ  يََضۡعنَ 

أم دم  ،هل هو دم حيض ،واختلف الفقهاء يف دم احلاملنياً: اث

 علة وفساد؟

وليس  ،امل دم علة وفساددم احل حلنفية واحلنابلة إىل أنَّ افذهب 

دم احلامل حيض إذا توافرت  وذهب املالكية والشافعية إىل أنَّ  ،بحيض

 وهذا نادر جدًا. ،رشوطه

 ق حق  ج من تعلَّ ه حيرم عىل املسلم أن يتزوَّ فق الفقهاء عىل أنَّ اتَّ لثًا: اث

أو  ،أو دخول يف زواج فاسد ،ة من طالق أو وفاةغريه هبا بزواج أو عدَّ 

 َمَلَكۡت  َما إَِل  ٱلن َِسآءِ  ِمنَ  َوٱلُۡمۡحَصَنَُٰت ﴿لقوله تعاىل:  ،بشبهة دخولٍ 
يَۡمَُٰنُكمۡ 

َ
 ،جات منهنَّ واملراد باملحصنات من النساء املتزوِّ  ،[24النساء: ] ﴾أ

ج كام حيرم عىل املسلم أن يتزوَّ  ،سواء أكان زوجها مسلاًم أم غري مسلم

 أو وفاة. ،نأو بائ ،ة غريه من طالق رجعي  معتدَّ 

ج من حلكمة من ذلك منع اإلنسان من االعتداء عىل غريه بالتزو  او
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 وحفظ األنساب من االختالط والضياع. ،تهأو معتدَّ  ،زوجته

ة فق الفقهاء عىل وجوب التفريق بني الرجل واملرأة املعتدَّ واتَّ بعًا: ار

فق الفقهاء تَّ كام ا ،فق عىل فسادهاألنه من األنكحة الفاسدة املتَّ  ،من الغري

ق وعدم وجوبه إذا فرِّ  ،الدخول عىل وجوب املهر يف النكاح الفاسد إذا تمَّ 

 هتا من زوجها السابق.عدَّ  كام جيب عليها أن تتمَّ  ،بينهام قبل الدخول

 ء عىل ذلك:اوبن

قت من وجود احلمل بعد زواجها من زوجها املرأة حتقَّ  دام أنَّ  فام

 وجيب التفريق بينهام. ،فهذا الزواج باطل ،ا انقضتهتعدَّ  ًا منها أنَّ ظن   ،األول

وال  ،املرأة بذلك املهر تستحق   ،بشبهةالدخول هبا فهو وطء  تمَّ وإذا 

 ألهنا قد تكون موهومة. ،عربة للدم الذي رأته أيام عدهتا

 ،وذلك بوضع محلها ،هتا من زوجها الثاينوجيب عليها أن تكمل عدَّ 

والولد يلحق نسبه  ،ج بعد ذلك ممن تشاءتزوَّ فإذا وضعت محلها فلها أن ت

 واهلل تعاىل أعلم. ،بالزوج الثاين. هذا

وهذه الدائرة  ،أنا وزوجيت موظفان يف دائرة من الدوائر: 3لسؤالا

وحنن حباجة  ،قة قرضًا من أجل شراء بيتمتنح الزوجة املطلَّ

وبدون  ،فهل جيوز أن أقوم بتطليق زوجيت يف احملكمة ،إىل البيت

 الطالق من أجل احلصول على هذا القرض؟بظ تلفُّ

البقرة: ] ﴾اُهُزو   ٱّلَلِ  َءاَيَٰتِ  َتَتِخُذٓوا   َوَل ﴿قال تعاىل:  أوالً: جلواب:ا

قال تعاىل:  ،ى عقد الزواج بامليثاق الغليظسمَّ عزَّ وجل  نا. ورب  [231
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َخۡذنَ ﴿
َ
ِيَثًَٰقا ِمنُكم َوأ  .[21النساء: ] ﴾اَغلِيظ   م 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول: )ما  ادنوسيِّ 

قد  ،قد راجعتك ،قتكيقول أحدهم: قد طلَّ  ،بال أقواٍم يلعبون بحدود اهلل

قتك( رواه ابن ماجه عن أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه. ويقول طلَّ 

  نَّ هل   زر وه   ،د  ج   نَّ ه  د  صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ثالٌث ج  
: د  ج 

والرجعة( رواه أبو داود والرتمذي عن أيب هريرة  ،والطالق ،النكاح

 ريض اهلل عنه.

ة وبغري عىل الزوجة بنيَّ  به الطالق لفظ الطالق الرصيح يقع نيًا:اث

 ،ةة وبغري نيَّ وكذلك التوقيع عىل كتاب الطالق الرصيح يقع بنيَّ  ،ةنيَّ 

 .منه ةلزوج أو بدون نيَّ ة اوتفريق القايض بني الزوجني يقع بنيَّ 

 .حيرم التحايل عىل أكل األموال بغري حق   لثًا:اث

 ء عىل ذلك:اوبن

ألنك تأكل املال احلرام  ،إلقدام عىل مثل هذا الفعلافيحرم عليك 

فالتحايل  ،قةألن الدائرة ال متنح البيت إال للزوجة املطلَّ  ،هبذا الشكل

ٌل لألموال بطريق غري وهو أك ،عليها بالطالق الشكيل حرام رشعاً 

 هذا أوالً.مرشوع. 

فإن  ،التفريق بينك وبني زوجتك يف املحكمة الرشعية إذا تمَّ  نيًا:اث

ظت بكلمة سواء تلفَّ  ،الطالق يقع عىل زوجتك بتفريق القايض بينكام

 الطالق أم ال. 
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 خريًا أقول:أو

 ،ار يف هذه األساليب فضاًل عن سلوكها. هذعاٌر عىل املسلم أن يفكِّ 

 واهلل تعاىل أعلم.

أنا املوقع أدناه: زوجيت فالنة هي  ،زوجة كتبت ورقًة لزوجها: 4لسؤالا

فقرأها ثم وقع على  ،ودفعت الورقة لزوجها ،طالق مين بالثالثة

 ؟بذلك فهل يقع الطالق على الزوجة ،الورقة

الطالق الرصيح يقع عىل الزوجة بالقول وبالكتابة  جلواب:ا

ألن البيان يكون  ؛سواء أكان ناويًا الطالق أم ال ،الرصحية الواضحة

 وقالوا: القلم أحد اللسانني. ،باللسان وبالقلم

ولكن عرض عليه  ،لطالق ومل يكتبه بيدهاظ بكلمة ومن مل يتلفَّ 

ع عليه وطلب منه التوقيع عليه فوقَّ  ،الكتاب املكتوب فيه طالق زوجته

 فالطالق يقع عىل الزوجة. ،بعد قراءته

 عىل ذلك: ءاوبن

وفيه طالقها  ،قرأ الزوج الكتاب الذي دفعته إليه زوجتهفإذا 

ألن التوقيع عىل  ،فالطالق وقع عىل الزوجة ،ووقع عىل الكتاب ،بالثالثة

 بدون إكراه ـ دليٌل عىل إقرار ما فيه. ،الكتاب ـ بعد القراءة

دامت الزوجة كتبت: )طالق بالثالثة( فالطالق يقع ثالثًا عند  اوم

من  له وال حتل   ،من زوجها بينونة كربى به وتبني الزوجة ،هور الفقهاءمج

 حتى تنكح زوجًا غريه.  بعد
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 ،ذلك طلقة واحدة عدَّ تعاىل ووخالف يف ذلك ابن تيمية رمحه اهلل 

 واهلل تعاىل أعلم. ،وأنا ال أفتي به. هذا

وأرسلها  ،كتب رجل إىل زوجته رسالة على اهلاتف النقال: 5لسؤالا

بل قصد  ،وما قصد الطالق ، هاتفها: أنت طالق بالثالثةإىل

 ؟بذلك فهل يقع عليها الطالق ،إغاظتها

الطالق الرصيح بالكتابة املرسومة ـ يعني املصدرة  جلواب:ا

بداللة أن النبي صىل اهلل عليه  ،يقع عىل الزوجة ،واملعنونة ـ واملستبينة

وكان صىل اهلل عليه  ،تهوعىل آله وصحبه وسلم كان مأمورًا بتبليغ رسال

فقد كتب  ،غ رسالة ربه تعاىل بالقول وبالكتابةوعىل آله وصحبه وسلم يبلِّ 

وبداللة أن  ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم إىل امللوك واحلكام

 كتاب القايض يقوم مقام كالمه يف إثبات احلقوق ونفيها.

 ًء عىل ذلك:اوبن

بأهنا طالق  ،العىل هاتفها النقَّ  فام دام الرجل أرسل رسالة لزوجته

وال  ،الطالق يقع عليها بائنًا بينونًة كربى عند مجهور الفقهاء فإنَّ  ،بالثالثة

الكتابة تقوم مقام الكالم. وهناك  ألنَّ  ،له حتى تنكح زوجًا غريه حتل  

وأنا ال أفتي به.  ،بعض الفقهاء أوقعها طلقة واحدة خالفًا جلمهور الفقهاء

  تعاىل أعلم.واهلل ،هذا

 متى حيق للمرأة أن تطلب الطالق من زوجها؟: 6لسؤالا

األصل أنه ال جيوز للمرأة أن تطلب الطالق من زوجها إال  جلواب:ا
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النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  ألنَّ  ،ر ذلكإذا كان هناك سبٌب يربِّ 

ٌم فحرا ،وسلم قال: )أيام امرأٍة سألت زوجها الطالق من غري ما بأسٍ 

عليها رائحة اجلنة( رواه اإلمام أمحد عن ثوبان ريض اهلل عنه. ومعنى قوله 

من غري  :صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )من غري ما بأٍس( أي

 لجئها إىل سؤال املفارقة.ٍة ت  شدَّ 

فقد تبتىل امرأٌة برجٍل ال  ،إلسالم دين العدل واإلنصافا ولكنَّ 

ربها اإلسالم عىل االستمرار يف هذه احلياة فهل جي ،تستطيع احلياة معه

م الظلم، ه حرَّ ألنَّ  ،الزوجية القاسية؟ قطعًا اإلسالم أعظم من ذلك بكثري

يقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فيام يروي عن اهلل تبارك 

مت الظلم عىل نفيس وجعلته بينكم وتعاىل أنه قال: )يا عبادي إين حرَّ 

 تظاملوا( رواه اإلمام مسلم عن أيب ذر الغفاري ريض اهلل عنه. مًا فالحمرَّ 

لم الظ   لم فإنَّ قوا الظ  ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )اتَّ 

امٌت يوم القيامة( رواه اإلمام مسلم عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل ظل  

 عنهام. واإلسالم جاء لريفع الظلم عن العباد.

وۡ  بَِمۡعُروف   فَإِۡمَساُكَۢ  َمَرتَانِ  ٱلَطَلَٰقُ ﴿بارك وتعاىل: نا تيقول موالو
َ
 أ

ن َلُكمۡ  ََيِلُّ  َوَل  بِإِۡحَسَٰن   تَۡۡسِيُحَۢ 
َ
ُخُذوا   أ

ۡ
ٓ  تَأ ن إَِلٓ  اَشۡي  َءاتَۡيُتُموُهنَ  ِمَما

َ
ٓ  أ  ََيَافَا

َل 
َ
َل  ِخۡفُتمۡ  فَإِنۡ  ٱّلَلِ  ُحُدودَ  يُقِيَما أ

َ
 َعلَۡيِهَما ُجَناحَ  فََل  ّلَلِ ٱ ُحُدودَ  يُقِيَما أ

 ٱّلَلِ  ُحُدودَ  َيَتَعدَ  َوَمن َتۡعَتُدوَها فََل  ٱّلَلِ  ُحُدودُ  تِۡلَك  بِهِۦ ٱۡفَتَدۡت  فِيَما
َلَٰٓئَِك  و 

ُ
 . [229البقرة: ] ﴾ٱلَظَٰلُِمونَ  ُهمُ  فَأ
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فإذا جتاوز أحد الزوجني أو  ،كانت حدود اهلل تقام فالبيت قائمفإذا 

فهنا يكون الطالق  ،املتجاوز عىل موقفه وأرصَّ  ،د اهلل تعاىلالزوجان حدو

 األمثل. هو احللَّ 

 للمرأة فيها أن تطلب الطالق: ألسباب التي حيقُّ اومن 

ولو  ،لقًا بحيث ال تطيق العيش معهكراهية الزوجة لزوجها خ   أوالً:

 روى اإلمام البخاري عن ابن عباٍس ريض اهلل عنهام ،كان صاحلًا يف دينه

ثابت بن  ،فقالت: يا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)أن امرأة ثابت بن قيٍس أتت النبي 

 ،ولكني أكره الكفر يف اإلسالم ،ٍق وال دينٍ ل  قيٍس ما أعتب عليه يف خ  

قال رسول اهلل  ،ين عليه حديقته؟ قالت: نعم: أتردِّ ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل 

 : اقبل احلديقة وطلقها تطليقًة(.ملسو هيلع هللا ىلص

وختشى عىل نفسها  ،ملتزم بدين اهلل تعاىلإذا كان الزوج غري  نيًا:اث

قد ال  ،الزوج الفاسق الذي ال يلتزم حدود اهلل تعاىل ألنَّ  ،الرضر يف دينها

فقد يأمر زوجته  ،بل يأمر به ـ والعياذ باهلل تعاىل ـ ،يقترص عىل فسقه

أو بفعل بعض املخالفات  ،ج واالختالط مع الرجال األجانببالترب  

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول: )ال رضر  والنبي ،ةالرشعيَّ 

 وال رضار( رواه اإلمام أمحد عن ابن عباس ريض اهلل عنهام.

ًا يف حقوق الزوجة من حيث إذا كان الزوج شحيحًا ومقرصِّ  لثًا:اث

ألنه يرتكب إثاًم كبريًا يف  ته؛الء  مع م   ،النفقة باملعروف عليها وعىل أوالدها

ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )كفى  ،هذا البخل والشحِّ 
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ع من يقوت( رواه اإلمام أمحد عن عبد اهلل بن عمرو بن باملرء إثاًم أن يضيِّ 

 .امالعاص ريض اهلل عنه

 مع قدرته عىل ذلك؛ ،املناسب ن هلا السكن الرشعيَّ أن ال يؤمِّ  بعًا:ار

عن  ن السكن مستقال  وعىل أن يكو ،السكن واجٌب عىل الزوج حقَّ  ألنَّ 

ۡسِكُنوُهنَ ﴿لقوله تعاىل:  ،رافق لهأقارهبا وأقاربه مع وجود امل  
َ
 َحۡيُث  ِمنۡ  أ

ِن َسَكنُتم وُهنَ  َوَل  وُۡجِدُكمۡ  م   . [6الطالق: ] ﴾َعلَۡيِهنَ  ِۡلَُضي ُِقوا   تَُضٓارُّ

 ه من الظلم الشديد هلا.ألنَّ  ،اهلجر هلا من غري سبب موجب مسًا:اخ

إذا كان الرجل مريضًا مرضًا عضويًا ال يستطيع أن يقوم  :دساً اس

 بواجبه نحو زوجته.

ضها ويعرِّ  ،ر هباًة تترضَّ أن يرتك الزوج وطء الزوجة مدَّ  بعًا:اس

 .، مع قدرته عىل الوطءللفساد

 ،واللعن ،والسبِّ  ،والشتم ،حإهانة الزوج لزوجته بالرضب املربِّ  مناً:اث

 لشعور املرأة. والكلامت املهينة اجلارحة

 ،عًا للفرائضومضيِّ  ،دود اهلل تعاىلحلأن يكون الزوج متجاوزًا  سعاً:ات

 ألنه ال يؤمن جانبه يف مثل هذه األحوال. ،ومرتكبًا للموبقات

 د.إذا كان الزوج ال يعدل يف املبيت عند التعد   رشًا:اع

 ء عىل ذلك:اوبن

ولكن قبل  ،بولمق ملرأة أن تطلب الطالق لسبٍب رشعي  ا فمن حقِّ 

 ر فيام ييل:أن تطلب املرأة الطالق عليها أن تفكِّ 
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 ؟هل هلا بيٌت تعود إليه أوالً:

 هل يوجد من ينفق عليها؟ نيًا:اث

م ضهوتعوِّ  ،هل تستطيع أن تريب أوالدها الرتبية الصاحلة لثًا:اث

 أبيهم؟ البعد عنالنقص الذي يفوهتم ب

ال عىل  ،ملروءة وحسن العرشةبنى عىل اأن تعلم أن البيوت ت   بعًا:ار

 وأن اهلفوات ال خيلو منها بيٌت من البيوت عىل اإلطالق. ،ةاملحبَّ 

أن تعلم حديث سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله  مسًا:اخ

ابون( رواه ائني التوَّ وخري اخلطَّ  ،بني آدم خطاء وصحبه وسلم: )كل  

 ا ليس بمعصوم.احلاكم عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه. فزوجه

 مت النصح لزوجها؟ هل صربت عليه؟هل قدَّ  دسًا:اس

أن ال تقدم عىل مثل هذا األمر إال بعد استشارة أهل العلم  سابعًا:

 واهلل تعاىل أعلم. ،قى ثم االستخارة. هذاوالت  

 نًا؟حَصفهل يبقى ُم ،إذا طلق الرجل زوجته أو ماتت: 7لسؤالا

رشوط الرجم لعقوبة الزنى  أهمَّ   أنَّ اتفق الفقهاء عىلأوالً: جلواب: ا

 ،ج وجامع زوجته يف نكاح صحيحن هو من تزوَّ ص  حر وامل   ،هو اإلحصان

 فرشوط اإلحصان: ،انرَّ ومها بالغان عاقالن ح  

 لبلوغ والعقل.اـ 1

 لوطء يف نكاح صحيح.اـ 2

 حلرية.اـ 3
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ًا حال جالرجم عىل الزاين أن يكون متزوِّ  ال يلزم يف إقامة حدِّ  نيًا:اث

أو ماتت عنه بعد الدخول هبا  ،فمن طلق زوجته ،ىمة الزناقرتاف جري

كام جاء يف املوسوعة الفقهية  ،قت فيه الرشوط السابقةن إذا حتقَّ فهو حمص  

: )ومما جتدر اإلشارة إليه أنه ال جيب 11الكويتية مصطلح إحصان/ف/

دًا، ق وبقي جمرَّ بقاء النكاح لبقاء اإلحصان، فلو نكح يف عمره مرًة ثم طلَّ 

 ر   ،وزنى
 م(.ج 

 ء عىل ذلك:اوبن

بعد الدخول هبا يف نكاح  ،أو ماتت عنه ،ق الرجل زوجتهفإذا طلَّ 

 ر اهلل تعاىل ـ فإن حدَّ فإن ارتكب الفاحشة ـ ال قدَّ  ،يبقى حمصناً  ،صحيح

 واهلل تعاىل أعلم. ،قام عليه. هذاالرجم ي  

ه وهي حائض ال يقع هل صحيح بأن الرجل إذا طلق زوجت: 8لسؤالا

 ؟يُّنِّ؟ وما هو الطالق السُّدعيٌّعليها الطالق ألنه طالق ِب

 قسم الفقهاء الطالق إىل قسمني: أوالً:جلواب: ا

وال يعني  ،وهو ما وافق السنة يف طريقة إيقاعه ،ينِّطالق س   ألول:ا

 ألنه جاء يف احلديث الرشيف الذي رواه ،ةٌ ي بأن الطالق سن نِّالطالق الس  

أبو داود عن ابن عمر ريض اهلل عنهام عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله 

 وصحبه وسلم قال: )أبغض احلالل إىل اهلل تعاىل الطالق(. 

ًة يف ق عىل زوجته طلقًة واحدة رجعي  يقاعه: أن يوقع املطلِّ إوطريقة 

 وال يف حيض أو نفاس. ،طهٍر مل يطأها فيه
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يقع  ،ق حمظور خمالف للرشيعة: وهو طالي  ع  در طالق ب   لثاين:ا

 وهو عىل نوعني: ،صاحبه يف اإلثم

ق وهو الطالق الذي يوقعه املطلِّ  ،باعتبار الوقت دعي  ق ب  ـ طال1

 أو يف طهٍر جامع زوجته فيه. ،أو النفاس ،عىل زوجته يف زمن احليض

ق عىل وهو الطالق الذي يوقعه املطلِّ  ،باعتبار العدد دعي  ق ب  ـ طال2

 ملدخول هبا أو غري املدخول هبا أكثر من طلقة.زوجته ا

 فاق الفقهاء.ق يقع عىل الزوجة باتِّ ي إذا صدر من املطلِّ نِّالطالق الس  ثانياً: 

ق فقد ذهب مجهور الفقهاء إذا صدر من املطلِّ فالطالق البدعي أما 

ألنه خالف السنة يف إيقاع  ،قمع وجود اإلثم عىل املطلِّ  ،إىل وقوعه

قول ابن قدامة املقديس رمحه اهلل يف املغني: )وأما املحظور، الطالق. ي

فالطالق يف احليض، أو يف طهٍر جامعها فيه، أمجع العلامء يف مجيع األمصار 

ق خالف املطلِّ  األعصار عىل حتريمه، ويسمى طالق البدعة؛ ألنَّ  وكلِّ 

ِ ﴿ة، وترك أمر اهلل تعاىل ورسوله، قال اهلل تعاىل: نَّالس    ﴾لِعَِدتِِهنَ  ُقوُهنَ َفَطل 

. وقال النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )إن شاء [1الطالق: ]

 ق هلا النساء(.ة التي أمر اهلل أن يطلَّ دَّ ، فتلك الع  ق قبل أن يمسَّ طلَّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

وهو  ،فإن طالقه يقع عليها ،طلق الرجل زوجته وهي حائضفإذا 

وذلك للحديث الذي أخرجه  ،ة يف إيقاع الطالقنَّ س  خمالٌف لل دعي  طالق ب  

امرأته وهي  قاإلمام البخاري عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام: أنه طلَّ 
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فسأل  ،حائٌض عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

 ،عمر بن اخلطاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عن ذلك

ثم  ،فلرياجعها ه  رر ول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )م  فقال رس

ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء  ،ثم تطهر ،ثم حتيض ،ليمسكها حتى تطهر

 ق هلا النساء(.طلَّ ة التي أمر اهلل أن ت  دَّ فتلك الع   ،ق قبل أن يمسَّ طلَّ 

وهو  ،احلكم عند مجهور الفقهاء من أهل العلم قدياًم وحديثاً  اوهذ

 ته ولكثرة القائلني به.ة أدلَّ الذي أراه صوابًا لقوَّ 

وهناك بعض السادة من العلامء ممن أفتى بعدم وقوع الطالق عىل 

 واهلل تعاىل أعلم. ،املرأة احلائض. هذا

 ،قها القاضي طلقًة واحدًة بائنًةفطلَّ ،طلبت زوجيت الطالق: 9لسؤالا

 ،قتها أناع إال إذا طلَّهذا الطالق ال يق ومسعت من البعض بأنَّ

 فهل هذا صحيح؟

 ،به خاص   وهو حق   ،: الذي يملك الطالق هو الرجلأوالً جلواب: ا

لقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )إنام الطالق ملن أخذ 

 بالساق( رواه ابن ماجه عن ابن عباس ريض اهلل عنهام.

ر جد ما يربِّ الزوجية إذا و   طلب إهناء عالقتها الزوجة  متلك ملقابل اوب

َل  ِخۡفُتمۡ  فَإِنۡ ﴿لقوله تعاىل:  ،ذلك
َ
 َعلَۡيِهَما ُجَناحَ  فََل  ٱّلَلِ  ُحُدودَ  يُقِيَما أ

لقول النبي صىل اهلل عليه  ،وإال كانت آثمة ،[229البقرة: ] ﴾بِهِۦ ٱۡفَتَدۡت  فِيَما

غري ما وعىل آله وصحبه وسلم: )أيام امرأٍة سألت زوجها الطالق من 
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 بأٍس فحراٌم عليها رائحة اجلنة( رواه اإلمام أمحد عن ثوبان ريض اهلل عنه.

 ،الزوج بزوجته يف نفسها أو والدهيا وما شاكل ذلك إذا أرضَّ نيًا: اث

فلها أن ترفع أمرها إىل القايض للتفريق بينها  ،ومل يرض الزوج باخللع

وسلم: )ال رضر وال لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  ،وبني زوجها

رضار( رواه ابن ماجه عن ابن عباس ريض اهلل عنهام. ولقوله صىل اهلل 

عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )فإن تشاجروا فالسلطان ويل من ال ويل 

 له( رواه أبو داوود عن عائشة ريض اهلل عنها.

 ل بعضهم: اوق

ـــق  التَّ  ة  اللمـــر  أذاهـــا إنر  طلي
ـ حتويل   ـالن  وقطـع   ،ه  وجه   قطر

 

ـــ  ـــ اهم  تر بش  ـــداها م  تر وش   وال
ـــذ   ـــ وأخ ـــقِّ ماهل  ـــري ح  ا بغ

 

 ء عىل ذلك:اوبن

حكم القايض بطالق امرأة من زوجها بسبب إرضار الرجل فإذا 

فإن التفريق من القايض طالٌق صحيح  ،أو إعساره باإلنفاق ،بزوجته

 ظ الزوج بالطالق.ولو مل يتلفَّ  ،باتفاق الفقهاء

 ن الزوج إذا أبى الفيء ـ يعني من اإليالء ـجاء يف بدائع الصنائع: )أل

ق عليه احلاكم( اهـ . وليس للحاكم أن م إىل احلاكم ليطلِّ يقدَّ  ،والتطليق

 واهلل تعاىل أعلم. ،جيرب الزوج عىل أكثر من طلقة. هذا

ت اخللوة الصحيحة متَّ ،بعد إجراء عقد زواجي على فتاة: 10لسؤالا

قتها طلقة واحدة وطلَّ ،ينناثم حصل خالف ب ،بيننا بدون دخول
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فهل هذه  ،وبعد يوم اصطلحنا وراجعتها بدون شهود ،ةرجعيَّ

 الرجعة صحيحة؟

جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية مصطلح )رجعة( يف  جلواب:ا

 رشوط الرجعة:

سواء صدر من  ،لرشط األول: أن تكون الرجعة بعد طالق رجعي  ا

 الزوج أو من القايض.

فإن  ،قةأن حتصل الرجعة بعد الدخول بالزوجة املطلَّ لرشط الثاين: ا

وهذا  ،يف ذلك طلقها قبل الدخول وأراد مراجعتها فليس له احلق  

َها﴿لقوله تعاىل:  ،فاقباالتِّ  يُّ
َ
أ  ُثمَ  ٱلُۡمۡؤِمَنَٰتِ  نََكۡحُتمُ  إَِذا َءاَمُنٓوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ

ن َقۡبلِ  ِمن َطَلۡقُتُموُهنَ 
َ
وُهنَ  أ وَنَها ِعَدة   ِمنۡ  َعلَۡيِهنَ  لَُكمۡ  َمافَ  َتَمسُّ  َتۡعَتدُّ

اح   َوَس ُِحوُهنَ  َفَمت ُِعوُهنَ  إال أن احلنابلة اعتربوا  ،[49األحزاب: ] ﴾ََجِيل   اَسَ

اخللوة ترتب  اخللوة الصحيحة يف حكم الدخول من حيث الرجعة؛ ألنَّ 

شافعية عىل املذهب أحكامًا مثل أحكام الدخول. أما احلنفية واملالكية وال

 وال تكفي اخللوة. ،عندهم من الدخول لصحة الرجعة فال بدَّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

وبدون  ،لطالق الذي أوقعته عىل زوجتك بعد اخللوة الصحيحةاف

وال متلك العودة عليها إال بعقد  ،هو طالق بائن بينونة صغرى ،دخول

 ن برضاها.وأن يكو ،ها والشاهدينجديد ومهر جديد مع وجود وليِّ 

وهي ليست بزوجة  ،واملراجعة التي أجريتها هي غري صحيحة

 .د العقد عليهاة لك حتى جتدِّ رشعيَّ 
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 وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي

 :عىل اجلواب ما ييل حفظه اهلل تعاىل

ة الذين أجازوا ذلك، وهو مذهب معترب جيوز األخذ خالفًا للحنبليَّ )

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا. (به

ت اخللوة الصحيحة بيننا ومتَّ ،مت عقد زواجي على فتاة: 11لسؤالا

املهر  فهل تستحقُّ ،وأريد اآلن طالقها ،ولكن مل يتم الوطء

 وهل جتب عليها العدة؟ ،كاماًل أم نصفه

د به املهر كاماًل ذهب مجهور الفقهاء إىل أن مما يتأكَّ أوالً: جلواب: ا

َردتُّمُ  ِإَونۡ ﴿وذلك لقوله تعاىل:  ،يحة التي استوفت رشوطهااخللوة الصح
َ
 أ

َُٰهنَ  َوَءاتَۡيُتمۡ  َزۡوج   َمََكنَ  َزۡوج   ٱۡستِۡبَداَل  ُخُذوا   فََل  اقِنَطار   إِۡحَدى
ۡ
 ا  َشۡي  ِمۡنهُ  تَأ

ُخُذونَُهۥ
ۡ
تَأ
َ
بِين   اِإَوثۡم   اُبۡهَتَٰن   أ ُخُذونَُهۥ َوَكۡيَف  ٢٠ امُّ

ۡ
فۡ  َوقَدۡ  تَأ

َ
 إَِلَٰ  َبۡعُضُكمۡ  َضَٰ أ

 .[21-20النساء: ] ﴾َبۡعض  

رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  اوقد روي عن سيدن

وسلم أنه قال: )من كشف مخار امرأٍة ونظر إليها فقد وجب الصداق 

دخل هبا أو مل يدخل( رواه الدارقطني عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان 

 ريض اهلل عنهم.

 ،ر املهروقالوا: ال اعتبار باخللوة يف تقر   ،ك الشافعيةلف يف ذلاوخ

ن َقۡبلِ  ِمن َطَلۡقُتُموُهنَ  ِإَون﴿لقوله تعاىل: 
َ
وُهنَ  أ  لَُهنَ  َفَرۡضُتمۡ  َوقَدۡ  َتَمسُّ

 .[237البقرة: ] ﴾فََرۡضُتمۡ  َما فَنِۡصُف  فَرِيَضة  
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لة إىل أن ة واحلنابة واملالكيَّ ذهب مجهور الفقهاء من احلنفيَّ نيًا: اث

سواٌء  ،قة باخللوة الصحيحة يف النكاح الصحيحة جتب عىل املرأة املطلَّ العدَّ 

َها﴿قال تعاىل:  ،الوطء أم ال تمَّ  يُّ
َ
أ  ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت  نََكۡحُتمُ  إَِذا َءاَمُنٓوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ

ن َقۡبلِ  ِمن َطَلۡقُتُموُهنَ  ُثمَ 
َ
وُهنَ  أ وَنَها ِعَدة   ِمنۡ  َعلَۡيِهنَ  لَُكمۡ  َفَما َتَمسُّ  ﴾َتۡعَتدُّ

 .[49األحزاب: ]

قام مجهور الفقهاء اخللوة الصحيحة مقام الدخول يف وجوب أو

 اهلل تعاىل حيتاط يف إجيابه. حقَّ  ألنَّ  ،اهلل تعاىل ة التي فيها حق  العدَّ 

قة إال ة عىل املطلَّ وقالوا: ال جتب العدَّ  ،لف يف ذلك الشافعيةاوخ

َها﴿وله تعاىل: ملفهوم ق ،بالوطء يُّ
َ
أ  ٱلُۡمۡؤِمَنَٰتِ  نََكۡحُتمُ  إَِذا َءاَمُنٓوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ

ن َقۡبلِ  ِمن َطلَۡقتُُموُهنَ  ُثمَ 
َ
وُهنَ  أ وَنَها ِعَدة   ِمنۡ  َعلَۡيِهنَ  لَُكمۡ  َفَما َتَمسُّ  .﴾َتۡعتَدُّ

 ء عىل ذلك:اوبن

ك أن وجب علي ،قتها قبل الوطء وبعد اخللوة الصحيحةفإذا طلَّ  

هذا عند  ،من الطالق كام جيب عليها أن تعتدَّ  ،تدفع هلا كامل صداقها

وأوجبوا  ،ةخالفًا للشافعية الذين ما أوجبوا عليها العدَّ  ،مجهور الفقهاء

 واهلل تعاىل أعلم. ،واألحوط قول اجلمهور. هذا ،عىل الزوج نصف املهر

رها وأم ،رجل قال لزوجته: )أنت طالق( مرة واحدة: 12لسؤالا

وقالت:  ،ووضعت الزينة على وجهها ،فرفضت ،باالحتجاب عنه

 فهل هذا صحيح؟ ،هذا ليس حبرام يف فرتة العدة

ة من طالٍق بائٍن املعتدَّ  ذهب مجهور الفقهاء إىل أنَّ أوالً: جلواب: ا
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ق فال جيوز للمطلِّ  ،قة بالنسبة لزوجها املطلِّ حكمها حكم املرأة األجنبيَّ 

النقطاع آثار  ،أو النظر إليها ،تها أو اخللوة هبامساكنال معارشهتا و

أو أن  ،له إال بعقد ومهر جديدين يف البينونة الصغرى فال حتل   ،الزوجية

 تنكح زوجًا غريه ثم يفارقها يف البينونة الكربى.

ة املعتدَّ  ذهب املالكية والشافعية ويف رواية عن احلنابلة إىل أنَّ  نيًا:اث

مساكنتها يف الدار التي ال ق معارشهتا ووز للمطلِّ ال جي من طالٍق رجعي  

 مٌة عليه.وهي حمرَّ  ،ي إىل اخللوة هباألنه يؤدِّ  ،فيها تعتد  

ة، وهو ظاهر املذهب للحنابلة إىل أنه جيوز االستمتاع حلنفيَّ اوذهب 

ة املراجعة، وكذلك بدوهنا مع بالرجعية واخللوة هبا وملسها والنظر إليها بنيَّ 

ة كالزوجة يملك مراجعتها ة عند احلنفية، ألهنا يف العدَّ لتنزهييَّ الكراهة ا

 بغري رضاها.

ن ًا هلا أن تتزيَّ قة طالقًا رجعي  املطلَّ  ذهب احلنفية واحلنابلة إىل أنَّ لثًا: اث

قة املطلَّ  ألنَّ  ،من أوجه الزينة وغريه لزوجها بام تفعله النساء ألزواجهنَّ 

 ة.ًا زوجة حكميَّ رجعي  

 ىل ذلك:ء عاوبن

وال حرج  ،ة الطالق الرجعيِّ ن زوجته له يف فرتة عدَّ فال حرج من تزي   

 واهلل تعاىل أعلم. ،ة واحلنابلة. هذاة الرجعة عند احلنفيَّ من خلوته معها بنيَّ 

 ما هو الظهار؟ وما هي شروطه وآثاره؟: 13لسؤالا

 هو تشبيه الزوج زوجت ه بإحدى حمارمه عىل : الظهارأوالً  جلواب:ا
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 ،وهو كبريٌة من الكبائر ،ٌم رشعاً حمرَّ  التأبيد، أو بعضو من أعضائها، وهو

 يَُظَِٰهُرونَ  ٱََّلِينَ ﴿قال تعاىل:  ،وقول زوٍر وهبتانٍ  ،ومنكٌر من املنكرات
ِن ِمنُكم َمَهَٰتِِهمۡ  ُهنَ  َما ن َِسآئِِهم م 

ُ
َمَهَُٰتُهمۡ  إِنۡ  أ

ُ
َنُهمۡ  ٱَلَٰٓـ ِى إَِل  أ  مۡ ِإَوَنهُ  َودَلۡ

ا َلَُقولُونَ  ِنَ  ُمنَكر  ا ٱۡلَقۡولِ  م   .[2املجادلة: ] ﴾َغُفور   لََعُفو   ٱّلَلَ  ِإَونَ  َوُزور 

 منها: ،يشرتط يف الظهار رشوطنيًا: اث

وذلك أن يقول الرجل  ،هًا إىل الزوجةيكون التشبيه موجَّ أن  ـ1

 ي.مِّ كظهر أ   لزوجته: أنت عيلَّ 

 كاألمِّ  ،داً مٍة عىل الزوج حترياًم مؤبَّ رَّ يكون التشبيه بامرأٍة حمأن  ـ2

 ة واخلالة.واألخت والعمَّ 

يعني أنه يقصد بذلك  ،يكون التشبيه عىل معنى التحريمأن  ـ3

 ه.ٌم عليه إتيان أمِّ كام هو حمرَّ  ،حتريم إتيان زوجته

وذلك إما أن تكون  ،ًة عىل إرادتهتكون صيغة الظهار دالَّ أن  ـ4

وإما أن  ،ة الظهاروهذا يقع بدون نيَّ  ،يكظهر أمِّ  رصحيًة كقوله: أنت عيلَّ 

 ،وقع الطالق ،فإن نوى بذلك طالقاً  ،يتكون كنايًة كقوله: أنت مثل أمِّ 

 وإال فهو لغٌو. ،كان ظهاراً  ،وإن نواه ظهاراً 

بت عليه ترتَّ  ،وتوافرت رشوطه ،ق الظهارفإذا حتقَّ  ،أثر الظهارلثًا: اث

 اآلثار التالية:

 ،قبل التكفري عن الظهاربني الزوج وزوجته ملعارشة اـ حرمة 1

 .بشهوة من تقبيٍل أو ملسٍ  ،وهذه احلرمة تشمل الوطء ودواعيه
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 ر.ووجوب االمتناع عنه حتى يكفِّ  ،املطالبة بالوطء ة حق  أـ للمر2

 والكفارة واجبٌة عىل الرتتيب ،ـ وجوب الكفارة قبل الوطء ودواعيه3

 .ستني مسكيناً  وإال فإطعام ،شهرين متتابعني فصيام وإالَّ  ،إعتاق رقبةاآليت: 

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

هل جيوز للمرأة املسلمة أن تطلب الطالق من زوجها ألنها : 14لسؤالا

 فيه بأنه رجل زاٍن؟ تشكُّ

كبرية من الكبائر  من غري دليل سوء الظن باملسلمأوالً:  جلواب:ا

ثۡمِ  َظَِٰهرَ  َوَذُروا  ﴿واهلل تبارك وتعاىل يقول:  ،الباطنة ۥٓ  ٱۡۡلِ األنعام: ] ﴾َوَباِطَنُه

 َل  يَۡومَ ﴿واهلل تعاىل يقول:  ،وهو سبب من أسباب مرض القلب ،[120
َت  َمنۡ  إَِل  ٨٨ َبُنونَ  َوَل  َمال   يَنَفعُ 

َ
 .[89ـ88الشعراء: ] ﴾َسلِيم   بَِقۡلب   ٱّلَلَ  أ

وشارب اخلمر  الزاين أكثر مما يذم   ئ يذم  حب الظن السيِّ اوص

بخالف آثار  ،سوء الظن مالزم صاحبه يف سائر أحواله والسارق؛ ألنَّ 

واحلسنات  تزول بالتوبة واالستغفار ،ألهنا رسيعة الزوال ،معايص اجلوارح

 وأخرج ابن مردويه وابن النجار يف تارخيه عن السيدة عائشة ريض ،املاحية

إن اهلل يقول:  ،هساء بربِّ اهلل عنها مرفوعًا: )من أساء بأخيه الظن فقد أ

َها﴿ يُّ
َ
أ ا ٱۡجَتنُِبوا   َءاَمُنوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ ِنَ  َكثِي   (.[12احلجرات: ] ﴾ٱلَظن ِ  م 

بن قدامة املقديس رمحه اهلل تعاىل يف خمترص منهاج القاصدين: اويقول 

ًا، إال إذا انكشف أمر ال حيتمل التأويل، فإن باملسلم رش   فليس لك أن تظنَّ 

بته ك لو كذَّ فامل قلبك إىل تصديقه، كنت معذورًا، ألنَّ  ،ك بذلك عدلأخرب
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، فال ينبغي أن حتسن الظن بواحد وتسيئه كنت قد أسأت الظن باملخرب  

همة حينئذ ق الت  فتتطرَّ  ،بآخر، بل ينبغي أن تبحث هل بينهام عداوة وحسد

 بسبب ذلك. 

مراعاته  طر سوء عىل مسلم، فينبغي أن تزيد يفاومتى خطر لك خ

وتدعو له باخلري، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك، فال يلقي إليك 

 قت هفوة  خاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء واملراعاة. وإذا حتقَّ 

 مسلم، فانصحه يف الرس. 

القلب ال يقنع بالظن،  س، فإنَّ جس  التَّ  علم أن من ثمرات سوء الظنِّ او

عنه، ألنه يوصل إىل  س، وذلك منهي  جس  بل يطلب التحقيق فيشتغل بالت

 كان قلبك أسلم للمسلم. هتك سرت املسلم، ولو مل ينكشف لك

 َل  وَ ﴿لقوله تعاىل:  ،عنه س يف األصل حرام منهي  التجس  نيًا: اث
ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  ،[12احلجرات: ] ﴾ََتََسُسوا  

 ،ال تؤذوا املسلمني ،فض اإليامن إىل قلبه)يا معرش من أسلم بلسانه ومل ي

ع ع عورة أخيه املسلم تتبَّ فإنه من تتبَّ  ،بعوا عوراهتموال تتَّ  ،وهموال تعريِّ 

ع اهلل عورته يفضحه ولو يف جوف رحله( رواه ومن تتبَّ  ،اهلل عورته

 الرتمذي عن ابن عمر ريض اهلل عنهام.

لقوله  ،من الكبائر وهو كبرية ،قذف املحصن واملحصنة حراملثاً: اث

تُوا   لَمۡ  ُثمَ  ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت  يَۡرُمونَ  َوٱََّلِينَ ﴿تعاىل: 
ۡ
ۡرَبَعةِ  يَأ

َ
وُهمۡ  ُشَهَدآءَ  بِأ  فَٱۡجِِلُ

ة   ثََمَٰنِيَ  بَد   َشَهََٰدةً  لَُهمۡ  َتۡقَبلُوا   َوَل  َجِۡلَ
َ
َلَٰٓئَِك  اأ و 

ُ
 ،[4النور: ] ﴾ٱۡلَفَِٰسُقونَ  ُهمُ  َوأ
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كام جاء يف احلديث الرشيف: )اجتنبوا السبع  ،وهو من السبع املوبقات

وقتل  ،والسحر ،؟ قال: الرشك باهللقالوا: يا رسول اهلل وما هنَّ  ،املوبقات

 يوم والتويلِّ  ،وأكل مال اليتيم ،وأكل الربا ،م اهلل إال باحلقِّ النفس التي حرَّ 

 وقذف املحصنات املؤمنات الغافالت( رواه البخاري ومسلم. ،الزحف

ال جيوز للمرأة املسلمة أن تطلب الطالق من زوجها من غري : بعاً ار

لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )أيام امرأٍة  ،عذر رشعي

سألت زوجها طالقًا من غري بأٍس فحراٌم عليها رائحة اجلنة( رواه اإلمام 

 أمحد وأبو داود والرتمذي وقال: حديث حسن.

 ء عىل ذلك:اوبن

وأن تعارشه  ،رأة املسلمة أن حتسن الظن بزوجهاملافيجب عىل 

وإذا راهبا يشء فعليها أن تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر  ،باملعروف

عىل  وهو مرص   ،زوجها ـ ال قدر اهلل ـ زانٍ  فإذا ثبت هلا بأنَّ  ،بشكل عام  

 فلها أن تطلب الطالق من زوجها. ،ذلك

وز هلا أن تطلب الطالق وال جي ،د الظن فهذا حرام عليهاأما بمجرَّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،من زوجها. هذا

إذا قال الرجل لزوجته يف ساعة خالف بينهما: إما أن : 15لسؤالا

فهل يقع  ،فقالت: أختار أهلي ،ختتاريين أو ختتاري أهلك

 بذلك الطالق عليها؟

 ،ذكر الفقهاء بأن لفظ الطالق الرصيح يقع عىل الزوجة جلواب:ا
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أما لفظ الطالق الكنائي فال يقع عىل  ،هوج الطالق أم مل ينوسواء نوى الز

 ة.الزوجة إال بالنيَّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

وكان  ،قال الرجل لزوجته: إما أن ختتاريني أو ختتاري أهلكفإذا 

ويكون  ،واختارت املرأة أهلها وقع عليها الطالق ،يقصد بذلك طالقاً 

و اليمني األول أو الثاين فإنه فإن كان هذا ه ،عند احلنفية الطالق بائناً 

فإهنا تبني منه  ،أما إذا كان هو اليمني الثالث ،يكون بائنًا بينونة صغرى

 له حتى تنكح زوجًا غريه. وال حتل   ،بينونة كربى

فال يقع  ،بل التهديد والتأديب ،أما إذا مل يقصد هبذا اللفظ طالقاً 

 اهلل تعاىل أعلم.و ،ولو اختارت أهلها. هذا ،عىل زوجته به الطالق

 ،عقده عليها وهي حامل ومتَّ ،رجٌل زنى بامرأٍة ومحلت منه: 16لسؤالا

مرة يرجعها إىل  قها مرتني ويف كلِّطلَّ ،ورزق منها بأوالد

بها حتى  نكاح املزنيِّ هناك قواًل أنه ال يصحُّ ثم علم بأنَّ ،عصمته

قها مرتني ثم طلَّ ،د عقده عليهاوجدَّ ،فأخذ هذه الفتوى ،ستربأُت

 له أم ال؟ بعد ذلك. فهل حتلُّ

مات يف القرآن العظيم عندما ذكر املحرَّ عزَّ وجل  نارب  أوالً: جلواب: ا

ِحَل ﴿قال بعد ذلك: 
ُ
َٰلُِكمۡ  َوَرآءَ  َما لَُكم َوأ فشملت هذه  ،[24النساء: ] ﴾َذ

 اآلية العفيفة وغريها.

م وسلم: )ال حيرِّ  يقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبهنيًا: اث
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 احلرام احلالل( رواه ابن ماجه والبيهقي عن ابن عمر ريض اهلل عنهام. 

بو بكر الصديق ريض اهلل عنه عن رجل زنى بامرأة ثم يريد أن أسئل 

جها، خرجا من سفاح إىل جها، قال: ما من توبة أفضل من أن يتزوَّ يتزوَّ 

 نكاح. رواه عبد الرزاق.

وكان هلا  ،ج امرأةأن رجاًل تزوَّ  ، عنهلفاروق ريض اهللاوروي عن 

فرفع ذلك إىل  ،فأصاب ابنه ابنة املرأة ،وله ابن من غريها ،ابنة من غريه

ر املرأة حتى عمر ابن الرجل، وأخَّ  عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه، فحدَّ 

 ها، وحرص عىل أن جيمع بينهام. رواه عبد الرزاق.وضعت، ثم حدَّ 

له  ه حيل  الرجل إذا زنى بامرأة فإنَّ  قهاء إىل أنَّ ذهب مجهور الفلثًا: اث

فإذا ولدت له بعد ستة أشهر من عقده عليها  ،ج منها مبارشةأن يتزوَّ 

وإن ولدت قبل ستة أشهر فال ينسب الولد للرجل إال  ،فالولد للفراش

 بإقراره من غري ترصيح بالزنى.

 ء عليه:اوبن

وكان مستوفيًا  ،ي زنى هباعقد هذا الرجل عىل املرأة الت تمَّ فإذا 

والطالق األول والثاين عليها  ،العقد عليها صحيح فإنَّ  ،رشوطه الرشعية

أو راجعها بعد الطلقة الثانية يف  ،د العقد عليها بعد ذلكفإذا جدَّ  ،يقع

وبذلك تبني منه زوجته  ،فإن الطالق يقع عليها ،قها ثالثةثم طلَّ  ،هتاعدَّ 

 حتى تنكح زوجًا غريه نكاح ديمومة. له وال حتل   ،بينونة كربى

من أخذه بفتوى أن النكاح األول غري  ،ما فعله هذا الرجلأما و
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ومن التلفيق  ،فهو نوع من أنواع التالعب يف األحكام الرشعية ،صحيح

 املحرم الذي يريد منه التوصل إىل استحالل احلرام.

ـ ال قدر اهلل ها يؤدي ص يف غري حملِّ خ  ع الر  ن نعلم بأن تتب  أوجيب 

 تعاىل ـ إىل اخلرمة يف الدين والتلفيق فيه.

لذلك هذه الزوجة حرمت عىل زوجها حتى تنكح زوجًا غريه. 

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

فرفع  ،ة السفرامرأة طلبت التفريق بينها وبني زوجها لعلَّ: 17لسؤالا

 ،يتة الشقاق والطرد من الباحملامي دعوى للتفريق بني الزوجني لعلَّ

ق بينهما لعلة والقاضي فرَّ ،ومل حيصل شيء من هذا بإقرار الزوجني

 فهل يقع طالق القاضي؟ ،واحلقيقة أن ال شقاق بينهما ،الشقاق

 ،انحالل الرابطة الزوجية يكون بإرادة الزوج املنفردةأوالً: جلواب: ا

لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله  ،للزوج وحده وهو حق   ،ى طالقاً ويسمَّ 

صحبه وسلم: )إنام الطالق ملن أخذ بالساق( رواه ابن ماجه عن ابن و

  عباٍس ريض اهلل عنهام.

ر هلا متلك الزوجة طلب إهناء عالقتها الزوجية إذا وجد ما يربِّ نيًا: اث

وما إىل ذلك من أسباٍب  ،وغيبة الزوج ،كإعسار الزوج بالنفقة ،ذلك

إال إذا  ،وإنام بقضاء القايض ،ولكن ذلك ال يكون بعبارهتا ،ذكرها الفقهاء

فإهنا يف هذه احلالة متلكه بقوهلا: طلقت  ،ضها زوجها بطالق نفسها منهفوَّ 

 نفيس منك.
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وال حيتاج إىل قضاء  ،جاز ذلك ،: إذا اتفق الزوجان عىل الفراقلثاً اث

 القايض.

ر ق املرأة من زوجها إذا وجد املربِّ : يملك القايض أن يطلِّ بعاً ار

 ،رورفع الظلم عن املترضِّ  ،اهلل تعاىل وذلك حلامية حقِّ  ،لكلذ الرشعي  

للحديث الرشيف الذي رواه اإلمام أمحد عن ابن عباٍس ريض اهلل عنهام 

قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ال رضر وال 

 رضار(. وللقاعدة الفقهية: )الرضر يزال(.

 ء عىل ذلك:اوبن

واملحامي  ،ة السفرلت املحامي بالطالق لعلَّ جة وكَّ دامت الزو فام 

فإنه يكون نافذًا  ،وأوقع القايض الطالق عليها ،زاد يف أسباب الرضر

املحامي زاد يف ذكر أسباب الطالق عىل  وخاصًة إذا علمت بأنَّ  ،قضاءً 

 واهلل تعاىل أعلم. ،علة السفر من شقاٍق وطرٍد من البيت. هذا

فهل يقع  ،قهاالسالح يف وجه زوجها حتى طلَّ رفعت امرأة: 18لسؤالا

 عليها الطالق؟

جاء يف سنن ابن ماجه عن أيب ذر الغفاري قال: قال رسول  جلواب:ا

اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )إن اهلل جتاوز عن أمتي اخلطأ 

 والنسيان وما استكرهوا عليه(.

 بحبٍل يشتار دىلَّ عمر ريض اهلل عنه أن رجاًل ت اعن سيدن وصحَّ 

احلبل أو  عساًل ـ أي جيتني عساًل ـ فأدركته امرأته، فحلفت لتقطعنَّ 
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قها ، فطلَّ أو ليفعلنَّ  فحلفت لتفعلنَّ  ،واإلسالم   رها اهلل فذكَّ  ،قنها ثالثاً ليطلِّ 

فذكر له الذي كان  ،فلام خرج أتى عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ،ثالثاً 

هذا  منه إليها، فقال: ارجع إىل امرأتك فإنَّ  من امرأته إليه، والذي كان

ليس بطالٍق. أخرجه البيهقي يف )املعرفة( عن عبد امللك بن قدامة بن 

 إبراهيم اجلمحي ريض اهلل عنه.

ال يقع إذا كان  قهاء إىل أن طالق املكره بغري حق  لفاوذهب مجهور 

  قه.ألنه منعدم اإلرادة والقصد يف طال ،اً اإلكراه شديدًا وجاد  

 ل احلنفية بوقوعه.اوق

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،قهاًا برفع السالح عليه حتى طلَّ فإذا كان هتديد الزوجة لزوجها حقيقي   

ومل  ،ه بأن زوجته ستؤذيهالطالق ال يقع عليها ما دام أنه غلب عىل ظنِّ فإنَّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،ص من هتديدها إال بطالقها. هذان من التخل  يتمكَّ 

هل صحيح بأنه جيب على الرجل أن يرجع زوجته إىل : 19لسؤالا

 قها وهي حائض؟عصمته إذا طلَّ

ق )أنه طلَّ  :عن ابن عمر ريض اهلل عنهام أخرج اإلمام مسلم جلواب:ا

امرأته وهي حائٌض يف عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

آله وصحبه  فسأل عمر بن اخلطاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل ،وسلم

فقال له رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  ،وسلم عن ذلك

ثم  ،ثم تطهر ،ثم حتيض ،ثم ليرتكها حتى تطهر ،مره فلرياجعها»وسلم: 
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 ة التي أمر اهللفتلك العدَّ  ،ق قبل أن يمسَّ وإن شاء طلَّ  ،إن شاء أمسك بعد

 (.«ق هلا النساءطلَّ أن ي  عزَّ وجل 

ًا إىل عصمته قة طالقًا رجعي  الزوج زوجته املطلَّ  ألصل يف إرجاعاو

َحقُّ  َوُبُعوَۡلُُهنَ لقوله تعاىل: ﴿ ،اإلباحة
َ
ِهِنَ  أ َٰلَِك  ِف  بَِرد  َراُدٓوا   إِنۡ  َذ

َ
 ﴾اإِۡصَلَٰح   أ

 .[228البقرة: ]

حلنفية واملالكية جيب عىل الزوج أن يرجع زوجته املطلقة اولكن عند 

وعند الشافعية  ،كان الطالق يف حالة احليضطالقًا رجعيًا إىل عصمته إذا 

 قها وهي حائٌض.له أن يرجعها إذا طلَّ  واحلنابلة يسن  

 ًء عىل ذلك:اوبن

وجيب عليه أن  ،عي  در فطالق الرجل زوجته وهي حائٌض طالٌق ب  

ثم بعد ذلك إن شاء أمسكها وإن شاء  ،هتازوجته إىل عصمته أثناء عدَّ  يردَّ 

ٍل الطالق يقع عىل املرأة احلائض ويكون الزوج حا وعىل كلِّ  ،قهاطلَّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،بذلك آثاًم. هذا

ب نفسيًا وتتعذَّ ،امرأة خانت زوجها بارتكاب جرمية الزنى: 20لسؤالا

 فهل خترب زوجها بذلك أم تطلب الطالق منه؟ ،بسبب هذا الذنب

وإذا  ،كفره فقد ومن استحلَّ  ،الزنى كبريٌة من الكبائرأوالً: جلواب: ا

 َوَمن يَۡزنُونَ  َوَل قال تعاىل: ﴿ ،د يف نار جهنملِّ مات اإلنسان عىل ذلك خ  
َٰلَِك  َيۡفَعۡل  ثَام   يَۡلقَ  َذ

َ
 ﴾ُمَهانًا فِيهِۦ َوَيۡخُِلۡ  ٱۡلِقَيََٰمةِ  يَۡومَ  ٱۡلَعَذاُب  ََلُ  يَُضََٰعۡف  ٦٨ اأ
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 .[69-68الفرقان: ]

 ،بحاً حشًا وق  ف   ج أشد  جة أو الرجل املتزوِّ لزنى من املرأة املتزوِّ او

من ذلك إذا كان الزنى  واألشد   ،ألهنام تركا احلالل وأقبال عىل احلرام

كام روى اإلمام البخاري عن عبد اهلل بن مسعوٍد ريض اهلل  ،بحليلة اجلار

 قال: )سألت رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: أي   ،عنه

؟ قلت: ثم أي   ،«ًا وهو خلقكد  جتعل هلل ن   أن»الذنب عند اهلل أكرب؟ قال: 

أن »قلت: ثم أي؟ قال:  ،«ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»قال: 

 (.«تزاين بحليلة جارك

قال تعاىل:  ،أمر اهلل تعاىل عباده بالتوبة الصادقة النصوحنيًا: اث

يُّهَ  ََجِيًعا ٱّلَلِ  إَِل  َوتُوُبٓوا  ﴿
َ
. وقال [31النور: ] ﴾ُتۡفلُِحونَ  مۡ لََعَلكُ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  أ

َهاتعاىل: ﴿ يُّ
َ
أ . [8التحريم: ] ﴾نَُصوًحا تَۡوَبة   ٱّلَلِ  إَِل  تُوُبٓوا   َءاَمُنوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ

 ،وبالندم عىل ما فعل ،والتوبة النصوح تكون باإلقالع عن الذنب مبارشةً 

 عىل أن ال يعود. وباجلزم

تك سرت اهلل تعاىل عنه إذا سرته اهلل ب عىل املؤمن أن ال هيجيلثًا: اث

كام جاء يف احلديث الرشيف الذي رواه اإلمام مالك يف املوطأ عن  ،تعاىل

عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  ،زيد بن أسلم ريض اهلل عنه

فإنه  ،فليسترت بسرت اهلل ،من أصاب من هذه القاذورات شيئاً »وسلم قال: 

 بر من ي  
 ه ن  تح  فر لنا ص   د 

. وروى اإلمام البخاري عن أيب «اهلل عليه كتاب   مر ق 

عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  ،هريرة ريض اهلل عنه
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من املجاهرة أن يعمل الرجل  وإنَّ  ،أمتي معاىًف إال املجاهرين كل  »قال: 

عملت  ،فيقول: يا فالن ،ثم يصبح وقد سرته اهلل عليه ،بالليل عمالً 

 .«ويصبح يكشف سرت اهلل عنه ،وقد بات يسرته ربه ،ة كذا وكذاالبارح

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،قت رشوط التوبةوحقَّ  ،فإذا صدقت هذه املرأة يف توبتها هلل تعاىل 

ث بذلك وال تتحدَّ  ،منهفضاًل عن طلب الطالق  ،فال خترب زوجها بذلك

 ٱۡۡلََسَنَٰتِ  نَ إِ قال تعاىل: ﴿ ،ولتكثر من األعامل الصاحلة ،ألحٍد من اخللق
ِ  يُۡذهِۡبَ  ولتحذر من وسوسة الشيطان حتى ال تعود  ،[114هود: ] ﴾اتِ ٱلَسي 

 أو يفضحها اهلل تعاىل ـ ال قدر اهلل ـ ،إىل الذنب ثانيًة خشية أن يفاجئها املوت

 واهلل تعاىل أعلم. ،وبذلك تكون اخلسارة الكربى. هذا

، وأخذت األوالد حلضانتهم، فهل قت طالقًا بائنًالِّ: امرأة ُط21لسؤالا

 ها أن تطلب األجر على حضانتهم؟من حقِّ

ر املحضون قد هيلك ويترضَّ  ألنَّ  ،احلضانة واجبة رشعاً  جلواب:ا

ولكن إذا رفضت احلضانة  ،يف حضانة األوالد واألم هلا احلق   ،برتك احلفظ

 ،يوجد غريها أو مل ،هإال إذا كان املحضون ال يقبل إال أمَّ  ،فال جترب عليها

 أو مل يكن للصغري وال لألب ماٌل.

 يف طلب األجرة أم ال؟ واختلف الفقهاء يف أجرة احلاضنة، هل هلا احلق  

لشافعية واحلنابلة إىل أن احلاضنة هلا أن تطلب األجرة عىل افذهب 

وإذا امتنعت من احلضانة مل جترب عليها  ،ألهنا غري واجبة عليها ،احلضانة
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 إال برشوط.

أو  ،ة بأنه إذا كانت احلاضنة يف عصمة أيب املحضونحلنفيَّ اح ورصَّ 

قة أما إذا كانت مطلَّ  ،أجرة عىل احلضانة ة فال تستحق  ة رجعيَّ ًة منه عدَّ معتدَّ 

 أجرة احلضانة. طالقًا بائنًا فإهنا تستحق  

 املالكية فقالوا: ال أجرة عىل احلضانة.أما 

 ء عىل ذلك:اوبن

ها أن تطلب أجرة عىل قًة طالقًا بائنًا فمن حقِّ لَّ فام دامت املرأة مط

وتؤخذ النفقة من مال  ،حضانة أوالدها عند مجهور الفقهاء خالفًا للاملكية

 ،وإال فمن مال أبيه أو من مال من تلزمه نفقته. هذا ،املحضون إن وجد

 واهلل تعاىل أعلم.

 احلضانة إىل األب؟ : متى ينتقل حق22ُّلسؤالا

املحضون قد هيلك أو  ألنَّ  ،انة للصغري واجبٌة رشعاً احلض جلواب:ا

 فيجب حفظه عن اهلالك. ،ر برتك احلفظيترضَّ 

النساء  إال أنَّ  ،ني هلاحلضانة تكون للنساء والرجال من املستحقِّ او

وأهدى إىل تربية  ،وهبا أليق ،أشفق وأرفق ألهننَّ  ،عىل الرجال فيها ن  مر قدَّ ي  

جال ألهنم عىل احلامية والصيانة وإقامة مصالح ف إىل الررص  ثم ت   ،الصغار

 الصغار أقدر.

فإن افرتقا  ،نة الطفل تكون لألبوين إذا كان النكاح قائاًم بينهاماوحض

ملا روى اإلمام أمحد عن عبد اهلل بن  ،فاق الفقهاءالطفل باتِّ  فاحلضانة ألمِّ 
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ىل آله وصحبه امرأًة أتت النبي صىل اهلل عليه وع عمٍرو ريض اهلل عنه )أنَّ 

وحجري له  ،ابني هذا كان بطني له وعاءً  إنَّ  ،وسلم فقالت: يا رسول اهلل

به ما مل  أحق   قال: أنت   ،وزعم أبوه أنه ينزعه مني ،وثديي له سقاءً  ،حواءً 

 تنكحي(.

 ني للحضانة عىل الشكل التايل:ة املستحقِّ ء احلنفيَّ اب فقهوقد رتَّ 

 ثم األخوات، ثم اخلاالت، ثم العامت،ألم، ثم أم األم، ثم أم األب، ا

 ،انتقلت إىل الرجال ،احلضانة فإن مل يكن للصغري امرأٌة من أهله تستحق  

 ثم األخ. ،وأوالهم باملحضون األب ثم اجلد  

 ء عىل ذلك:اوبن

احلضانة ال ينتقل إىل األب إال إذا فقد املحضون امرأًة من أهله  فحق  

 عاىل أعلم.واهلل ت ،. هذاتهحضان تستحق  

 
** ** ** 
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 احليض؟ة املرأة اليت استؤصل رمحها؟ وانقطع عنها كم هي عدَّ: 1السؤال

وغري احلامل  ،أو غري حامل ،قة إما أن تكون حامالً املرأة املطلَّ  جلواب:ا

 ة الطالق.واحدة حكمها يف عدَّ  ولكلِّ  ،وإما أن ال حتيض ،إما أن حتيض

َلَُٰت ﴿قال تعاىل:  ،هتا حتى تضع محلهافعدَّ  ،حلاملاملرأة اأما  و 
ُ
 َوأ

َۡحَالِ 
َ
َجلُُهنَ  ٱۡۡل

َ
ن أ

َ
 . [4الطالق: ] ﴾ََحۡلَُهنَ  يََضۡعنَ  أ

قال تعاىل:  ،هتا ثالثة قروءفعدَّ  ،غري احلامل التي حتيضأما و

َبۡصنَ  َوٱلُۡمَطَلَقَُٰت ﴿ نُفِسِهنَ  َيََتَ
َ
ََٰثةَ  بِأ  . [228البقرة: ] ﴾قُُروٓء   ثََل

 ،اليأس نَّ ها أو لبلوغها س  نِّغري احلامل التي ال حتيض لصغر س  أما و

 ِمن ٱلَۡمِحيِض  ِمنَ  يَئِۡسنَ  َوٱَلَٰٓـ ِى﴿لقوله تعاىل:  ،هتا ثالثة أشهر قمريةفعدَّ 
ََٰثةُ  فَِعَدُتُهنَ  ٱۡرتَبُۡتمۡ  إِنِ  ن َِسآئُِكمۡ  ۡشُهر   ثََل

َ
 .[4: الطالق] ﴾ََيِۡضنَ  لَمۡ  َوٱَلَٰٓـ ِى أ

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،ومل تعد حتيض ،وانقطع دمها ،اً استئصال رمحها كلي   فاملرأة التي تمَّ 

 ،هتا ثالثة أشهر قمريةقت فعدَّ لِّ فإذا ط   ،فهي يف حكم اليائسة من احليض

 واهلل تعاىل أعلم. ،هتا تسعون يومًا. هذاوإذا مل تضبط األهلة فعدَّ 

 ،ة بينهماعلى املخالعة الرضائيَّاالتفاق بني الزوجني  متَّ: 2لسؤالا

 املرأة بعد املخالعة؟ فكم تعتدُّ

َبۡصنَ  َوٱلُۡمَطَلَقَُٰت ﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل:  جلواب:ا نُفِسِهنَ  َيََتَ
َ
 بِأ

ََٰثةَ  َلَُٰت ﴿ويقول تبارك وتعاىل:  ،[228البقرة: ] ﴾قُُروٓء   ثََل و 
ُ
َۡحَالِ  َوأ

َ
َجلُُهنَ  ٱۡۡل

َ
 أ
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ن
َ
 ِمنَ  يَئِۡسنَ  َوٱَلَٰٓـ ِى﴿ويقول تبارك وتعاىل:  ،[4الطالق: ] ﴾ُهنَ ََحۡلَ  يََضۡعنَ  أ

ََٰثةُ  فَعَِدُتُهنَ  ٱۡرتَبُۡتمۡ  إِنِ  ن َِسآئُِكمۡ  ِمن ٱلَۡمِحيِض  ۡشُهر   ثََل
َ
 ﴾ََيِۡضنَ  لَمۡ  َوٱَلَٰٓـ ِى أ

 .[4الطالق: ]

لفقهاء إىل أن اخللع فرقة بني الزوجني يف احلياة بعد اوذهب مجهور 

وهذا عند  ،وعدهتا ثالثة قروء ،يجب عىل املرأة أن تعتد بعدهف ،ولالدخ

 احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة يف املذهب.

 هتا حيضة واحدة.عدَّ  مام أمحد بن حنبل رمحه اهلل: أنَّ ويف قول لإل

 ء عىل ذلك:اوبن

وإن كانت  ،هتا حتى تضع محلهافاملرأة املختلعة إن كانت حاماًل فعدَّ 

 ،هتا ثالثة أشهراليأس فعدَّ  نَّ وإن بلغت س   ،هتا ثالث حيضاتيض فعدَّ حت

 واهلل تعاىل أعلم. ،وهذا عند مجهور الفقهاء يف املذاهب األربعة. هذا

ن ها مل يتمكَّوخالل الفرتة كلِّ ،ةجة من سنوات عدَّامرأة متزوِّ: 3لسؤالا

 ة؟لعدَّفهل جتب عليها ا ،قها زوجهاوطلَّ ،الزوج من الدخول بها

ب عليها أثر هي انفراد أحد اخللوة الصحيحة التي يرتتَّ  جلواب:ا

وزاد  ،لع عليهام أحد من البرش بغري إذهنامالزوجني باآلخر يف مكان ال يطَّ 

ة من الوطء. ة واحلسيَّ ة والطبيعيَّ احلنفية عىل ذلك: انتفاء املوانع الرشعيَّ 

ت املرأة استحقَّ  ،وجنيقت اخللوة الرشعية الصحيحة بني الزفإذا حتقَّ 

سواء دخل هبا أم مل  ،قت وجبت عليها العدةلِّ وإذا ط   ،الصداق كامالً 

لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )من كشف مخار  ،يدخل
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دخل هبا أو مل يدخل( رواه البيهقي  ،امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق

لفاء الراشدون املهديون ولقول زرارة بن أيب أوىف: قىض اخل ،والدارقطني

ووجبت العدة. رواه  ،فقد وجب املهر ،أو أرخى سرتاً  ،أنه من أغلق باباً 

 ابن أيب شيبة والبيهقي.

لطحاوي يف هذه املسألة إمجاع الصحابة من اخللفاء اوحكى 

 الراشدين وغريهم.

وقالوا: اخللوة  ،لف يف ذلك السادة الشافعية ريض اهلل عنهماوخ

وذلك  ،الدخول بالزوجة ب عليها األثر السابق إذا مل يتمَّ تَّ الصحيحة ال يرت

َها﴿لقوله تعاىل:  يُّ
َ
أ  َطَلۡقُتُموُهنَ  ُثمَ  ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت  نََكۡحُتمُ  إَِذا َءاَمُنٓوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ

ن َقۡبلِ  ِمن
َ
وُهنَ  أ وَنَها ِعَدة   ِمنۡ  َعلَۡيِهنَ  لَُكمۡ  َفَما َتَمسُّ  ،[49: األحزاب] ﴾َتۡعَتدُّ

 اجلامع. واملراد باملسِّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

 وتستحق   ،الدخول هبا أم ال سواء تمَّ  ،ةملرأة العدَّ افيجب عىل هذه 

هذا عند  ،ة عىل هذا الزواجدَّ وخاصة بعد مرور سنوات ع   ،املهر كامالً 

 خالفًا للسادة الشافعية. ،مجهور الفقهاء

 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذاواألخذ بمذهب اجلمهور يف هذه املسألة أوىل

تها أرجعها دَّوقبل انقضاء ِع ،ًارجل طلق زوجته طالقًا رجعّي: 4لسؤالا

قها ثم طلَّ ،إىل عصمته ليلًة واحدة ومل حتصل بينهما معاشرٌة

 ة من جديد؟فهل جتب عليها العدَّ ،ثانية
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د ة ووجوهبا عىل املرأة عندَّ ة الع  فق الفقهاء عىل مرشوعيَّ اتَّ  جلواب:ا

َبۡصنَ  َوٱلُۡمَطَلَقَُٰت ﴿لقوله تعاىل:  ،وجوب سببها نُفِسِهنَ  َيََتَ
َ
ََٰثةَ  بِأ  ﴾قُُروٓء   ثََل

 إِنِ  ن َِسآئُِكمۡ  ِمن ٱلَۡمِحيِض  ِمنَ  يَئِۡسنَ  َوٱَلَٰٓـ ِى﴿. ولقوله تعاىل: [228البقرة: ]
ََٰثةُ  َفعَِدُتُهنَ  ٱۡرتَبُۡتمۡ  ۡشُهر   ثََل

َ
َلَُٰت  نَ ََيِۡض  لَمۡ  َوٱَلَٰٓـ ِى أ و 

ُ
َۡحَالِ  َوأ

َ
َجلُُهنَ  ٱۡۡل

َ
ن أ

َ
 أ

 . [4الطالق: ] ﴾ََحۡلَُهنَ  يََضۡعنَ 

رقة بينها وبني ة عىل املرأة بالف  دَّ فق الفقهاء عىل وجوب الع  تَّ او

كام جتب باملوت بعد  ،زوجها بعد الدخول بسبب الطالق أو املوت

 الدخول وبعد عقد النكاح الصحيح.

فذهب مجهور  ،ة هبادَّ الفقهاء يف وجوب الع  اخللوة فقد اختلف أما و

الفقهاء من احلنفية واملالكية واحلنابلة إىل وجوهبا باخللوة الصحيحة يف 

ة ال جتب دَّ وخالف يف ذلك الشافعية فذهبوا إىل أن الع   ،النكاح الصحيح

 دة عن الوطء.باخللوة املجرَّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

العدة بعد طالقها ثانية حتى كانت الزوجة حاماًل فتجب عليها فإذا  

 وهذا باتفاق الفقهاء. ،تضع محلها

وحصلت خلوٌة بينها وبني زوجها بعد أن  ،إذا كانت غري حاملٍ أما 

فتجب عليها العدة ثانيًة عند مجهور الفقهاء ما عدا  ،أرجعها إىل عصمته

 إال إذا حصل الوطء فتجب اتفاقًا. ،الشافعية

ة دَّ بعد أن أرجعها إىل عصمته فال ع   إذا مل حتصل بينهام خلوةأما و
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َها﴿لقوله تعاىل:  ،فاقعليها باالتِّ  يُّ
َ
أ  ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت  نََكۡحُتمُ  إَِذا َءاَمُنٓوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ

ن َقۡبلِ  ِمن َطَلۡقُتُموُهنَ  ُثمَ 
َ
وُهنَ  أ وَنَها ِعَدة   ِمنۡ  َعلَۡيِهنَ  لَُكمۡ  َفَما َتَمسُّ  َتۡعَتدُّ

اح   َوَس ُِحوُهنَ  َفَمت ُِعوُهنَ   .[48األحزاب: ] ﴾ََجِيل   اَسَ

ت اخللوة إذا متَّ  ،ة ثانية إن مل تكن حامالً دَّ وأنا أنصح املرأة بلزوم الع  

وذلك أخذًا بقول مجهور  ،ولو مل حتصل معارشة بينهام ،الرشعية بينهام

 واهلل تعاىل أعلم. ،الفقهاء. هذا

وبعد  ،ـ والتزمت أمي بالعدةـعاىل رمحه اهلل ت ـتويف والدي ـ: 5لسؤالا

 فهل جيوز ألمي أن خترج لتعزية أخيت؟ ،أياٍم تويف زوج أخيت

ة عىل املرأة إذا تويف دَّ ع  فق الفقهاء عىل وجوب الاتَّ أوالً: جلواب: ا

ۡزَوَٰج   َوَيَذُرونَ  ِمنُكمۡ  ُيَتَوَفۡونَ  َوٱََّلِينَ ﴿قال تعاىل:  ،زوجها
َ
َبۡصنَ  اأ  َيََتَ

نُفسِ 
َ
ۡرَبَعةَ  ِهنَ بِأ

َ
ۡشُهر   أ

َ
َلَُٰت ﴿. وقال تعاىل: [234البقرة: ] ﴾اوََعۡش   أ و 

ُ
َۡحَالِ  َوأ

َ
 ٱۡۡل

َجلُُهنَ 
َ
ن أ

َ
 .[4الطالق: ] ﴾ََحۡلَُهنَ  يََضۡعنَ  أ

ة مالزمة بيت ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه جيب عىل املرأة املعتدَّ نيًا: اث

ج إال حلاجٍة أو عذٍر اخلرو وال جيوز هلا ،ة خالل فرتة العدةالزوجيَّ 

 َل ﴿قال تعاىل:  ،متث  أ   فإن خرجت من غري عذٍر رشعي   ،رشعي  
 .[1الطالق: ] ﴾ََيۡرُۡجنَ  َوَل  ُبُيوتِِهنَ  ِمنَۢ  َُتۡرُِجوُهنَ 

ة من وفاٍة أن ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه ال جيوز للمرأة املعتدَّ لثًا: اث

أليِّ سبب كان  ن تنشئ سفراً كام ال جيوز هلا أ ،خترج ألداء فريضة احلج

 .غري رضوري
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 ء عىل ذلك:اوبن

هتا لتعزية ابنتها التي تويف دَّ ة أن خترج أثناء ع  فال جيوز للمرأة املعتدَّ  

ألنه مل جيز  ،كام ال جيوز هلا أن خترج من بيتها الستقبال املعزين هلا ،زوجها

ابنتها؟  فكيف خترج من أجل تعزية ،هلا أن خترج إىل أداء فريضة احلج

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

 

** ** ** 



 

 

 
 
 
 

 والنسب الرضاع كتاب
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 فهل تصبح أمًا له؟ ،إذا أرضعت امرأة بكر طفاًل من صدرها: 1لسؤالا

املرأة  منهنَّ  وعدَّ  ،مات من النساءلقد ذكر اهلل تعاىل املحرَّ  جلواب:ا

َمَهَُٰتُكمُ ﴿بقوله تعاىل:  ،املرضعة
ُ
ۡرضَ  ٱَلَِٰتٓ  َوأ

َ
 . [23النساء: ] ﴾ۡعَنُكمۡ أ

 ،لفقهاء إىل أنه ال يشرتط لثبوت التحريم بلبن املرأةاوذهب مجهور 

 وال يشرتط الوطء. ،محٌل  م الرضاع  وال يشرتط أن يتقدَّ  ،جةأن تكون متزوِّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

فإهنا  ،فإذا ثبت وجود احلليب يف صدر هذه الفتاة وأرضعت طفالً 

وحرم الطفل عليها  ،وهو ابٌن هلا من الرضاع ،ًا له من الرضاعتصبح أم  

 واهلل  ،عند مجهور الفقهاء. هذاإذا استوىف الرضاع رشوطه دة حرمة مؤبَّ 

 تعاىل أعلم.

 ،جت مباشرةوبعد وضع محلها تزوَّ ،طلقت امرأة وهي حامل: 2لسؤالا

 زوجها الثاني أم املطلق؟ ،فمن يكون أبوه ،وأرضعت مع طفلها طفالً آخر

 صاحب اللبن هو زوج املرضعة التي نزل هلا منه اللبن :جلوابا

 ،ينرش احلرمة ،ويسمى عند الفقهاء )لبن الفحل( )زوجها الذي طلَّقها(،

ألهنا صارت بنتًا له من  ،هأرضعتها زوجت   نر فيحرم عىل صاحب اللبن م  

 ،وحترم عىل أبنائه الذين من غري املرضعة ألهنم إخوهتا من الرضاعة ،الرضاع

 ألهنم أبناء إخوهتا ألب من الرضاعة. ،ناء بناته من غري املرضعةوأب
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ة باللبن تثبت ولو بعد الطالق أو لفقهاء إىل أن األبوَّ اوذهب مجهور 

ق أو ويكون الرضيع ابن املطلِّ  ،قرص الزمن أو طال ،جاملوت قبل أن تتزوَّ 

 وال تنقطع نسبة اللبن إليه بموته أو طالقه. ،امليت من الرضاع

وبقي لبن الزوج األول  ،منه جت املرأة من رجل ثاٍن ومل تلدر تزوَّ ن فإ

فإذا رضع طفل منها هبذه احلالة  ،بحاله مل يزد ومل ينقص فهو للزوج األول

 فيكون أبوه الزوج األول.

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،جت بعد وضع محلها من رجل آخركانت هذه املرأة تزوَّ فإذا 

ق هو والد الطفل من لزوج املطلِّ فإن ا ،وأرضعت طفاًل مع وليدها

واهلل تعاىل  ،وليس الزوج الثاين. هذا ،الرضاع الذي رضع مع ابنه النسبيِّ 

 أعلم.

** ** ** 



 

 

 
 
 
 

  كتاب
 واملواريث الوصايا
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 ،وضع هذا املال عند رجل لتثمريه ،ومااًل ،رجل ميلك بيتًا: 1لسؤالا

ف هل يتصرَّف ،وأوصاه بأن يصرفه بعد موته يف بناء املساجد

لو مجع مع  ،من ثلث الرتكة جبميع املبلغ ألنه أقلُّ الوصيُّ

أن  أم بالثلث من املال الذي عنده؟ وهل للوصيِّ ،قيمة البيت

 يعزل نفسه بعد وفاة املوصي؟

فله أن يويص من  ،ما دام الرجل يملك بيتًا وماالً  أوالً:جلواب: ا

هلل عليه وعىل آله وصحبه لقوله صىل ا ،ماله بام ال يتجاوز ثلث الرتكة

رواه البخاري عن سعد بن أيب وقاص ريض  «والثلث كثريٌ  ،الثلث»وسلم: 

ما زاد املختارون بعد وفاة املورث إال إذا أجاز الورثة البالغون  ؛اهلل عنه

 عىل الثلث.

الويص  اتفق الفقهاء عىل أن عقد اإليصاء ال يكون الزمًا بحقِّ  نيًا:اث

فإذا رجع كان رجوعه عزالً  ،ه الرجوع عنه متى شاءفل ،يف حياة املويص

 لنفسه عن اإليصاء.

 ،فليس للويص عزل نفسه عند مجهور الفقهاء ،بعد موت املويصأما 

الويص ملا قبل الوصية يف حياة املويص فقد جعله يعتمد عليه فيام أوىص  ألنَّ 

 جيوز. وهذا ال ،فإذا رجع عن الوصية بعد موته كان تغريرًا به ،به إليه

 ء عىل ذلك:اوبن

ِّ مات املويص وجب عىل الو  فإذا 
فه هبا ة التي كلَّ ذ الوصيَّ أن ينفِّ  يص 

 هفيويض ،ر قيمة البيتفإنه يقدِّ  ،وما دام املويص يملك بيتًا وماالً  ،املويص
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إىل املال املوجود عند الويص ـ الذي هو رشيك للمتوىف ـ فإن كان املبلغ 

وجب عىل الرشيك الذي صار  ،ن ثلث الرتكةاملوجود عند الرشيك أقل م

هم تَّ شهد عىل ذلك حتى ال ي  وأن ي   ،ع هذا املال عىل املساجدًا أن يوزِّ وصي  

 من قبل الورثة.

وهو مسؤول  ،أن يعزل نفسه بعد وفاة املويص للويصِّ  كذلك ال حيق  

 واهلل تعاىل أعلم. ،عن ذلك يوم القيامة. هذا

 فهل نرث منه مع ورثته؟ ،ثم تويف جدي ،ديتويف والدي قبل ج: 2لسؤالا

ومنها القانون السوري لألحوال ـ تنص  بعض القوانني  جلواب:ا

كم باسم الوصيَّة الواجبة، بدليل أنَّ لكم جزءًا من تركة جدِّ ـ الشخصية 

َحَدُكمُ  َحَضَ  إَِذا َعلَۡيُكمۡ  ُكتَِب ﴿قول اهلل تبارك وتعاىل: 
َ
 تََركَ  إِن ٱلَۡمۡوُت  أ

يۡنِ  ٱلۡوَِصَيةُ  اَخۡيً  َٰدِلَ ۡقَربِيَ  لِۡلَو
َ
ا بِٱلَۡمۡعُروِف  َوٱۡۡل . [180البقرة: ] ﴾ٱلُۡمَتقِيَ  ََعَ  َحقًّ

ومنهم األئمة األربعة أبو حنيفة ومالك ـ وقد ذهب مجهور الفقهاء 

 ،إىل أن هذه اآلية منسوخةـ والشافعي وأمحد بن حنبل رمحهم اهلل تعاىل 

 ة أدلة:بعدَّ وا عىل ذلك واستدل  

أنه مل ينقل عن أصحاب النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  أوالً:

هبا الصحابة ريض  ولو كانت الوصية واجبة ملا أخلَّ  ،ةوسلم هذه الوصيَّ 

 ولنقل عنهم العمل هبا نقاًل ظاهرًا. ،اهلل عنهم

فكيف  ،ة يف حال احلياة ليست واجبةوالعطيَّ  ،ةة عطيَّ الوصيَّ  نيًا:اث

 كون واجبة بعد املوت؟ت
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 ،خت بآيات املواريث عند مجهور الفقهاءس  ة للوارث ن  الوصيَّ  لثًا:اث

إن اهلل قد أعطى »ونسخت بقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك  «أال ال وصية لوارٍث  ،هحقَّ  ذي حق   كلَّ 

 ة لألقارب.ومن أحكامها الوصيَّ  ،ريض اهلل عنه. فاآلية منسوخٌة أحكامها

الوصية غري واجبة  ل ابن عبد الرب رمحه اهلل تعاىل: أمجعوا عىل أنَّ اوق

 ت فأوجبتها. اهـ.إال طائفة شذَّ 

 تََركَ  إِن﴿روى أبو داود عن ابن عباٍس ريض اهلل عنهام قال:  بعًا:ار
يۡنِ  ٱلۡوَِصَيةُ  َخۡيًا َٰدِلَ ۡقَربِيَ  لِۡلَو

َ
. فكانت الوصية كذلك حتى [180رة: البق] ﴾َوٱۡۡل

 نسختها آية املرياث.

 ء عىل ذلك:اوبن

فكيف جتب بعد  ،كانت الوصية غري واجبة يف حال احلياةفإذا 

ا تََركَ  إِن﴿الوفاة؟ وآية املواريث نسخت قوله تعاىل:  يۡنِ  ٱلۡوَِصَيةُ  َخۡيً َٰدِلَ  لِۡلَو
ۡقَربِيَ 

َ
نها يف القرآن العظيم املواريث وبيَّ  بعد أن قسمعزَّ وجل  نا. ورب  ﴾َوٱۡۡل

 َوَمن ٱّلَلِ  ُحُدودُ  تِۡلَك ﴿قال يف ختام آيات املواريث:  ،الً بيانًا واضحًا مفصَّ 
نَۡهَٰرُ  ََتۡتَِها ِمن ََتۡرِي َجَنَٰت   يُۡدِخۡلهُ  َورَُسوََلُۥ ٱّلَلَ  يُِطعِ 

َ
 فِيَها َخَِِٰلِينَ  ٱۡۡل

َٰلَِك   نَاًرا يُۡدِخۡلهُ  ُحُدوَدهُۥ َوَيَتَعدَ  َورَُسوََلُۥ ٱّلَلَ  َيۡعِص  نَومَ  ١٣ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ  َوَذ
ِهي   َعَذاب   َوََلُۥ فِيَها اَخَِِٰل    . [14-13النساء: ] ﴾مُّ

فاق كم يشٌء عند مجهور الفقهاء وباتِّ لذلك ليس لكم من تركة جدِّ 

خذتم وإذا أ ،كم من زوجٍة وأوالدٍ هناك وارٌث جلدِّ إذا  ،املذاهب األربعة

 واهلل تعاىل أعلم. ،شيئًا من غري طيب نفوس الوارثني أخذمتوه حرامًا. هذا
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وكتب هلا شيئًا من ماله يف  ،ج من امرأة نصرانيةرجل تزوَّ: 3لسؤالا

 ة؟ أم ال وصية لوارث؟ذ هذه الوصيَّفهل تنفَّ ،تهوصيَّ

سلم وصية الرجل املسلم لغري امل فق الفقهاء عىل أنَّ اتَّ أوالً: جلواب: ا

وذلك ملا روي عن السيدة صفية ريض اهلل عنها أهنا  ،الكتايب جائزٌة رشعاً 

 وكان هيوديًا. ،أوصت البن أخيها بألف دينار

 ألن املواريث ،ذهب مجهور الفقهاء إىل أن الكافر ال يرث املسلم نياً:اث

وسواٌء أكان االرتباط بني املسلم  ،ثقد وجبت ألهلها بموت املورِّ 

وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل  ،قرابة أم بالنكاح أم بالوالءوالكافر بال

تني شتى( رواه أبو داود عن عبد آله وصحبه وسلم: )ال يتوارث أهل ملَّ 

. ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه اماهلل بن عمرو ريض اهلل عنه

اري ( رواه اإلمام البخاملسلم   وال الكافر   الكافر   وسلم: )ال يرث املسلم  

 عن أسامة بن زيد ريض اهلل عنهام.

 ء عىل ذلك:اوبن

برشط أن تكون  ،حرج من كتابة هذه الوصية لزوجته النرصانية فال

إال أن جييزها مجيع الورثة بعد وفاته وهم عاقلون  ،دون الثلث من تركته

ألن فيها إيثار  ،ولكن فيها كراهةً  ذ بالغًة ما بلغت،بالغون خمتارون، فتنفَّ 

 عىل املسلم. الكافر

ت وصية الزوج لزوجته النرصانية ألهنا ال ترث منه باتفاق وصحَّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،وذلك الختالف الدين. هذا ،الفقهاء
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اختلفنا حنن الورثة مع أخينا يف البيت الذي سجله والدي : 4لسؤالا

فهل من  ،عى بأنه اشرتاه من والديوادَّ ،رمحه اهلل تعاىل بامسه

 اليمني منه بأنه دفع قيمة البيت لوالدي؟ نا طلبحقِّ

َها﴿وتعاىل:  يقول اهلل تبارك جلواب:ا يُّ
َ
أ  تََدايَنُتم إَِذا َءاَمُنٓوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ

َجل   إَِلَٰٓ  بَِديۡن  
َ
َسم    أ ۡشِهُدٓوا  ﴿ويقول:  ،﴾فَٱۡكُتُبوهُ  مُّ

َ
البقرة: ] ﴾َتَباَيۡعُتمۡ  إَِذا َوأ

نة عىل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )البيِّ  صىل اهلل . ويقول النبي  [282

 عى عليه( رواه الرتمذي.واليمني عىل املدَّ  ،املدعي

 ء عىل ذلك:اوبن

كان تسجيل البيت باسم أخيك عن طريق البيع احلقيقي من فإذا 

يف كالم  وكان عندكم شك   ،بقبض الثمن منه وكان والدك أقرَّ  ،والدك له

 من أخيكم عىل أنه دفع قيمة البيت كم طلب اليمنيفمن حقِّ  ،والدكم

فق عليه بينه وبني ته مشغولة بالثمن املتَّ فإذا مل حيلف اعتربت ذمَّ  ،لوالده

 ويعترب هذا الثمن مرياثًا جلميع الورثة. ،والده

ثم أبرأه والده  ،عي بأنه اشرتى البيت من والدهإذا كان أخوكم يدَّ أما و

وال  ،كم أن تطالبوه بالبيتمن حقِّ  فليس ،بالبيِّنة وأثبت هذا ،من الثمن

يوم القيامة عام ارتكبه من اإلثم ديانًة ولكن الوالد يكون آثاًم  ،بقيمته قضائياً 

 ر رشعي.إال إذا كان له مربِّ  ،بعدم عدله بني األوالد

وأراد هذا  ،ر يف هذه العطية لولده دون اآلخرينوإن مل يكن له مربِّ 

وليقتسمه قسمة  ،البيت لرتكة والده فلريدَّ  ،الولد أن يرفع الظلم عن والده
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ويكون عمله يف هذه احلالة حممودًا رشعًا يؤجر  ،ة الورثةة مع بقيَّ رشعيَّ 

واهلل  ،. هذامًا به قضاءً وإن مل يكن ملز   ،عليه يوم القيامة إن شاء اهلل تعاىل

 تعاىل أعلم.

 ٌة؟دٌة أم مستحبٌَّة مؤكَّنَّة ُسهل الوصيَّ: 5لسؤالا

ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية  اب:جلوا

 من املال ليست بواجبة عىل املسلم
ٍ
ألن  ،واحلنابلة إىل أن الوصية بجزء

ومل ينقل لذلك  ،أكثر الصحابة رضوان اهلل عليهم مل ينقل عنهم وصيةٌ 

 ولو كانت واجبًة لنقل عنهم نقاًل ظاهرًا. ،نكريٌ 

فكيف جتب  ،ة ال جتب يف حال احلياةوالعطي ،ن الوصية عطيةٌ وأل

 بعد الوفاة؟

 من  ،ةل مجهور الفقهاء بأن الوصية مستحبَّ اولكن ق
ٍ
وتكون بجزء

 ُكتَِب ﴿قال تعاىل:  ،ملن ترك خرياً  ،املال بحيث ال تتجاوز ثلث الرتكة
َحَدُكمُ  َحَضَ  إَِذا َعلَۡيُكمۡ 

َ
َٰدِلَ  ٱلۡوَِصَيةُ  َخۡيًا تََركَ  إِن ٱلَۡمۡوُت  أ  يۡنِ لِۡلَو

ۡقَربِيَ 
َ
من ال  وبقي االستحباب يف حقِّ  ،. فنسخ الوجوب[180البقرة: ] ﴾َوٱۡۡل

لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ال وصية لوارٍث(.  ،يرث

 رواه الرتمذي عن أيب أمامة ريض اهلل عنه.

لنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف احلديث اويقول 

جعلت لك نصيبًا من  ،اثنتان مل تكن لك واحدٌة منهام ،ن آدمالقديس: )يا ب
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وصالة عبادي عليك  ،يكرك به وأزكِّ مالك حني أخذت بكظمك ألطهِّ 

 بعد انقضاء أجلك( رواه ابن ماجه والطرباين والدارقطني. 

فالكظم:  ،ي عند خروج نفسه وانقطاعهاومعنى قوله: بكظمك: 

 هو خمرج النفس من احللق.

ق بي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )إن اهلل تصدَّ لناويقول 

عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم( رواه اإلمام أمحد عن أيب الدرداء 

 ريض اهلل عنه.

 ء عىل ذلك:اوبن

ٌة عند مجهور بل هي مستحبَّ  ،دةً ًة مؤكَّ ة بعد املوت ليست سن لوصيَّ اف 

وإن  ،ث من ماله بالوصيةأن ال يستوعب املويص الثل ويستحب   ،الفقهاء

لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )الثلث والثلث  ،كان غنياً 

 كثرٌي( رواه اإلمام البخاري عن سعٍد ريض اهلل عنه.

أما إذا  ،الوصية إذا كان الورثة أغنياء لفقهاء بأنه تستحب  اح بل رصَّ 

لقوله صىل اهلل  ،يويص أن ال والورثة حمتاجون فاملستحب   ،كان املال قليالً 

عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )إنك إن تركت ولدك أغنياء خرٌي من أن 

فون الناس( رواه اإلمام البخاري عن سعد بن أيب ترتكهم عالًة يتكفَّ 

 وقاٍص ريض اهلل عنه. 

ولقول سيدنا عيٍل ريض اهلل عنه لرجٍل أراد أن يويص: )إنك لن تدع 

 واهلل تعاىل أعلم. ،سريًا، فدعه لورثتك(. هذاإنام تركت شيئًا ي ،طائالً 
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 ،وهو عن أبيه ،الذي ورثها عن أبيه ،رجل ورث أرضًا عن أبيه: 6لسؤالا

ن بأن األرض مسجلة ثم تبيَّ ،ومضى على هذا األمر مثانون عامًا

فجاء ورثة الرجل يطالبون  ،يف السجل العقاري باسم رجل آخر

 فلمن تكون األرض؟ ،باألرض

وهبا  ،كذكر الفقهاء أن احليازة نوٌع من أنواع التمل  أوالً: جلواب: ا

ألن  ،وكانت عن طريٍق مرشوع ،ة إذا مل يكن هناك منازعتثبت امللكيَّ 

 ،فساكن الدار ،ف فيام يملكه بوجٍه رشعياألصل أن اإلنسان يترصَّ 

وزارع األرض وفاحلها يف الغالب  ،وصاحب املحل ،وسائق األرض

 فون فيه.يملكون ما يترصَّ 

 ذكر الفقهاء بأن احليازة تكون بنوٍع من األنواع اآلتية: كام

 ويف املنقول: الركوب يف الدواب. ،لعقار: السكنىاـ يف 1

لنوع املتوسط يف العقار: اهلدم والبناء فيام ال حيتاج إليه لبقاء اـ 2

 وهو اإلجيار. ،ويف املنقول: االستغالل ،والغرس لألشجار ،األصل

األقوى: التفويت بالبيع واهلبة والصدقة وما أشبه ذلك مما لنوع اـ 3

 ال يفعله الرجل إال يف ماله.

فلو وضع شخص يده عىل داٍر  ،ال يسقط بتقادم الزمان احلق  نيًا: اث

وهو معرتف بأهنا  ،سواء طالت املدة أو قرصت ،ةأو أرٍض أو غريمها مدَّ 

 ن ذلك.ها إليه إذا طلب فالفإنه يؤمر بردِّ  ،ملك فالن

فإنه ينظر:  ،عي أهنا ملكهوفالن يدَّ  ،كان منكرًا أهنا ملك فالنوإذا 

فال تسمع دعوى  ،إذا كان مىض عىل وضع اليد مخس عرشة سنة فأكثر
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فال تسمع دعوى  ،وإذا مىض عىل وضع اليد ثالثون سنة ،عي قضاءً املدَّ 

لفقهية عليه فقهاء احلنفية ـ املوسوعة ا وهذا ما نصَّ  ،عي رشعاً املدَّ 

 مصطلح تقادم ـ. ،الكويتية

كام جاء  ،ك حاالٌت يسمع فيها للدعوى بعد مرور املدة الطويلةاوهن

يف جملة األحكام العدلية: من األعذار التي يباح معها سامع الدعوى بعد 

والغيبة عن البلد الذي فيه  ،واجلنون ،مدة مخس عرشة سنة: الصغر

بة بأن كان أمريًا من املتغلِّ  أو كون خصمه ،موضوع النزاع مدة السفر

وال تبتدئ  ،عي السكوت عن رفع الدعوىفذلك عذر يبيح للمدَّ  ،جائراً 

 ة حتى يزول اجلور ولو طال الزمن.املدَّ 

 ًء عىل ذلك:اوبن

وليست ملن  ،ألرض ملن ورثها عن أبيه عن أبيه عن أبيه بالتقادماف

يف السجل ألن التسجيل  ،عي ملكيتها بحسب التسجيل الرسمييدَّ 

ومن املعلوم أن الكثري  ،العقاري ليس رشطًا من رشوط صحة البيع رشعاً 

 ،من الناس وخاصًة يف اآلباء واألجداد كانوا يثقون ببعضهم البعض

وخاصًة يف مسألة األرايض التي ما كانت هلا القيمة  ،ن بعضهم بعضاً ويؤمِّ 

 ة كام هي اليوم. هذا من جانب.الرشائيَّ 

فون يف األرض طيلة هذه املدة هؤالء الذين يترصَّ  ،نب آخراومن ج

 تسجيل األرض باسم أين كان ورثة الذين تبنيَّ  ،قرابة قرٍن من الزمان

 هم؟ هل كانوا يف سفر طوال هذه املدة؟ هل واضع اليد عىل األرض أمريجدِّ 
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 نعهم من طلب األرض؟أو حاكم أو ظامل أو جائر؟ هل هناك مانع كان يم

وجيب عىل الطرف  ،يف حيازهتم عن طريق اإلرثفاألرض ملن هي 

 واهلل تعاىل أعلم. ،الثاين أن يقوموا بالتنازل عنها يف السجل العقاري. هذا

 ،ومضى على وفاته عشرة أعوام ،تويف رجل وترك بيتًا: 7لسؤالا

والوارثون له زوجة وأبناء ذكور وإناث. دخلت الزوجة يف مرحلة 

ن بعض الورثة من أخذ وكالة فتمكَّ ،الشيخوخة وفقدت عقلها

 ،عن األم من أجل بيع حصتها من البيت الذي ورثته عن زوجها

وذلك من أجل أن يقتسم الورثة مجيعًا حصتهم من أبيهم. 

ويطلب بقاء  ،وهناك بعض الورثة اعرتض على هذه الوكالة

 شيء على حاله حتى يتوفى اهلل تعاىل األم. كلِّ

ـ رغم ـأخذ الوكالة عن األم هل هناك حرج شرعي يف سؤال: لا

مع االحتفاظ  ،ـ وذلك لتقسيم الرتكةـأنها فاقدة العقل 

 بنصيب األم من زوجها؟

من  قسمة الرتكة إما أن تكون بالرتايض أو باإلجبارأوالً: جلواب: ا

، فإذا اتفق الورثة عىل تقسيم الرتكة دون اللجوء إىل القضاء ؛قبل القايض

 .مة تراض  س  ق  ى تسمِّ و ،تارين، صحَّ وكانوا عاقلني بالغني خمت

فإن  ،وجلأ إىل القضاء ،مل يوافق بعض الورثة عىل القسمةوإذا 

وتكون القسمة  ،القايض يتوىل قسمة الرتكة وفق األصول املقررة رشعاً 

 .قسمة إجبار  حينئٍذ 

ر فيها  ً: هناك أحوال تطرأ عىل اإلنسان بعد كامل أهليته فتؤثِّ نيااث
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فإذا فقد اإلنسان عقله  ،من مجلة ذلك فقد العقل ،صاهنابإزالتها أو نق

 له للمعاين.النتفاء تعق   ،بأقواله وال أفعاله والعياذ باهلل تعاىل ـ فال يعتد   ـ

 ء عىل ذلك:اوبن

تها بفقد عقلها األصل يف أخذ الوكالة من األم بعد زوال أهليَّ فإن 

 عليها ليعنيِّ  الرشعيِّ وعىل الورثة أن يرفعوا أمرهم للقايض  ،باطٌل أنه 

بقسمة الرتكة مع الورثة  ثم يقوم الويص   ،اًم منهم أو من غريهمًا أو قيِّ وصي  

 واهلل تعاىل أعلم. ،ة األم لديه حتى وفاهتا. هذاواالحتفاظ بحصَّ  ،الباقني

 هل جتب النفقة على القصر إذا كان عندهم مال ورثوه من أمهم؟: 8لسؤالا

لفقهاء يف وجوب إنفاق األب عىل ولده ال خالف بني ا جلواب:ا

ۥ ٱلَۡمۡولُودِ  َوََعَ ﴿قال تعاىل:  ،ذكرًا كان أو أنثى القارص الفقري املبارش  ََلُ
فأوجب  ،واملولود له هو األب ،[233البقرة: ] ﴾بِٱلَۡمۡعُروِف  َوكِۡسَوُتُهنَ  رِزُۡقُهنَ 

النفقة ألوالده فألن جتب عليه  ،اهلل تعاىل عليه رزق النساء ألجل األوالد

 من باب أوىل.

ۡرَضۡعنَ  فَإِنۡ ﴿ىل: اولقوله تع
َ
ُجورَُهنَ  اتُوُهنَ َف  لَُكمۡ  أ

ُ
 ،[6الطالق: ] ﴾أ

وإجياب األجرة  ،فقد أوجب اهلل تعاىل أجرة الرضاع لألوالد عىل آبائهم

 إلرضاع األوالد يقتيض إجياب مؤنتهم واإلنفاق عليهم.

وصحبه وسلم: )خذي ما يكفيك هلل عليه وعىل آله اولقوله صىل 

 وولدك باملعروف( رواه البخاري.
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 شرتط الفقهاء لوجوب نفقة األوالد رشوطًا منها:او

وال كسب يستغنون به عن إنفاق  ،يكونوا فقراء ال مال هلمأن  ـ1

ألهنا جتب  ،فإن كانوا مورسين بامل أو كسب فال نفقة هلم ،غريهم عليهم

 ستغٍن عن املواساة.واملورس م ،عىل سبيل املواساة

لقوله  ،يكون ما ينفقه األصل عليهم فاضاًل عن نفقة نفسهأن  ـ2

فإن  ،ق عليهاصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ابدأ بنفسك فتصدَّ 

فإن فضل  ،فإن فضل عن أهلك يشٌء فلذي قرابتك ،فضل يشٌء فألهلك

ينك وعن يقول: فبني يديك وعن يم ،عن ذي قرابتك يشٌء فهكذا وهكذا

 شاملك( رواه مسلم.

 فق عليهام بني الفقهاء.الرشطان متَّ  ناوهذ

 ء عىل ذلك:اوبن

 من ماله ما دام رصَّ فال جيب عىل األب اإلنفاق عىل أوالده الق  

وإن  ،بل ينفق عليهم من ماهلم باملعروف ،عندهم مال ورثوه عن أمهم

ا من باب الشفقة وهذ ،إذا كان مورساً  من ماله كان األوىل أن ينفق عليهم

 واهلل تعاىل أعلم. ،والرمحة عليهم. هذا

 أم بعدها؟ ،ع وصييت يف حال حياتيأن أوزِّ ،أيهما أفضل: 9لسؤالا

الوصية: هي متليٌك مضاٌف إىل ما بعد املوت بطريق  أوالً: جلواب:ا

 سواٌء كان ذلك يف األعيان أو يف املنافع. ،عالترب  
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وۡ  بَِهآ  يُوِص  َوِصَية   َبۡعدِ  ِمنَۢ ﴿لوصية مرشوعٌة بقوله تعاىل: او
َ
 ﴾َديۡن   أ

ِنَۢ ﴿. وبقوله تعاىل: [11النساء: ] ٓ  تُوُصونَ  َوِصَية   َبۡعدِ  م  وۡ  بَِها
َ
. [12النساء: ] ﴾َديۡن   أ

 ،نير رًا عن تنفيذ الوصية وأداء الدَّ ًا مؤخَّ فهذان النصان جعال املرياث حق  

اه اإلمام أمحد عن سيدنا عيل ريض ملا رو ،م عىل الوصيةن مقدَّ ير لكن الدَّ 

ٓ  يُوِص  َوِصَية   َبۡعدِ  ِمنَۢ ﴿اهلل عنه قال: )إنكم تقرؤون:  وۡ  بَِها
َ
النساء: ] ﴾َديۡن   أ

. وإن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قىض بالدين [11

 قبل الوصية(. 

 اإلمام البخاري عن سعد بن أيب وقاٍص ريض اهلل عنه، قال:وأخرج 

)جاءين رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يعودين عام 

فقلت: يا رسول اهلل إين قد بلغ يب من  ،حجة الوداع من وجٍع اشتد يب

ق بثلثي مايل؟ الوجع ما ترى، وأنا ذو ماٍل وال يرثني إال ابنٌة يل، أفأتصدَّ 

ث يا رسول قال: ال، قلت: فالشطر يا رسول اهلل؟ فقال : ال، قلت: فالثل

تذر ورثتك أغنياء خرٌي  أنإنك  ،والثلث كثرٌي أو كبريٌ  ،اهلل؟ قال: الثلث

 فون الناس(.من أن تذرهم عالًة يتكفَّ 

الدارقطني عن معاذ بن جبٍل ريض اهلل عنه عن النبي صىل وأخرج 

ق عليكم تصدَّ عزَّ وجل  اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: )إن اهلل

ة باتفاق الفقهاء زيادًة يف حسناتكم(. فالوصيَّ  ،وفاتكم بثلث أموالكم عند

 ٌة وليست بواجبٍة.مستحبَّ 

الصدقة: هي متليٌك يف احلياة بغري عوٍض عىل وجه القربة إىل  نيًا:اث
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 ٱََّلِي َذا َمن﴿الكتاب بقوله تعاىل:  والصدقة مسنونٌة بنصِّ  ،اهلل تعاىل
ا قَۡرًضا ٱّلَلَ  ُيۡقرُِض  ۥٓ  ََلُۥ ِعَفُهۥَفُيَضَٰ  َحَسن  ۡجر   َوََلُ

َ
 . [11احلديد: ] ﴾َكِريم   أ

الرتمذي عن أيب سعيٍد اخلدري ريض اهلل عنه قال: قال وأخرج 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )أيام مؤمٍن أطعم مؤمنًا 

وأيام مؤمٍن سقى مؤمنًا  ،أطعمه اهلل يوم القيامة من ثامر اجلنة ،عىل جوعٍ 

وأيام مؤمٍن كسا مؤمنًا  ،أٍ سقاه اهلل يوم القيامة من الرحيق املختومعىل ظم

 عىل عرٍي كساه اهلل من خرض اجلنة(.

 ء عىل ذلك:اوبن

فالصدقة يف حال احلياة والصحة والقوة أفضل من الوصية بعد  

ملا رواه اإلمام البخاري عن أيب  ،املوت أو يف حال االحتضار أو املرض

قال: )جاء رجٌل إىل النبي صىل اهلل عليه وعىل آله  هريرة ريض اهلل عنه

الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: أن  وصحبه وسلم فقال: يا رسول اهلل: أي  

وال متهل حتى  ،وتأمل الغنى ،ختشى الفقر ،ق وأنت صحيٌح شحيٌح تصدَّ 

 ،وقد كان لفالٍن(. هذا ،ولفالٍن كذا ،قلت: لفالٍن كذا ،إذا بلغت احللقوم

 أعلم. واهلل تعاىل

 أمام شهود بأنَّ واشرتطت عليهنَّ ،بيتها لبناتها منحت أمٌّ: 10لسؤالا

فهل يدخل  ،وماتت األم ،االنتفاع من البيت هلا حتى املمات حقَّ

 أم يكون لبناتها؟ ،البيت يف تركتها

من رشوط صحة اهلبة قبض اليشء املوهوب من قبل أوالً: جلواب: ا
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 ،من قبل املوهوب له فال تثبت اهلبة فإذا مل يثبت القبض ،املوهوب له

وذلك ملا أخرج اإلمام مالك يف املوطأ: عن عائشة زوج النبي صىل اهلل 

عليه وعىل آله وصحبه وسلم أهنا قالت: )إن أبا بكٍر الصديق ريض اهلل 

 ،فلام حرضته الوفاة ،عنه كان نحلها جاد عرشين وسقًا من ماله بالغابة

 وال أعزَّ  ،غًنى بعدي منك إيلَّ  الناس أحٌد أحبَّ  ما من ،قال: واهلل يا بنية

فلو كنت  ،وإين كنت نحلتك جاد عرشين وسقاً  ،فقرًا بعدي منك عيلَّ 

 در د  ج  
 زر ت  يه واحر ت 

وإنام مها أخواك  ،وإنام هو اليوم مال وارٍث  ،يه كان لكت 

 فاقتسموه عىل كتاب اهلل(. ،وأختاك

ة أن ال يكون الوصيَّ  نفاذ ةحَّ ذهب الفقهاء إىل أنه يشرتط يف صنيًا: اث

 ،إذا كان هناك وارٌث آخر ،املوىص له وارثًا للمويص عند موت املويص

لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ال جتوز وصيٌة لوارٍث إال 

ألن يف  ؛أن يشاء الورثة( رواه الدارقطني عن ابن عباٍس ريض اهلل عنهام

قاق والنزاع ي إىل الشِّ اآلخرين رضرًا يؤدِّ إيثار بعض الورثة من غري رضا 

 وإثارة البغضاء واحلسد بني الورثة.  ،وقطع الرحم

 ث.الورثة أن يكون بعد موت املويص املورِّ  اويشرتط يف رض

يقول الشيخ مصطفى الزرقا رمحه اهلل تعاىل يف فتاويه حتت  لثًا:اث

 عنوان: )حكم اشرتاط االحتفاظ بمنفعة املبيع للبائع(: 

واشرتاط البائع  ،ـ إن بيع الشخص شيئًا ألحد ورثته1خلالصة: ا

ومل أقف فيه عىل نص  ،عليه املجلة مل تنصَّ  ،منافع البيع لنفسه مدى حياته
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الفقهاء عىل ما إذا اشرتط البائع  للفقهاء من أحد املذاهب؛ وإنام نصَّ 

فمنهم  ،فاختلفت فيه االجتهادات ،منافع املبيع لنفسه مدة موقوتة معينة

 ومنهم من حكم بفساده أو بطالنه. ،من حكم بصحة البيع مع هذا الرشط

كانت املدة التي احتفظ البائع فيها لنفسه بمنافع املبيع هي إذا  ـ2

ألن أثر  ؛فتكتسب طبيعة العقد معنى الوصية ،ة موقوتةمدى حياته ال مدَّ 

ل عىل احلكم لالحتيا فيصلح ذريعةً  ،البيع عندئذ مضاف إىل ما بعد املوت

وحينئذ  ،الذي يمنع الوصية للوارث إال بإجازة باقي الورثة الرشعيِّ 

وقاعدة  ،الذرائع ة ـ وخاصة مبدأ سدِّ تقتيض القواعد الفقهية الرشعيَّ 

ف إىل الوارث يف حكم القصود يف العقود ـ أن يعترب مثل هذا الترص  

إجازة باقي الورثة بعد ف نفاذه عىل فيتوقَّ  ،ة املضافة ملا بعد املوتالوصيَّ 

 ف. اهـ.موت املترصِّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

االنتفاع من البيت هلا  حقَّ  دامت األم اشرتطت عىل بناهتا بأنَّ  فام 

ألن  ،فإن هذه املنحة تعترب وصية ،ومل تقبض البنات البيت ،حتى املامت

 أثر هذه املنحة مضاف إىل ما بعد املوت.

فإن أمر هذه  ،البنات ـ وارثاً  ـ وهنَّ وما دام املمنوح له هذا البيت 

وإال  ،ت املنحةفإن أجازوه صحَّ  ،الورثةباقي املنحة موقوف عىل إجازة 

 ،ويقتسمه الوارثون لألم قسمًة رشعية. هذا ،فيدخل البيت يف مجلة الرتكة

 واهلل تعاىل أعلم.
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 ،وعندها بيت ،أمي دخلت يف مرحلة الشيخوخة وفقدت عقلها: 11لسؤالا

 وز بيع هذا البيت واقتسامه قسمة شرعية بني الورثة؟فهل جي

ملك اإلنسان ال خيرج عن ملكيته إال بموته أو برضًا أوالً: جلواب: ا

فإذا فقد عقله أو كان سفيهًا فإن ملكه ال خيرج عن  أو بقضاء قاٍض، ،منه

ف يف فه هو إذا ترصَّ ترص   بل ال يصح   ،ف فيهوال جيوز الترص   ،تهملكيَّ 

لقوله  ؛فاته باطلٌة ال تنفذوأصبحت ترص   ،ألن التكليف رفع عنه ،ملكه

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )رفع القلم عن ثالثٍة: عن النائم 

وعن املبتىل حتى يعقل( رواه  ،وعن الصغري حتى يكرب ،حتى يستيقظ

  اإلمام أمحد عن عيل ريض اهلل عنه.

وقد عرف فقهاء  ،عد موت صاحبهاملال ال يكون تركًة إال ب نيًا:اث

 ق حقِّ امليت من األموال صافيًا عن تعل   هاحلنفية الرتكة بأهنا: هي ما يرتك

 الغري بعينه.

 ء عىل ذلك:اوبن

فام متلكه من ماٍل منقوٍل وغري منقوٍل  ،ك عىل قيد احلياةدامت أم   فام 

ألحد غري  جيوز وال ،وال ينتقل إىل الورثة إال بعد موهتا ،تهاباٍق يف ملكيَّ 

فمن فعل من  ،ف يف ماهلا بيعًا أو هبًة أو صدقًة أو اقتساماً الترص   القايض

 ذلك شيئًا فهو ضامٌن له.

هو  ،وهي عىل قيد احلياة مع فقد عقلها ،ع يف اقتسام ماهلاالترس  وإن 

 ،ودليٌل عىل جشع وطمع األوالد يف مال أمهم ،أمٌر مناٍف ملكارم األخالق
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 وأن املال ظل   ،سلم أن يعلم بأن رزقه سيصل إليه ال حمالةوجيب عىل امل

فربام أن  ،أخفى علينا هناية آجالناعزَّ وجل  ناورب   ،زائٌل وعرٌض حائٌل 

 واهلل تعاىل أعلم. ،يموت األوالد األصحاء وتبقى األم من بعدهم. هذا

 

** ** ** 
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فهل تكفي  ،دة على أمور خمتلفة متعدِّكفارات ميني عليَّ: 1لسؤالا

 أمر كفارة؟ أم لكلِّ ،كفارة واحدة عن اجلميع

وحنث يف  ،دةإذا حلف الرجل عىل أمور خمتلفة بأيامن متعدِّ  جلواب:ا

واختلف الفقهاء هل تتداخل الكفارات  ،وجبت عليه الكفارة ،األيامن

 كفارة؟يمني من  لكلِّ  أم ال بدَّ  ،ها وتكفي كفارة واحدةكل  

لفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية ويف رواية عن افذهب مجهور 

 يمني كفارة. اإلمام أمحد إىل أنه جيب عىل احلالف لكلِّ 

ها الكفارات كلَّ  ك قول لإلمام أمحد وحممد من احلنفية أنَّ اوهن

 ويكفي احلالف كفارة واحدة. ،تتداخل

 ء عىل ذلك:اوبن

ة حتى تربأ الذمَّ  ،يمني كفارة عن كلِّ ي فاألحوط لدينك أن تؤدِّ 

أو  ،وكفارة اليمني هي عتق رقبة ،ألن هذا قول مجهور الفقهاء ،بيقني

 فإن مل جتد فصيام ثالثة أيام عن كلِّ  ،أو كسوهتم ،إطعام عرشة مساكني

 واهلل تعاىل أعلم. ،يمني. هذا

فهل  ،التكليف وكان ذلك قبل سنِّ ،إنسان قتل آخر خطأ: 2لسؤالا

 ب عليه صيام شهرين متتابعني؟جي

والكفارة  ،ديًة وكفارةعزَّ وجل  ب عليه ربناقتل اخلطأ رتَّ  جلواب:ا

قال تعاىل:  ،شهرين متتابعنيفإن مل جيد فصيام  ،هي حترير رقبة مؤمنة
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ۡؤِمَنة   َرَقَبة   َفَتۡحرِيرُ  اَخَط  ُمۡؤِمًنا َقَتَل  َوَمن﴿ َسَلَمةر  َودِيَة   مُّ   إَِلَٰٓ  مُّ
َ
ن إَِلٓ  ۡهلِهِۦٓ أ

َ
 أ

 َشۡهَرۡينِ  فَِصَيامُ ﴿. يعني الرقبة ﴾ََيِد َلمۡ  َفَمن﴿. إىل قوله تعاىل: ﴾يََصَدقُوا  
ِنَ  تَۡوَبة   ُمَتَتابَِعۡيِ   . [92النساء: ] ﴾اَحِكيم   َعلِيًما ٱّلَلُ  َوََكنَ  ٱّلَلِ  م 

 بلفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة إىل وجواوذهب مجهور 

 ،ألهنم ما اشرتطوا لذلك البلوغ والعقل ،الكفارة عىل القاتل ولو كان صبياً 

الصبي أن  وجيب عىل ويلِّ  ،فتجب يف مال الصبي مايل   ألن الكفارة حق  

؛ ألن الكفارة من فإن مل يكن له مال وجب الصوم عىل الصبيِّ  ،يعتق عنه

ببًا لتحرير فالرشع جعل القتل س ،أي جعل اليشء سبباً  ،خطاب الوضع

 ومل جيعل الصوم عىل الفور. ،والصوم عند العجز ،الرقبة عند املقدرة

لف يف ذلك احلنفية واشرتطوا لوجوب الكفارة يف القتل البلوغ اوخ

 ألن القلم مرفوع عنهام. ،والعقل

 ء عىل ذلك:اوبن

وتكون  ،وهي عتق رقبة ،التكليف الكفارة فعىل من قتل قبل سنِّ 

 ويصح   ،وإال فعليه صيام شهرين متتابعني ،نده مالمن ماله إن كان ع

وعند  ،وهذا عند مجهور الفقهاء ،صومه إن كان مميزًا وال يشرتط له البلوغ

واألخذ بقول اجلمهور أوىل وأحوط لدين  ،احلنفية ال جيب عليه كفارة

 واهلل تعاىل أعلم. ،القاتل خطًأ. هذا

 ،مع ابنتها مات أن تعتدَّ فنذرت إن ،امرأة تكره زوج ابنتها: 3لسؤالا

 فهل جيب عليها أن تفي بهذا النذر؟ ،وفعاًل مات بعد أشهر
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 ،ة عند وجود سببهااتفق الفقهاء عىل وجوب العدَّ  أوالً:جلواب: ا

وأمجعوا عىل ذلك من زمن سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله 

 دون نكري من أحد. ،وصحبه وسلم إىل يومنا هذا

ة عىل املرأة بالفرقة بينها وبني زوجها بعد الدخول عدَّ وجبوا الأو

كام جتب باملوت قبل  ،أو اللعان ،أو الفسخ ،أو املوت ،بسبب الطالق

كام أمجع مجهور الفقهاء عىل وجوهبا  ،الدخول وبعد عقد النكاح الصحيح

 بعد اخللوة الصحيحة خالفًا للشافعية.

 (.19)ف ،مصطلح خلوة ،ملوسوعة الفقهية الكويتيةا

 ،ة الوفاةيف عدَّ  ةعىل املعتدَّ  أمجع العلامء عىل وجوب اإلحداد نيًا:اث

المرأٍة تؤمن باهلل  لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ال حيل  

إال عىل زوٍج أربعة أشهٍر  ،عىل ميٍت فوق ثالث ليالٍ  واليوم اآلخر أن حتدَّ 

ة زوج النبي صىل اهلل عليه وعىل وعرشًا( رواه اإلمام البخاري عن أم حبيب

 آله وصحبه وسلم.

 املباح بذهب احلنفية والشافعية وبعض املالكية إىل أن النذر  لثًا:اث

وال جتب الكفارة عىل  ،وال يلزمه الوفاء به ،التزامه وال يصح   ،ال ينعقد

 من مل يف به.

 ،حاملباح منعقد وصحيبحلنابلة وبعض املالكية إىل أن النذر اوذهب  

 وأوجب احلنابلة عىل من مل يف به كفارة اليمني. ،إال أنه ال يلزم الوفاء به
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 ء عىل ذلك:اوبن

وال جيب عىل هذه املرأة أن تفي  ،دي يف حالٍة خاصةة أمٌر تعب  لعدَّ اف 

لقوله صىل اهلل  ،ألهنا إن قصدت بنذرها اإلحداد فإنه حيرم عليها ،بنذرها

المرأٍة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن  حيل   عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ال

 إال عىل زوٍج أربعة أشهٍر وعرشًا(. ،عىل ميٍت فوق ثالث ليالٍ  حتدَّ 

فهو نذٌر  ،وعدم اخلروج من البيت ،وأما إن قصدت ترك الزينة

وال جتب فيه  ،والنذر املباح ال جيب الوفاء به عند مجهور الفقهاء ،بمباح

واملرأة آثمٌة يف  ،أوجبوا فيه كفارة يمني إذا حنث به إال أن احلنابلة ،الكفارة

 واهلل تعاىل أعلم. ،ي موت زوج ابنتها. هذامتنِّ

ما تبت إىل ولكن كلَّ ،لقد ابتليت بفعل معصية من املعاصي: 4لسؤالا

فأقسمت ميينًا باهلل تعاىل أن  ،أرجع إليها ثانيًة ،اهلل تعاىل منها

 ط الشيطان عليَّلضعفي وتسلُّولكن  ،ال أرجع إليها مرًة أخرى

 ب علي؟فماذا يرتتَّ ،رجعت إليها

لكلِّ عاٍص عزَّ وجل  باب التوبة مفتوٌح بفضل اهللأوالً: جلواب: ا

 ،ال يتعاظمه ذنٌب  ،وعظم سلطانه ،ت قدرتهألن املوىل جلَّ  ،يريد التوبة

فُوا   ينَ ٱََّلِ  َيَٰعَِبادِيَ  قُۡل ﴿قال تعاىل:  ،فهو يغفر الذنب مهام كان عظيامً  ۡسَ
َ
 أ

 َٰٓ نُفِسِهمۡ  ََعَ
َ
نُوَب  َيۡغِفرُ  ٱّلَلَ  إِنَ  ٱّلَلِ  رََۡحَةِ  ِمن َتۡقَنُطوا   َل  أ  ُهوَ  إِنَُهۥ ََجِيًعا ٱَّلُّ
 .[53الزمر: ] ﴾ٱلرَِحيمُ  ٱۡلَغُفورُ 

قال  ،يدعو عباده إىل التوبة الصادقة النصوحعزَّ وجل  نارب  نيًا: اث
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َها﴿تعاىل:  يُّ
َ
أ ن َربُُّكمۡ  َعََسَٰ  نَُصوًحا تَۡوَبة   ٱّلَلِ  إَِل  تُوُبٓوا   َءاَمُنوا   ََّلِينَ ٱ َيَٰٓ

َ
 أ

ِرَ  ِ  َعنُكمۡ  يَُكف  نَۡهَٰرُ  ََتۡتَِها ِمن ََتِۡري َجَنَٰت   َوُيۡدِخلَُكمۡ  اتُِكمۡ َسي 
َ
 يَۡومَ  ٱۡۡل

يِۡديِهمۡ  َبۡيَ  يَۡسَعَٰ  نُورُُهمۡ  َمَعُهۥ َءاَمُنوا   َوٱََّلِينَ  ٱلَِبَ  ٱّلَلُ  َُيۡزِي َل 
َ
يَۡمَٰنِِهمۡ  أ

َ
 َوبِأ

ٓ  َيُقولُونَ  تِۡممۡ  َرَبَنا
َ
ٓ  َوٱۡغفِرۡ  نُوَرنَا َلَا أ َٰ  إِنََك  َلَا ء   ُك ِ  ََعَ  .[8التحريم: ] ﴾قَِدير   ََشۡ

 ،والندم عىل ما فعل ،لتوبة النصوح تكون باإلقالع عن املعصيةاو

ق ألصحاهبا إذا كانت املعصية وأن يعيد احلقو ،والعزم عىل أن ال يعود

 وأن تكون خالصًة هلل تعاىل. ،وأن خيتار الصحبة الصاحلة ،بينه وبني العباد

وما مل  ،اهلل تعاىل يقبل توبة العبد ما مل تقع روحه يف الغرغرةلثًا: اث

لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  ،تطلع الشمس من مغرهبا

من مغرهبا تاب اهلل عليه( رواه اإلمام  )من تاب قبل أن تطلع الشمس

مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه. ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله 

وصحبه وسلم: )إن اهلل يقبل توبة العبد ما مل يغرغر( رواه اإلمام أمحد عن 

 نَ َيۡعَملُو لََِّلِينَ  ٱَۡلۡوَبةُ  َولَۡيَستِ ﴿ابن عمر ريض اهلل عنهام. ويقول اهلل تعاىل: 
 ِ َحَدُهمُ  َحَضَ  إَِذا َحَتَٰٓ  اتِ ٱلَسي 

َ
 ٱََّلِينَ  َوَل  ٱۡلَٰٔـنَ  ُتۡبُت  إِن ِ  قَاَل  ٱلَۡمۡوُت  أ

َلَٰٓئَِك  ُكَفارر  وَُهمۡ  َيُموتُونَ  و 
ُ
ۡعَتۡدنَا أ

َ
ِلم   َعَذابًا لَُهمۡ  أ

َ
 .[18النساء: ] ﴾اأ

فكيف  ،إذا كان الشيطان ال ييئس من إيقاع العبد يف املعصيةبعًا: ار

صىل اهلل عليه وعىل  والنبي   ،ييئس العبد املؤمن الصادق من رمحة اهلل تعاىل

 ،فقال: اللهم اغفر يل ذنبي ،آله وصحبه وسلم يقول: )أذنب عبٌد ذنباً 

ًا يغفر الذنب ويأخذ له رب   فعلم أنَّ  ،فقال تبارك وتعاىل: أذنب عبدي ذنباً 

فقال تبارك  ،يل ذنبي اغفر ،فقال: أي رب ،ثم عاد فأذنب ،بالذنب



 

 الفتاوى الرشعية

 

304 

ثم  ،ًا يغفر الذنب ويأخذ بالذنبله رب   فعلم أنَّ  ،وتعاىل: عبدي أذنب ذنباً 

فقال تبارك وتعاىل: أذنب  ،اغفر يل ذنبي ،فقال: أي رب ،عاد فأذنب

اعمل ما شئت  ،ًا يغفر الذنب ويأخذ بالذنبله رب   فعلم أنَّ  ،عبدي ذنباً 

 أيب هريرة ريض اهلل عنه.فقد غفرت لك( رواه اإلمام مسلم عن 

اهلل تعاىل يعلم  جيب عىل املؤمن أن يعتقد اعتقادًا جازمًا بأنَّ مسًا: اخ

 َّ اهلل تعاىل  وأنَّ  ،ويعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور ،وأخفى الرسِّ

 ته.لٌع عىل قلب العبد ونيَّ مطَّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

ومل  ،ق رشوطهاوحقَّ  ،كانت توبة العبد توبًة صادقًة نصوحاً فإذا  

تكن توبته بلسانه دون قلبه ـ ألن توبة اللسان دون القلب هي توبة 

ألن معصية  ،الكذابني ـ فإن اهلل تعاىل يقبل توبة هذا العبد فضاًل وكرماً 

 كام أن طاعته ال تنفع مواله. ،مواله العبد ال ترض  

وجبت  ،أقسم العبد يمينًا عىل أن ال يعود إىل الذنب ثم عاد إليهوإذا 

 والعزم عىل أن ال يعود إىل الذنب ثانيًة. ،عليه كفارة اليمني

ۥٓ ﴿وكفارة اليمني هي كام قال تعاىل:  ةِ  إِۡطَعامُ  فََكَفََٰرتُُه  َمَسَِٰكيَ  َعَشَ
ۡوَسِط  ِمنۡ 
َ
ۡهلِيُكمۡ  ُتۡطعُِمونَ  َما أ

َ
وۡ  أ

َ
وۡ  كِۡسَوُتُهمۡ  أ

َ
فإذا كان ال  ﴾َرَقَبة   ََتۡرِيرُ  أ

 ََيِدۡ  َلمۡ  َفَمن﴿قال تعاىل:  ،يئًا فينتقل إىل التكليف الثاينيملك من ذلك ش
ََٰثةِ  فَِصَيامُ  يَام    ثََل

َ
َٰلَِك  أ يَۡمَٰنُِكمۡ  َكَفََٰرةُ  َذ

َ
واهلل  ،. هذا[89املائدة: ] ﴾َحَلۡفُتمۡ  إَِذا أ

 تعاىل أعلم.



 

 كتاب األيامن والنذور

 

305 

 ،ومل يكن عند صديقي بينة ،ما اختصمت مع صديقي على أمٍر: 5لسؤالا

 فهل جيوز أن أفتدي اليمني مببلغ من املال؟  ،اليمني ب عليَّوترتَّ

جاء يف احلديث الرشيف الذي رواه الديلمي عن أيب هريرة  جلواب:ا

ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

بأموالنا  ب  ذ  كيف ن   ،قالوا: يا رسول اهلل «وا بأموالكم عن أعراضكمب  ذ  »

 . «تعطون الشاعر ومن ختافون لسانه»راضنا؟ قال: عن أع

وقال: خفت  ،عثامن بن عفان ريض اهلل عنه افتدى يمينهأن  وروي

 هذا أوالً.أو هذا شؤم يمينه.  ،أن تصادف قدرًا فيقال: حلف فعوقب

ألنه أسقط  ،ه باملال فإنه ال حيلف أبداً ر يمين إذا افتدى املنك  نيًا: اث 

  عًا.عون عن احللف تور  كرام الناس يرتفَّ و ،ه يف اخلصومةحقَّ 

 بعد إذا أسقط املدَّ لثًا: اث
ٍ
عي اليمني قصدًا بدون مصاحلٍة أو افتداء

 وله أن يطلب اليمني. ،مل يكن ذلك إسقاطاً  ،طلبها

 ء عىل ذلك:اوبن

إذا كنت صادقًا فيها لو  لك أن تفتدي يمينك باملال فيستحب   

وهذا شأن  ،صم مصاحلة ال افتداء اليمنيحلفتها، وإال فعليك مصاحلة اخل

وذلك خشية أن يصيبك قدٌر مكروٌه فيقال: لو مل يكن كاذبًا يف  ،الكرام

 واهلل تعاىل أعلم. ،يمينه ملا عوقب. هذا

 ،هل جيوز لرجل مسلم أن يكتم الشهادة على املشهود عليه: 6لسؤالا

 ألنه صديق له؟

َب  َوَل ﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل:  جلواب:ا
ۡ
َهَدآءُ  يَأ  ﴾ُدُعوا   َما إَِذا ٱلشُّ
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قِيُموا  ﴿. ويقول تعاىل: [282البقرة: ]
َ
ِ  ٱلَشَهََٰدةَ  َوأ . وقال تعاىل: [2الطالق: ] ﴾ّلِلَ

ۥٓ  يَۡكُتۡمَها َوَمن ٱلَشَهََٰدةَ  تَۡكُتُموا   َوَل ﴿  َتۡعَملُونَ  بَِما َوٱّلَلُ  قَۡلُبُهۥ َءاثِم   فَإِنَُه
َها﴿. ويقول تبارك وتعاىل: [283البقرة: ] ﴾َعلِيم   يُّ

َ
أ  ُكونُوا   َءاَمُنوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ

َِٰميَ  ِ  ُشَهَدآءَ  بِٱۡلقِۡسِط  قََو َٰٓ  َولَوۡ  ّلِلَ نُفِسُكمۡ  ََعَ
َ
وِ  أ

َ
يۡنِ  أ َٰدِلَ ۡقَربِيَ  ٱۡلَو

َ
 إِن َوٱۡۡل

وۡ  َغنِيًّا يَُكنۡ 
َ
ۡوَلَٰ  فَٱّلَلُ  افَقِي   أ

َ
 . [135النساء: ] ﴾بِِهَما أ

 ،ها فرٌض عىل الكفايةالشهادة وأداء   ل  حتم   فق الفقهاء عىل أنَّ تَّ او

 ٱّلَلَ  إِنَ ﴿قال تعاىل:  ،وأن الشهادة أمانة يلزم أداؤها كسائر األمانات
ُمرُُكمۡ 

ۡ
ن يَأ

َ
وا   أ َمََٰنَٰتِ  تَُؤدُّ

َ
. فإذا قام هبا العدد الكايف سقط [58النساء: ] ﴾ٱۡۡل

 هم.ميع أثموا كل  وإن امتنع اجل ،اإلثم عن اجلامعة

وإن كان  ،وكانت شهادته تنفع ،ر بالشهادةثم املمتنع إذا مل يترضَّ أوي

 ََكتِب   يَُضٓارَ  َوَل ﴿لقوله تعاىل: ،ًا مل يلزمه أداءهار يف أدائها رضرًا حقيقي  يترضَّ 
. ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: [282البقرة: ] ﴾َشِهيد   َوَل 

 رواه اإلمام أمحد عن ابن عباس ريض اهلل عنهام. «رضارال رضر وال »

 ء عىل ذلك:اوبن

ب عىل عدم أدائه ويرتتَّ  ،فإن مل يوجد من الشهود إال هذا الرجل

ب عىل أداء الشهادة رضٌر عىل نفسه أو ومل يرتتَّ  ،الشهادة رضٌر للمشهود له

وز كتامن وال جي ،وإال كان آثامً  ،وجب عليه أداء الشهادة ،أهله أو ماله

 واهلل تعاىل أعلم. ،الشهادة إرضاًء للمشهود عليه. هذا

** ** ** 
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 ؟فهل يقام عليه احلدُّ ،جرمية الزنى إذا اقرتف الرجل النصرانيُّ: 1السؤال

إن إقامة احلدود يف الدولة اإلسالمية فريضة رشعية  أوالً:جلواب: ا

ألن  ،لهاو مسؤول عن ذلك أمام اهلل تعاىل إن عطَّ وه ،عىل إمام املسلمني

فاحلدود الرشعية ؛ ون حارسًا وأمينًا عىل حدود اهللاهلل تعاىل آتاه امللك ليك

ة املسلمني ـ ولو كانوا علامء ـ أن وال جيوز لعامَّ  ،جيب عىل احلاكم إقامتها

 ألن اهلل تعاىل أناط إقامتها يف رقبة اإلمام. ،يقيموا احلدود

كالزنى أو  ،جريمة من جرائم احلدود إذا ارتكب الكتايب   يًا:ناث

 ،د هلذه اجلرائميعاقب بالعقاب املحدَّ  ،القذف أو الرسقة أو قطع الطريق

النصارى  ألنَّ  ،رشب اخلمر إال يف حدِّ  ،شأنه يف ذلك شأن املسلمني

نواع ألن هذا نوع من أ ،رون إن أظهروا رشهباإال أهنم يعزَّ  ،هلَّ يعتقدون ح  

 التحريض عىل رشهبا.

 ء عىل ذلك:اوبن

الرجل النرصاين إذا اقرتف جريمة الزنى يف الدولة اإلسالمية فإنه فإنَّ 

 فاق الفقهاء.وهذا باتِّ  ،وإال فيجلد ،مرج  نًا ي  إن كان حمص   ،يقام عليه احلد

أن  ،أخرج البخاري ومسلم عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام

سول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم اليهود جاؤوا إىل ر

فقال هلم رسول اهلل صىل اهلل عليه  ،فذكروا له أن رجاًل منهم وامرأًة زنيا

وعىل آله وصحبه وسلم: )ما جتدون يف التوراة يف شأن الرجم(؟ فقالوا: 
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فأتوا  ،فقال عبد اهلل بن سالٍم: كذبتم إن فيها الرجم ،نفضحهم وجيلدون

فقرأ ما قبلها وما  ،فوضع أحدهم يده عىل آية الرجم ،نرشوهابالتوراة ف

فرفع يده فإذا فيها آية  ،فقال له عبد اهلل بن سالٍم: ارفع يدك ،بعدها

فأمر هبام رسول اهلل صىل  ،فيها آية الرجم ،فقالوا: صدق يا حممد ،الرجم

 واهلل تعاىل أعلم. ،ا. هذامج  اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فر  

فهل جتوز  ،فع األمر إىل القاضيوُر ،رجل قتل آخر عمدًا: 2ؤاللسا

 ؟القاتل حتى ال يقام عليه احلدُّ الشفاعة يف حقِّ

وإقامته  ،هو عقوبة مقدرة وجبت حقًا هلل تعاىل احلد  أوالً: جلواب: ا

 األمر. فرض عىل ويلِّ 

وواجب  ،القصاص فهو أن يفعل بالفاعل اجلاين مثل ما فعلأما 

ومباٌح  ،هق حكم القصاص إذا رفع إليه من مستحقِّ األمر أن يطبِّ  عىل ويل

وله أن  ،فله أن يطالب به ،ه إذا استوىف رشوطهطلبه من قبل مستحقِّ 

وسواٌء يف ذلك  ،ثم الصلح ،والعفو أفضل ،وله أن يعفو عنه ،يصالح عليه

 أو عىل ما دوهنا. ،ه أن تكون اجلناية عىل النفسكلِّ 

بني الفقهاء يف أنه ال جتوز الشفاعة يف احلدود بعد ال خالف نيًا: اث

صىل اهلل  والنبي   ،ألنه طلب ترك الواجب ،وصوهلا للحاكم والثبوت عنده

عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال ألسامة بن زيد حني شفع يف املرأة 

من حدود اهلل( رواه اإلمام  املخزومية التي رسقت: )أتشفع يف حد  

 ريض اهلل عنها.البخاري عن عائشة 
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بن عمر ريض اهلل عنهام: سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه اويقول 

من حدود  وعىل آله وصحبه وسلم يقول: )من حالت شفاعته دون حد  

 اهلل يف أمره( رواه اإلمام أمحد وأبو داود. فقد ضادَّ عزَّ وجل  اهلل

 ء.الشفاعة قبل وصوهلا إىل احلاكم فجائزة عند مجهور الفقهاأما 

فإذا  ،ألولياء الدم القصاص حق   ال خالف بني الفقهاء يف أنَّ لثًا: اث

ألنه  ،عفوا عن القصاص عفوًا مستوفيًا لرشوطه سقط القصاص باالتفاق

لقوله  ،والعفو عن القصاص مندوب إليه رشعاً  ،هلم فيسقط بعفوهم حق  

ِخيهِ  ِمنۡ  ََلُۥ ُعِفَ  َفَمنۡ ﴿تعاىل: 
َ
ء   أ َۢ  ََشۡ َِباُع َدآءر  بِٱلَۡمۡعُروِف  فَٱت 

َ
 بِإِۡحَسَٰن   إَِلۡهِ  َوأ

َٰلَِك  ِن ََتۡفِيف   َذ  تََصَدَق  َفَمن﴿ولقوله تعاىل:  ،[178البقرة: ] ﴾َورََۡحَة   َرب ُِكمۡ  م 
. وحلديث سيدنا أنس ريض اهلل عنه قال: [45املائدة: ] ﴾ََلُۥ َكَفاَرة   َفُهوَ  بِهِۦ

آله وصحبه وسلم رفع إليه يشٌء فيه  )ما رأيت النبي صىل اهلل عليه وعىل

 قصاٌص إال أمر فيه بالعفو(. رواه أبو داود.

 ء عىل ذلك:اوبن

من قبل املعتدى عليه أو أوليائه إذا ق تل لعفو عن القصاص اف

وليس هو  ،للعبد بل مندوب إليه؛ ألنه حق   ،مرشوع عند مجهور الفقهاء

وال شفاعة وال إسقاط هلا  حيث ال عفو ،اهلل تعاىل كاحلدود التي هي حق  

 نة.وثبتت بالبيِّ  ،إذا وصلت إىل احلاكم

وإن صاحلوا عليه  ،فإذا عفا أهل املقتول عن القصاص فهو األفضل

 واهلل تعاىل أعلم. ،فكذلك هو أوىل من القصاص. هذا
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هل جيوز للمرأة املسلمة أن تقتل نفسها إذا خشيت على : 3لسؤالا

 بارتكاب الزنى؟ نفسها من االعتداء على عرضها

 ،وهو حراٌم باالتفاق ،االنتحار كبريٌة من الكبائرأوالً: جلواب: ا

نُفَسُكمۡ  َتۡقُتلُٓوا   َوَل ﴿وذلك لقوله تعاىل: 
َ
 ﴾ارَِحيم   بُِكمۡ  ََكنَ  ٱّلَلَ  إِنَ  أ

ِ  إَِل  ٱّلَلُ  َحَرمَ  ٱَلِت  ٱلَۡفَس  َتۡقُتلُوا   َوَل ﴿. ولقوله تعاىل: [29النساء: ]  ﴾ٱۡۡلَق ِ ب

 .[33اإلرساء: ]

وهو فاسٌق  ،املنتحر أعظم وزرًا من قاتل غريه فق الفقهاء عىل أنَّ تَّ او

وذلك  ،االنتحار فهو خالٌد يف نار جهنم وإذا استحلَّ  ،وباٍغ عىل نفسه

ى من جبٍل فقتل لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )من تردَّ 

ً ى س  ومن حتسَّ  ،دًا فيها أبداً ه خالدًا خملَّ ى فيفهو يف نار جهنم يرتدَّ  ،نفسه  ام 

ومن  ،دًا فيها أبداً اه يف نار جهنم خالدًا خملَّ ه يف يده يتحسَّ م  فس   ،فقتل نفسه

فحديدته يف يده جيأ هبا يف بطنه يف نار جهنم خالدًا  ،قتل نفسه بحديدةٍ 

  عنه.دًا فيها أبدًا( رواه اإلمام البخاري عن أيب هريرة ريض اهللخملَّ 

 َوَل ﴿لقوله تعاىل:  ،جيب عىل املرأة املسلمة أن تدافع عن نفسهانيًا: اث
يِۡديُكمۡ  تُۡلُقوا  

َ
ولو أدى ذلك إىل قتل ذلك  ،[195البقرة: ] ﴾ٱَۡلۡهلَُكةِ  إَِل  بِأ

وهو  ،رٌ در ل فدمه ه  ت  الفاجر املجرم الفاسق ـ عامله اهلل تعاىل بعدله ـ وإذا ق  

ملا روى اإلمام مسلم عن أيب هريرة  ،نم وبئس املصرييف اآلخرة يف نار جه

ريض اهلل عنه يقول: )جاء رجٌل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله 

 ،أرأيت إن جاء رجٌل يريد أخذ مايل ،فقال: يا رسول اهلل ،وصحبه وسلم
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قال: أرأيت إن  ،قال: قاتله ،قال: أرأيت إن قاتلني ،قال: فال تعطه مالك

 قال: هو يف النار(. ،قال: أرأيت إن قتلته ،ال: فأنت شهيدٌ ق ،قتلني

لقوله  ،هة عىل الزنىعىل املرأة املكر   فق الفقهاء عىل أنه ال حدَّ اتَّ لثًا: اث

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )إن اهلل جتاوز عن أمتي اخلطأ 

ريض والنسيان وما استكرهوا عليه( رواه ابن ماجه عن أيب ذر الغفاري 

 اهلل عنه.

اإلمام أمحد وابن ماجه عن عبد اجلبار بن وائل ريض اهلل أخرج 

عنهام قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

هت امرأٌة عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه كر  )است  

 (.فدرأ عنها احلدَّ  ،وسلم

 ء عىل ذلك:اوبن

 كام ال حيل   ،غتصبسلمة أن تقتل نفسها قبل أن ت  للمرأة امل حيل   فال

هلا أن تقتل نفسها بعد ذلك ـ ال قدر اهلل تعاىل ـ بل جيب عليها أن تدفع 

وأن حتتمي باهلل عز  ،ما أوتيت من قوٍة وحيلةٍ  عن نفسها هذا املجرم بكلِّ 

ىل ض أمرها إىل اهلل تعاوعليها أن تفوِّ  ،وأن تستعني باهلل تعاىل عليه ،وجل

 ََتَۡسَبَ  َوَل ﴿وأن تذكر قول اهلل تعاىل:  ،إذا ارتكب املجرم الفاسق اجلريمة
ِرُُهمۡ  إَِنَما ٱلَظَٰلُِمونَ  َيۡعَمُل  َعَما َغَٰفًِل  ٱّلَلَ  بَۡصَٰرُ  فِيهِ  تَۡشَخُص  ِلَۡوم   يَُؤخ 

َ
 ﴾ٱۡۡل

ا َخلَۡقُت  َوَمنۡ  َذۡرِن ﴿. وقوله تعاىل: [42إبراهيم: ]  َمال   ََلُۥ َعۡلُت وَجَ  ١١ وَِحيد 
ا ا َوَبنِيَ  ١٢ َمۡمُدود  ا ََلُۥ َوَمَهدتُّ  ١٣ ُشُهود  نۡ  َيۡطَمعُ  ُثمَ  ١٤ َتۡمِهيد 

َ
زِيدَ  أ

َ
ٓ  ١٥ أ  إِنَُهۥ َُكَ
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ا ٓأِلَيَٰتَِنا ََكنَ  رۡهُِقُهۥ ١٦ َعنِيد 
ُ
 .[17-11املدثر: ] ﴾َصُعوًدا َسأ

ألنه ال  ،رص من العالنفس: أنه جيب التخل  اولتحذر من حديث 

ال يرىض اهلل تعاىل  ،بل قتلها لنفسها جريمٌة كربى ،وال إثم ،عار عليها

نُفَسُكمۡ  َتۡقُتلُٓوا   َوَل ﴿قال تعاىل:  ،واهلل تعاىل رحيٌم هبا ،عنها
َ
 ََكنَ  ٱّلَلَ  إِنَ  أ

 .[29النساء: ] ﴾ارَِحيم   بُِكمۡ 

وا أعراض أسأل اهلل تعاىل أن ينتقم من الفسقة املجرمني الذين أراد

 
ٍ
عاجاًل غري آجٍل. آمني.  ،وأن يرينا فيهم عجائب قدرته ،املسلمني بسوء

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

اغتصابها  سقط محلها إذا متَّهل جيوز للمرأة املسلمة أن ُت: 4لسؤالا

 ه عنها؟نت من ردِّمن قبل رجٍل فاسٍق فاجٍر ما متكَّ

تصاهبا من قبل رجٍل فاسٍق اغ املرأة املسلمة التي تمَّ أوالً: جلواب: ا

ها هذا االعتداء يف ال يرض   ،ه عنهابعد أن بذلت ما يف وسعها لردِّ  ،فاجرٍ 

 َمنۡ  إَِل ﴿لقوله تعاىل:  ،وال ذنب عليها وال إثم ،دينها وال يف أخالقها
ۡكرِهَ 

ُ
َۢ  َوقَۡلُبُهۥ أ يَمَٰنِ  ُمۡطَمئِنُّ . ويقول صىل اهلل عليه وعىل [106النحل: ] ﴾بِٱۡۡلِ

له وصحبه وسلم: )إن اهلل جتاوز عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا آ

 عليه( رواه ابن ماجه عن أيب ذر الغفاري ريض اهلل عنه.

ر اهلل تعاىل هبا ما من مصيبٍة تقع عىل املسلم أو املسلمة إال كفَّ  نيًا:اث

لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ما يصيب  ،من خطايامها

حتى  ،م  وال غ   ،وال أًذى ،نٍ زر وال ح   ،م  وال ه   ،ٍب ص  ٍب وال و  ص  سلم من ن  امل
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ر اهلل هبا من خطاياه( رواه اإلمام البخاري عن أيب إال كفَّ  ،الشوكة يشاكها

 هريرة ريض اهلل عنه.

ولو كان احلمل من  ،اإلجهاض بعد نفخ الروح حراٌم رشعاً لثًا: اث

املرأة التي زنت  وعىل آله وصحبه وسلم ردَّ  النبي صىل اهلل عليه ألنَّ  ،زنى

وما أمرها رسول اهلل صىل  ،عليها حتى تضع محلها واستوجبت إقامة احلدَّ 

 اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم بإسقاط محلها.

فمنهم  ،اختلف الفقهاء يف حكم اإلجهاض قبل نفخ الروحبعًا: ار

 بل نفخ الروح لعذٍر.ومنهم من أجازه ق ،من أجازه قبل األربعني يوماً 

 ء عىل ذلك:اوبن

صبت من قبل رجٍل فاسٍق فاجٍر ـ أسأل اهلل تعاىل فام دامت املرأة اغت  

 ،فليست بآثمةٍ  ،ه عنهان من ردِّ أن ينتقم منه عاجاًل غري آجٍل ـ ومل تتمكَّ 

وهذه رخصٌة  ،وجيوز هلا إسقاط هذا احلمل وخاصًة قبل األربعني يوماً 

وإال فال جيوز إسقاطه ولو قبل األربعني  ،هذا العذر جيوز األخذ هبا بسبب

 واهلل تعاىل أعلم. ،يومًا. هذا

 قتله؟ فهل حيلُّ ،رجل اقرتف جرمية الزنى ببنت زوجته: 5لسؤالا

م اهلل تعاىل عىل املؤمنني نكاح بنت الزوجة املدخول لقد حرَّ  جلواب:ا

َِمۡت ﴿فقال تعاىل:  ،هبا َمَهَُٰتكُ  َعلَۡيُكمۡ  ُحر 
ُ
. ثم قال تعاىل: ﴾مۡ أ

ئُِبُكمُ ﴿ ِن ُحُجورُِكم ِف  ٱَلَِٰت  َوَرَبَٰٓ النساء: ] ﴾بِِهنَ  َدَخۡلُتم ٱَلَِٰت  ن َِسآئُِكمُ  م 

فالربيبة حيرم  ،سواٌء كانت صغريًة أم كبريةً  ،والربيبة هي بنت الزوجة ،[23
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قد عىل للقاعدة الفقهية التي تقول: )الع ،هاالدخول بأمِّ  الزواج هبا إذا تمَّ 

فإذا كان حيرم  ،م البنات(والدخول باألمهات حيرِّ  ،م األمهاتالبنات حيرِّ 

 نى هبا ـ والعياذ باهلل تعاىل ـ؟فكيف بارتكاب جريمة الز ،نكاح بنت الزوجة

ها فقد من استحلَّ  ،وجريمٌة كربى ،الزنى كبريٌة من الكبائرنيًا: اث

 َوَل ﴿قال تعاىل:  ،بمن تا إال ،وكان من اخلالدين يف نار جهنم ،كفر
َٰلَِك  َيۡفَعۡل  َوَمن يَۡزنُونَ  ثَام   يَۡلقَ  َذ

َ
 َوَيۡخُِلۡ  ٱۡلقَِيََٰمةِ  يَۡومَ  ٱۡلَعَذاُب  ََلُ  يَُضََٰعۡف  ٦٨ اأ

 .[70الفرقان: ] ﴾تَاَب  َمن إَِل  ٦٩ ُمَهانًا فِيهِۦ

كام جاء يف  ،هبا جارًة للزاين حرمة الزنى إذا كانت املزين   تشتد  لثًا: اث

حلديث الرشيف عن عبد اهلل بن مسعوٍد ريض اهلل عنه قال: سألت النبي ا

الذنب أعظم عند اهلل؟ قال:  صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: أي  

؟ قال: قلت: ثم أي   ،ًا وهو خلقك( قلت: إن ذلك لعظيمٌ د  )أن جتعل هلل ن  

اين ز؟ قال: )أن ت  )وأن تقتل ولدك ختاف أن يطعم معك( قلت: ثم أي  

 جارك( رواه اإلمام البخاري. حليلة  

مها اهلل تعاىل عىل فكيف بمن حرَّ  ،حليلة اجلار كان هذا يف حقِّ فإذا 

ئُِبُكمُ ﴿الزوج بقوله:  ِن ُحُجورُِكم ِف  ٱَلَِٰت  َوَرَبَٰٓ  َدَخۡلُتم ٱَلَِٰت  ن َِسآئُِكمُ  م 
 ؟[23النساء: ] ﴾بِِهنَ 

فإن كان  ،الزنى من مجلتها حد  و ،لقد رشع اهلل تعاىل احلدودبعًا: ار

ه الرجم حتى وإن كان حمصنًا فحد   ،ه اجللد والتغريبالزاين بكرًا فحد  

 القايض الرشعي. والذي يقيم احلدَّ  ،املوت
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 ء عىل ذلك:اوبن

لرجل الذي اقرتف جريمة الزنى ببنت زوجته هو رجٌل كاد أن اف

صىل اهلل عليه وعىل آله  لقوله ،ينسلخ من اإليامن ـ والعياذ باهلل تعاىل ـ

وصحبه وسلم: )ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمٌن( رواه اإلمام البخاري 

فكيف إذا كان الزنى  ،عن أيب هريرة ريض اهلل عنه. هذا بشكل عام

 حرمًة مؤبدًة.بذلك باملحارم؟ وعند بعض الفقهاء حرمت عليه زوجته 

ىل القايض املسلم وجيب ع ،هذا الرجل هو الرجم حتى املوت وحد  

وال جيوز قتله من قبل أقارب  ،أن يقيمه عليه إذا ثبتت جريمة الزنى عليه

 واهلل تعاىل أعلم. ،الزوجة. هذا

ألن الدولة ظاملة  ،هل جيوز للرجل املسلم أن يسرق الكهرباء: 6لسؤالا

 ه؟ال تعطي الشعب حقَّ

َها﴿يقول اهلل تعاىل: أوالً: جلواب: ا يُّ
َ
أ ُكلُٓوا   َل  َءاَمُنوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ

ۡ
 تَأ

َٰلَُكم ۡمَو
َ
ن إَِلٓ  بِٱۡلَبَِٰطلِ  بَۡيَنُكم أ

َ
ِنُكمۡ  تََراض   َعن تَِجََٰرةً  تَُكونَ  أ  َوَل  م 

نُفَسُكمۡ  َتۡقُتلُٓوا  
َ
 إِنَ ﴿. ويقول تعاىل: [29النساء: ] ﴾ارَِحيم   بُِكمۡ  ََكنَ  ٱّلَلَ  إِنَ  أ

ُمرُُكمۡ  ٱّلَلَ 
ۡ
ن يَأ

َ
َمََٰنَٰتِ ٱ تَُؤدُّوا   أ

َ
ۡهلَِها إَِلَٰٓ  ۡۡل

َ
 .[58النساء: ] ﴾أ

يقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )وال يرسق حني نيًا: اث

يرسق وهو مؤمٌن( رواه اإلمام البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل عنه. فلم 

ق النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم بني رسقة األموال يفرِّ 

 ة.ال اخلاصَّ ة أو األموالعامَّ 



 

 الفتاوى الرشعية

 

318 

 فقواالرسقة من الكبائر هو ما اتَّ  د  بن حجر رمحه اهلل تعاىل: )ع  اويقول 

وهو رصيح هذه األحاديث، والظاهر أنه ال فرق يف كوهنا كبريًة بني  ،عليه

 األخذ( اهـ. لشبهٍة ال تقتيض حلَّ  ،وعدم املوجبة له ،املوجبة للقطع

 ء عىل ذلك:اوبن

ألنه نوٌع  ،صورٍة من صور الرسقة ال جتوز رسقة الكهرباء بأيِّ فإن  

وهي اعتداٌء عىل  ،واخلداع وأكل أموال الناس بالباطل من أنواع الغشِّ 

ق ومل يفرِّ  ،مةٌ وليس يف دين اهلل تعاىل رسقٌة مباحٌة ورسقٌة حمرَّ  ،املال العام

واإلنسان املؤمن ال  ،أو ماٍل عام   الرشع الرشيف بني رسقٍة من ماٍل خاص  

صىل اهلل عليه وعىل آله  والنبي   ،يص اهلل تعاىل فيمن عىص اهلل تعاىل فيهيع

قالوا:  ،رًة وأمورًا تنكروهناث  وصحبه وسلم يقول: )إنكم سرتون بعدي أ  

كم( رواه وسلوا اهلل حقَّ  ،هموا إليهم حقَّ فام تأمرنا يا رسول اهلل؟ قال: أد  

 عنه. ويف رواية أنٍس اإلمام البخاري عن عبد اهلل بن مسعوٍد ريض اهلل

ريض اهلل عنه قال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )فإنكم سرتون 

 فاصربوا حتى تلقوين عىل احلوض(  ،بعدي أثرةً 

دمت تقول بأن الدولة ظاملٌة فيجب عليك أن ال تزيد يف عدد  اوم

بل جيب عليك أن  ،وذلك برسقة الكهرباء؛ ألن السارق ظاملٌ  ،الظاملني

 َخآَصة   ِمنُكمۡ  َظلَُموا   ٱََّلِينَ  تُِصيَبَ  َل  فِۡتَنة   َوٱَتُقوا  ﴿ر قول اهلل تعاىل: ذكَّ تت
نَ  َوٱۡعلَُمٓوا  
َ
 . [25األنفال: ] ﴾ٱۡلِعَقابِ  َشِديدُ  ٱّلَلَ  أ

 ،وذلك بإحالل احلالل وحتريم احلرام ،عليك أن تلتجئ إىل اهلل تعاىل
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 ،بسبب الظلم لآلخرين. هذا تعاىل برض   دعاء أن ال يصيبك اهللوبكثرة ال

 واهلل تعاىل أعلم.

فهل جيوز  ،وارتكبت الفاحشة ومحلت ،رجل احنرفت أخته: 7لسؤالا

 له أن يقتلها ألنها زانية حمصنة؟

: ال خالف بني الفقهاء يف وجوب الرجم عىل الزاين أوالً جلواب: ا

فع إىل القايض، ،املحصن ويقول ابن قدامة  ،رأةً سواٌء كان رجاًل أو ام إذا ر 

 رمحه اهلل تعاىل: ال نعلم فيه خالفًا إال اخلوارج.

الذي يقيم احلدود الرشعية هو  : ال خالف بني الفقهاء يف أنَّ نياً اث

 ر.وإال فيعزَّ  ،القايض ى عىل حقِّ وال جيوز ألحٍد أن يتعدَّ  ،القايض املسلم

يقام عىل املرأة  الرجم ال حدَّ  : ال خالف بني الفقهاء يف أنَّ لثاً اث

جاء يف صحيح مسلم  ،ويستغني عنها وليدها ،احلامل حتى تضع محلها

قال: )جاءت الغامدية فقالت: يا  ريض اهلل عنه عن عبد اهلل بن بريدة

فلام كان الغد قالت: يا  ،هادَّ ه ر  وإنَّ  ،ينرر رسول اهلل: إين قد زنيت فطهِّ 

   ،رسول اهلل
 ،ىلبر فواهلل إين حل   ،ام رددت ماعزاً ين كين؟ لعلك أن تردَّ ترد   مل 

 ،فلام ولدت أتته بالصبي يف خرقةٍ  «فاذهبي حتى تلدي ،إما ال»قال: 

 ،فلام فطمته «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه»قال:  ،قالت: هذا قد ولدته

وقد أكل  ،فقالت: هذا يا نبي اهلل قد فطمته ،أتته بالصبي يف يده كرسة خبزٍ 

ر هلا إىل ف  فح   ،ثم أمر هبا ،رجٍل من املسلمني فدفع الصبي إىل ،الطعام

فرمى  ،فيقبل خالد بن الوليد بحجرٍ  ،وأمر الناس فرمجوها ،صدرها
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اهلل صىل اهلل عليه  فسمع نبي   ،هافسبَّ  ،فتنضح الدم عىل وجه خالدٍ  ،رأسها

فوالذي نفيس  ،مهاًل يا خالد»فقال:  ،إياها ه  بَّ وعىل آله وصحبه وسلم س  

ثم أمر هبا فصىل  «ٍس لغفر لهكر تابت توبًة لو تاهبا صاحب م   لقد ،بيده

 عليها ودفنت(.

ء يف املغني البن قدامة رمحه اهلل تعاىل: روي أن امرأًة زنت يف اوج

عمر برمجها وهي حامٌل، فقال له معاٌذ : إن  مَّ فه   ،أيام عمر ريض اهلل عنه

ل: عجز النساء أن كان لك سبيٌل عليها ، فليس لك سبيٌل عىل محلها. فقا

 ومل يرمجها . يلدن مثلك.

 ء عىل ذلك:اوبن

هذا األمر  ألنَّ  ،فيحرم عىل هذا الرجل قتل أخته التي انحرفت 

 ،بل جيب عليه أن يأمر أخته بالتوبة واإلنابة واالستغفار ،ليس موكوالً له

م ها زاعاًم أنه أقاألنه إذا ارتكب جريمة القتل يف حقِّ  ،كام جيب عليه سرتها

كام أنه ال جيوز للقايض املسلم أن يقيم  ،ر بأختهعليها فقد أخطأ وشهَّ  احلدَّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،الرجم عىل الزانية احلامل حتى تضع محلها. هذا حدَّ 

 

** ** ** 
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ف عَرومل ُي ،فرتك البضاعة املسروقة وهرب ،بض على سارقُق: 1لسؤالا

 صنع بالبضاعة املسروقة؟فماذا ُي ،ضاعةصاحب الب

 ،ةط  ق  املال املرسوق الذي مل يعرف صاحبه هو بحكم الل   جلواب:ا

ملال املسلم حرمًة  ألنَّ  ،وجيب عىل املسلم األمني أن حيافظ عىل هذا املال

 فلو تركه حتى ضاع كان آثاًم. ،كامل نفسه

بو داود عن إلشهاد عىل اللقطة؛ ملا رواه اإلمام أمحد وأاوجيب 

عياض بن محاٍر ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله 

فاصها وليحفظ ع   ،شهد ذوي عدلٍ من وجد لقطًة فلي  »وصحبه وسلم: 

 ،وإن مل جيئ صاحبها ،هبا وهو أحق   ،فإن جاء صاحبها فال يكتم ،كاءهاوو  

 . كام جيب تعريفها.«فإنه مال اهلل يؤتيه من يشاء

 ء عىل ذلك:ابنو

وجيب املحافظة  ،لبضاعة املرسوقة صارت بحكم اللقطةافهذه 

فإن مل  ،جد صاحبهاوثم التعريف عليها حتى ي ،عليها واإلشهاد عليها

 واهلل تعاىل أعلم.  ،ع عىل الفقراء واملساكني. هذافتوزَّ  ،يوجد صاحبها

دفع له هل جيوز لرجل فقري أن يأخذ الفوائد الربوية اليت ت: 2لسؤالا

 إذا علم أنه مال حرام؟ ،من قبل رجٍل مراٍب

لعن »يقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  جلواب:ا

رواه البيهقي عن أيب هريرة ريض  «اهلل الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده

 اهلل عنه.
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لفقهاء عىل أن الرجل املرايب جيب عليه أن يتوب إىل اهلل تعاىل ا ونصَّ 

 فَلَُكمۡ  تُبُۡتمۡ  ِإَون﴿وذلك لقوله تعاىل:  ،سواء أكاًل أم إطعاماً  ،الربامن 
َٰلُِكمۡ  رُُءوُس  ۡمَو
َ
 . [279البقرة: ] ﴾ُتۡظلَُمونَ  َوَل  َتۡظلُِمونَ  َل  أ

فإنه  ،عرف صاحبهاملال احلرام إذا مل ي   لفقهاء كذلك عىل أنَّ ا ونصَّ 

 ة العبد وليس باملال.بذمَّ  قاحلرام يتعلَّ  ألنَّ  ،يرصف للفقراء واملساكني

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،التي هي عني الربا ،حرج عىل الفقري من أخذ الفوائد الربوية فال

كام جاء يف املجموع لإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل: )وإذا  ،اً إذا كان مضطر  

بل يكون  ،دفعه ـ يعني املال احلرام ـ إىل الفقري ال يكون حرامًا عىل الفقري

ألن عياله  ،ق به عىل نفسه وعياله إذا كان فقرياً وله أن يتصدَّ  ،طيباً  حالالً 

 ،ق عليهبل هم أوىل من يتصدَّ  ،فالوصف موجوٌد فيهم ،إذا كانوا فقراء

 وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته ألنه أيضًا فقري( اهـ.

فإن أخذه فيجب  ،أما إذا مل يكن فقريًا مضطرًا فال جيوز له أن يأخذه

 واهلل تعاىل أعلم. ،ه إىل أصحاب احلاجة من الفقراء واملساكني. هذايردَّ  عليه أن

وهي  ،وهي ال تعلم حرمة هذا الفعل ،امرأة باعت كليتها: 3لسؤالا

فماذا  ،دت ديونها من هذا املال وبقي شيء منه عندهافسدَّ ،فقرية

 وماذا جيب عليها فيما تصرفت به؟ تفعل يف الباقي؟

واحد منهام  عىل املسلم واملسلمة أن يسأل كل   جيب أوالً:جلواب: ا

وذلك لقوله  ،عمل من األعامل عن احلكم الرشعي قبل الرشوع يف أيِّ 
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ۡهَل  لُٓوا  فَۡس ﴿تعاىل: 
َ
ِۡكرِ  أ

. فمن كان [43النحل: ] ﴾َتۡعلَُمونَ  َل  ُكنُتمۡ  إِن ٱَّل 

عطاء اهلل ويقول ابن  ،حريصًا عىل سالمة عمله فإنه ال يعمل إال بعد العلم

السكندري رمحه اهلل تعاىل: )من عالمات النجاح يف النهايات الرجوع إىل 

 اهلل يف البدايات(.

عضٍو  فقت كلمة الفقهاء عىل أنه ال جيوز لإلنسان أن يبيع أيَّ اتَّ  نيًا:اث

 .البيع فالبيع باطٌل ال يصح   وإذا تمَّ  ،من أعضائه

 ء عىل ذلك:اوبن

وتسديد ديوهنا  ،به املرأة من بيع كليتهاهذا الفعل الذي قامت فإن 

ولوال ذلك ملا أقدمت عىل هذا  ،ةدليٌل عىل أهنا مضطرَّ  ،بة عليهااملرتتِّ 

ولكن جهلها مع وجود حاجتها أوقعاها يف ذلك  ،العمل غري املرشوع

 األمر املحرم.

وهلا أن  ،أن تتوب إىل اهلل تعاىل وأن تستغفره الذلك وجب عليه

وترصف الباقي عىل  ،د ديوهنا منهوأن تسدِّ  ،املال حلاجتهاتستفيد من هذا 

 ف الناس.ل وتتكفَّ وذلك خرٌي هلا من أن تتسوَّ  ،نفسها

 ،وبقي عندها يشء من ثمن الكلية ،أما إذا استغنت بعد سداد دينها

 واهلل تعاىل أعلم. ،ص منه برصفه إىل الفقراء واملساكني. هذافيجب عليها التخل  

فاعتذرت إليه لعدم  ،لي طلب مين مبلغًا من املال صديق: 4لسؤالا

ولكن تداركت األمر فقلت له:  ،وجود السيولة النقدية عندي

فهل  ،ه لي ذهبًاعلى أن تردَّ ،وأقرضك مثنه ،عندي ذهب أبيعه
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 هذا جائز شرعًا؟

روى مسلم يف صحيحه عن عبادة بن الصامت ريض اهلل  جلواب:ا

هلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )الذهب عنه قال: قال رسول اهلل صىل ا

ِّ  والرب    ،والفضة بالفضة ،بالذهب  ،والتمر بالتمر ،والشعري بالشعري ،بالرب 

  ،مثاًل بمثلٍ  ،وامللح بامللح
ٍ
فإذا اختلفت هذه  ،يدًا بيدٍ  ،سواًء بسواء

األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيٍد(. ويف رواية: )فمن زاد أو 

 اآلخذ واملعطي فيه سواٌء( رواه مسلم. ،د أربىاستزاد فق

وهلا ما هلام من  ،لعمالت احلالية تقوم مقام الذهب والفضةاو

ه قوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وجيري يف ذلك كلِّ  ،األحكام

 وسلم: )فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيٍد(.

 ء عىل ذلك:اوبن

ودفعت له  ،وليس توكياًل منه ،بعت الذهب باختيارك فام دمت أنك

ه ذهبًا ال جيوز ورشطك عليه أن يردَّ  ،فلك أن تأخذ منه نقوداً  ،نقوداً 

ولكن ال مانع أن يعطيك ذهبًا  ،احلديث الرشيف عنه بنصِّ  ومنهي   ،رشعاً 

يف يوم الوفاء بمقدار املبلغ الذي أخذه منك عىل سعر الذهب يف يوم 

 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذايف يوم القرضال  الوفاء

وكان  ،لقد مات والدي وكان موظفًا يف بعض الشركات: 5لسؤالا

ه والدي بعد ودفعت لنا الشركة ما يستحقُّ ،مؤمنًا على احلياة

 فهل هذا املال حالل أم حرام؟ ،موته
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 ،وقد اختلف الفقهاء يف جوازها ،إن عقود التأمني مستحدثة جلواب:ا

ومنهم  ،ومنهم من حرم اجلميع ،أجاز مجيع أنواع عقود التأمنيفمنهم من 

 وحرم عقود التأمني التجاري. ،من أجاز عقود التأمني التعاوين

 ،ويقتسم قسمة رشعية ،هباح عقود التأمني أجاز أخذ املال كلَّ أفمن 

فإن أخذه وجب عليه أن يرصفه  ،ومن حرم عقود التأمني حرم أخذ املال

 ني.يف مصالح املسلم

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،إال األقساط التي دفعها للرشكة ،ين أرى عدم أخذ هذا املالإف

صالح وأما الزائد فيرصف مل ،وهذه تقسم عىل الورثة قسمة رشعية

ورشاء  ،سوى بناء املساجد ،املسلمني من فقراء وغريهم ومشاريع خريية

 نسخ من القرآن الكريم.

كام  ،هذا املال بمقدار حاجتكموإذا كنتم فقراء فلكم أن تأخذوا من 

جاء يف املجموع لإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل: )وإذا دفعه ـ أي املال 

وله أن  ،بل يكون حالالً طيباً  ،احلرام ـ إىل فقري ال يكون حرامًا عىل الفقري

ألن عياله إن كانوا فقراء  ،ق به عىل نفسه وعياله إن كان فقرياً يتصدَّ 

وله أن يأخذ قدر  ،ق عليهبل هم أوىل من يتصدَّ  ،فالوصف موجود فيهم

 واهلل تعاىل أعلم. ،ألنه أيضًا فقري(. هذا ،حاجته

وقدر مساحتها  ،قام ببيعها ،رجل ميلك قطعة أرض: 6لسؤالا

دفع املشرتي  ،واتفق مع املشرتي على سعر املرت الواحد ،باألمتار
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 مساحة األرض ن أنوبعد مدة من الزمن تبيَّ ،املقدرة قيمة األمتار

 فماذا يستحق البائع يف هذه احلالة؟ ،أكرب مما قدر

فق عليه بينه إذا كان البائع يبيع األرض بمبلغ مقطوع متَّ  جلواب:ا

ة بصحَّ  فإن الزيادة والنقصان يف مساحة األرض ال ترض   ،وبني املشرتي

 دة املعامل من جهاهتا األربعة.ما دامت األرض حمدَّ  ،العقد

 ،فق مع املشرتي عىل بيع األرض باألمتارن البائع اتَّ إذا كاأما 

م املشرتي األمتار فإنه جيب عىل البائع أن يسلِّ  ،دت قيمة املرت الواحدوحدِّ 

كام جيب عىل املشرتي دفع قيمة األمتار بالسعر  ،فاق عليهااالتِّ  التي تمَّ 

الثاين أن وزيادة األمتار ونقصاهنا يوجب للطرف  ،فاق عليهاالتِّ  الذي تمَّ 

 ه.يطالب بحقِّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

عىل أساس املساحة والقياس  فاق بني البائع واملشرتي تمَّ دام االتِّ  فام

وهو مل يبع األرض مجلة  ،مرت أصبح بمنزلة العني والذات فكل   ،واألمتار

 من غري بيان األمتار.

ع، وإما وعىل املشرتي يف هذه احلال إما دفع قيمة األمتار الزائدة للبائ

 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذافسخ البيع واسرتداد الثمن

 هل جيوز بيع بعض املواد التموينية وغريها لرجٍل يبيع اخلمر؟: 7السؤال

 ،وهو كبريٌة من الكبائر ،بيع اخلمر حراٌم رشعاً  أوالً:جلواب: ا

 وصاحبه ملعوٌن إال أن يتوب إىل اهلل تعاىل؛ ملا روى أبو داود والطرباين عن
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ابن عمر ريض اهلل عنهام، قال: قال رسول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

وسلم : )لعن اهلل اخلمر، وشارهبا، وساقيها، وعارصها، ومستعرصها، 

 وآكل ثمنها، ومبتاعها(. ،وحاملها، واملحمول إليه، وبائعها

 ،مشرتٍ  بيع املواد التموينية وغريها املباحة جائٌز رشعًا لكلِّ  نيًا:اث

إذا كان البائع ال يعلم أن مال  ،ًا أم فاجراً ر  ب   ،واٌء أكان مسلاًم أم كافراً س

أما إذا  ،وكذلك جائٌز إذا اشتبه عليه مال املشرتي ،املشرتي كله من حرام

 فال جيوز له أن يبيعه. ،ه حراممال املشرتي كلَّ  علم أنَّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

وأنه ال  ،كسبه من حرامفإذا كان البائع يعلم يقينًا بأن املشرتي  

 فال جيوز له أن يبيعه. ،وليس له كسٌب آخر ،يعمل إال ببيع اخلمر

 وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي

 :عىل اجلواب ما ييل حفظه اهلل تعاىل

وكذلك ال جيوز له بيعه إذا علم أنه سوف يصنع من هذا املبيع )

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا .( ًع عنبا، كام إذا كان املبيمخراً 

لتصنيع بعض أنواع أطعمة األطفال  أنا صاحب حملٍّ: 8لسؤالا

 ،ةـ وأريد أن أضع يف الكيس بطاقًة حتمل جائزًة نقديَّـالبطاطا  ــ

 فهل هذا العمل جائز شرعًا؟

م ضمن السلعة املبيعة أو املرافقة للسلعة سواء اهلدية التي تقدَّ  جلواب:ا

 ،حب هي جزء من املبيع بدون أي شك  دًا أو سلعًة أو ورقة سكانت نقو
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وهي متليك بال  ،ألن اهلبة هي إعطاء املال ألحد إكرامًا له ،وليست هبة

فتعترب هذه اهلدية  ،ما بة ال تعطى إال بعقد رشاء سلعةٍ فإذا كانت اهل ،عوض

 الف ذلك.واهلبة خ ،نعت عنهألن املشرتي يطالب هبا إذا م   ،جزءًا من املبيع

 كانت اهلبة نقودًا وهي من جنس الثمن ينظر:فإذا 

فسد  ،كانت هدية النقود من جنس الثمن ومساوية له أو تزيدإذا  ـ1

والرصف جيب  ،ألنه صار هذا العقد بمنزلة الرصف ،وصار حراماً  ،البيع

 والتساوي هنا معدوم. ،فيه التساوي بني البدلني عند احتاد اجلنس

من الثمن جاز  وهي أقل   ،ة النقود من جنس الثمنكانت هديإذا  ـ2

ل للثمن. هذا مع اشرتاط التقابض يف أصل املبيع هو املكمِّ  ويعد   ،البيع

 وإال فسد البيع لعدم التقابض. ،جملس العقد

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،وهي أقل من ثمن الكيس ،فإذا وضعت يف الكيس قطعة من املال 

 ،وهو نوع من أنواع الربا ،ر فال جيوزوإن كانت أكث ،فال حرج يف ذلك

وإن وضعت بطاقٌة حتمل اجلائزة النقدية فكذلك ال  ،بسبب وجود الزيادة

 بسبب عدم التقابض.  ،يصح  

 وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي

 :عىل اجلواب ما ييل حفظه اهلل تعاىل

. (فيها من املقامرة وكذلك إذا كانت ورقة سحب، فال جتوز ملا)

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا



 

 كتاب املعامالت املالية

 

331 

فهل جيب علي  ،وفيها عيب خفي ،عندي سيارة أريد بيعها: 9لسؤالا

 إعالم املشرتي بوجود هذا العيب؟

جاء يف صحيح البخاري عن حكيم بن حزاٍم ريض  أوالً:جلواب: ا

عان عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أنه قال: )البيِّ  ،اهلل عنه

نا بورك هلام يف فإن صدقا وبيَّ  ،قاأو قال: حتى يتفرَّ  ،قاباخليار ما مل يتفرَّ 

 وإن كتام وكذبا حمقت بركة بيعهام(. ،بيعهام

أي من  >صدقا<حلافظ بن حجر رمحه اهلل تعاىل: )وقوله: اويقول 

أي  >ناوبيَّ <ومن جانب املشرتي يف الوفاء، وقوله:  ،جانب البائع يف السوم

وكذا نقصه. ويف احلديث  ،فهو من جانبيهام ،يف الثمن واملثمن من عيٍب ملا 

وهو الصدق والتبيني، وحمقها  ،حصول الربكة هلام إن حصل منهام الرشط

 وهو الكذب والكتم(. اهـ. ،مهاد  إن وجد ض  

أخرج ابن ماجه عن عقبة بن عامٍر ريض اهلل عنه قال: سمعت نيًا: اث

وعىل آله وصحبه وسلم يقول: )املسلم أخو رسول اهلل صىل اهلل عليه 

 نه له(.ملسلٍم باع من أخيه بيعًا فيه عيٌب إال بيَّ  ال حيل   ،املسلم

أخرج اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل عن واثلة ريض اهلل عنه أن لثًا: اث

ألحٍد يبيع شيئًا  النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: )ال حيل  

 نه(.ملن يعلم ذلك إال يبيِّ  وال حيل   ،فيهما  إال يبني  

أن رسول  ،أخرج اإلمام مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنهبعًا: ار

ة طعاٍم فأدخل يده ربر  عىل ص   اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم مرَّ 

فقال: )ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته  ،الً ل  فنالت أصابعه ب   ،فيها
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من  ،قال: أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ،ول اهللالسامء يا رس

 فليس مني(. غشَّ 

عىل البائع إعالم املشرتي  ذهب مجهور الفقهاء إىل أنَّ  مسًا:اخ

يقول ابن قدامة  ،وذلك فيام يثبت فيه خيار العيب ،بالعيب الذي يف مبيعه

نه عها، حتى يبيِّ رمحه اهلل تعاىل يف املغني: )من علم بسلعته عيبًا، مل جيز بي

 نه فهو آثٌم عاٍص(. اهـ.فإن مل يبيِّ  ،للمشرتي

 ء عىل ذلك:اوبن

وإال فأنت آثٌم غري  ،فيجب عليك إعالم املشرتي بوجود العيب

لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ال يؤمن  ،مكتمل اإليامن

بن لنفسه( رواه البخاري عن أنس  ألخيه ما حيب   أحدكم حتى حيبَّ 

 مالك ريض اهلل عنه. 

 وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي

 :عىل اجلواب ما ييل حفظه اهلل تعاىل

نه للمشرتي وقال احلنفية: إن كان يف السلعة عيب فعىل البائع أن يبيِّ )

عيب يف هذا املبيع، فإن قبل املشرتي بذلك  من كلِّ  أو يقول له: أنا بريء

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا. (وب بيان العيب عن البائعسقط وج

هل جيوز اقتسام الديون اليت هي للشركاء بعد إنهاء الشراكة؟ : 10لسؤالا

 وإذا مل يستوف أحد الشركاء الدين هل يرجع على شريكه بذلك؟

جاء يف الفتاوى اهلندية ـ الفقه احلنفي ـ: )رشيكان اقتسام  جلواب:ا
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ولآلخر العروض وقامش احلانوت والديون  ،تعىل أن ألحدمها الصام

 ،عليه نصفه ردَّ  ،عىل أنه إن توي عليه يشٌء من الديون ،التي عىل الناس

والبيع عىل هذا الوجه ال  ،ألن القسمة فيها معنى البيع ،فالقسمة فاسدةٌ 

عىل صاحبه نصف ما أخذ، كذا يف  واحٍد منهام أن يردَّ  وعىل كلِّ  ،جيوز

 اهـ.حميط الرسخيس(. 

ء يف العناية رشح اهلداية ـ الفقه احلنفي ـ: ) ولو استوىف نصف اوج

ملا قلنا ـ ثم يرجعان  ،كان لرشيكه أن يشاركه فيام قبض ،نصيبه من الدين

أن يبقى الباقي  ال بدَّ  ،عىل الغريم بالباقي ـ ألهنام ملا اشرتكا يف املقبوض

 عىل الرشكة(. اهـ.

قسمة  قه الشافعي ـ: )وال تصح  ء يف حوايش الرشواين ـ الفاوج

 ،ةمَّ أو إفراز ما يف الذِّ  ،ينٍ يٍن بد  مم؛ ألهنا إما بيع د  الديون املشرتكة يف الذِّ 

وعىل هذا لو  ،لعدم قبضه ،ةمَّ وإنام امتنع إفراز ما يف الذِّ  ،وكالمها ممتنعٌ 

مل  ،رة عمٍرو لآلخمَّ وما يف ذ   ،ة زيٍد ألحدمهامَّ تراضيا عىل أن يكون ما يف ذ  

 أحٌد منهام بام قبضه( اهـ. خيتصَّ 

قسمة الديون  ء يف حاشية اجلمل ـ الفقه الشافعي ـ: )وال تصح  اوج

 به(. اهـ. من أخذ منها شيئًا ال خيتص   وكل   ،مم، ولو بالرتايضيف الذِّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

وإذا حصل فهو توكيل بعضهم  ،فاقتسام الديون بني الرشكاء ال جيوز

ولذلك ما يقبضه البعض منهم  ،وليس بيعًا أو اقتسامًا هلا ،صيلهاالبعض بتح
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مه من هذه الديون فهو عىل حساب ر تسل  وما يتعذَّ  ،عه عىل اجلميعيوزِّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،حسب رأس ماله. هذا وخيرسه اجلميع كل   ،الرشكة

هل جيوز االجتار يف العملة عن طريق الفوركس؟ وما : 11لسؤالا

 راحبة عن طريقه يف البنوك اإلسالمية؟حكم امل

أو  ،كلمة الفوركس تعني: سوق العمالت األجنبية أوالً: جلواب:ا

رشاء وبيع العمالت بالدوالر  ويتم   ،البورصة العاملية للنقود األجنبية

 بنظام اهلامش. ،أو العمالت األخرى ،األمريكي

نًا للبنك الذي م اهلامش يعني: دفع الزبون تأمينًا مبلغًا معيَّ اونظ

 يتعامل معه.

التقابض  األصل يف بيع ورشاء العمالت أنه جائٌز رشعًا إذا تمَّ  نيًا:اث

كام حيرم إجراء هذه  ،والتدليس وخال من الغشِّ  ،يف جملس العقدفيه 

ملا يف ذلك من املعونة هلا عىل اإلثم  ،الصفقات عن طريق البنوك الربوية

ِ  ََعَ  نُوا  َوَتَعاوَ ﴿قال تعاىل:  ،والعدوان ثۡمِ  ََعَ  َتَعاَونُوا   َوَل  َوٱَۡلۡقَوىَٰ  ٱۡلِۡب   ٱۡۡلِ
 .[2املائدة: ] ﴾َوٱۡلُعۡدَوَٰنِ 

جاء يف قرار املجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل  لثًا:اث

القرار األول يف  ،الدورة الثامنة عرشة ،اإلسالمي املنعقد بمكة املكرمة

 م:4/2006( /12ـ  8هـ املوافق )3/1427( /14ـ  10الفرتة من )

ملتاجرة باهلامش والتي تعني: دفع املشرتي اقد نظر يف موضوع 

جزءًا يسريًا من قيمة ما يرغب رشاءه يسمى هامشًا، ويقوم ( العميل)
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الوسيط مرصفًا أو غريه بدفع الباقي عىل سبيل القرض، عىل أن تبقى 

 القرض.  العقـود املشرتاة لدى الوسيط، رهنًا بمبلغ

الستامع إىل البحوث التي قدمت، واملناقشات املستفيضة اوبعد 

 حول املوضوع، رأى املجلس أن هذه املعاملة تشتمل عىل اآليت:

ملتاجرة )البيع والرشاء هبدف الربح(، وهذه املتاجرة تتم غالبًا يف اـ 1

العمالت الرئيسة، أو األوراق املالية )األسهم والسندات(، أو بعض 

اع السلع، وقد تشمل عقود اخليارات، وعقود املستقبليات، والتجارة أنو

 يف مؤرشات األسواق الرئيسة. 

مه الوسيط للعميل مبارشة إن كان لقرض، وهو املبلغ الذي يقدِّ اـ 2

 الوسيط مرصفًا، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مرصفًا. 

التبييت(، وهي  لربا، ويقع يف هذه املعاملة من طريق )رسوماـ 3

ف يف الصفقة يف اليوم نفسه، الفائدة املرشوطة عىل املستثمر إذا مل يترصَّ 

 ة من القرض، أو مبلغًا مقطوعًا. والتي قد تكون نسبة مئويَّ 

لسمرسة، وهي املبلغ الذي حيصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة اـ 4

 البيع املستثمر )العميل( عن طريقه، وهي نسبة متفق عليها من قيمة 

 أو الرشاء. 

عه العميل بإبقاء عقود املتاجرة لرهن، وهو االلتزام الذي وقَّ اـ 5

يف بيع هذه العقود  لدى الوسيط رهنًا بمبلغ القرض، وإعطائه احلقَّ 

دة من مبلغ واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إىل نسبة حمدَّ 

 نخفاض سعر السلعة. اهلامش، ما مل يقم العميل بزيادة الرهن بام يقابل ا
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 هذه املعاملة ال جتوز رشعًا لألسباب اآلتية:  ملجلس أنَّ اويرى 

ل يف الزيادة عىل مبلغ ما اشتملت عليه من الربا الرصيح، املتمثِّ  أوالً:

م، قال تعاىل: القرض، املسامة )رسوم التبييت(، فهي من الربا املحرَّ 

َها﴿ يُّ
َ
أ ا   ِمنَ  بَِقَ  َما َوَذُروا   ٱّلَلَ  ا  ٱَتُقو َءاَمُنوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ َِبوَٰٓ ۡؤِمنِيَ  ُكنُتم إِن ٱلر   ٢٧٨ مُّ
َذنُوا   َتۡفَعلُوا   َلمۡ  فَإِن

ۡ
ِنَ  ِِبَۡرب   فَأ  رُُءوُس  فَلَُكمۡ  تُبُۡتمۡ  ِإَون َورَُسوَِلِۦ ٱّلَلِ  م 

َٰلُِكمۡ  ۡمَو
َ
 . [279ـ278البقرة: ] ﴾ُتۡظلَُمونَ  َوَل  َتۡظلُِمونَ  َل  أ

أن اشرتاط الوسيط عىل العميل أن تكون جتارته عن طريقه،  :نياً اث

يؤدي إىل اجلمع بني سلف ومعاوضة )السمرسة(، وهو يف معنى اجلمع 

عنه رشعًا يف قول الرسول صىل اهلل عليه وعىل آله  املنهيِّ  ،بني سلف وبيع

سلف وبيع( رواه أبو داود والرتمذي وقال:  وصحبه وسلم: )ال حيل  

صحيح. وهو هبذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق حديث حسن 

 م. نفعًا فهو من الربا املحرَّ  قرض جرَّ  كلَّ  الفقهاء عىل أنَّ 

أن املتاجرة التي تتم يف هذه املعاملة يف األسواق العاملية غالبًا  لثًا:اث

 مة رشعًا، ومن ذلك: ما تشتمل عىل كثري من العقود املحرَّ 

عىل هذا  م، وقد نصَّ ت، وهي من الربا املحرَّ ملتاجرة يف السندااـ 1

 ( يف دورته السادسة. 60قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة رقم )

ملتاجرة يف أسهم الرشكات دون متييز، وقد نص القرار الرابع اـ 2

للمجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته الرابعة 

ة يف أسهم الرشكات التي غرضها هـ عىل حرمة املتاجر1415عرشة سنة 

 م، أو بعض معامالهتا ربا. األسايس حمرَّ 
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 ف. ء العمالت يتم غالبًا دون قبض رشعي جييز الترص  اـ بيع ورش3

قرار  لتجارة يف عقود اخليارات وعقود املستقبليات، وقد نصَّ اـ 4

عقود  ( يف دورته السادسة، أنَّ 63جممع الفقه اإلسالمي بجدة رقم )

ًا املعقود عليه ليس ماالً وال منفعة وال حق   ارات غري جائزة رشعًا، ألنَّ اخلي

 ات والعقد عىل املؤرش. ًا جيوز االعتياض عنه.. ومثلها عقود املستقبليَّ مالي  

ن الوسيط يف بعض احلاالت يبيع ما ال يملك، وبيع ما ال يملك إـ 5

  ممنوع رشعًا.

 ء عىل ذلك:اوبن

وخاصًة إذا كان مع  ، العملة عن طريق الفوركسار يففال جيوز االجتِّ  

أما مع البنوك اإلسالمية عن طريق املرابحة فهناك بعض  ،ةالبنوك الربويَّ 

وأنا ال أفتي بجواز التعامل مع البنوك اإلسالمية  ،الفقهاء أجاز التعامل معها

 واهلل تعاىل أعلم. ،ملا يف ذلك من حماذير رشعية. هذا ،يف جتارة العمالت

وبعد  ،رجل مدين مبليون لرية سورية منذ سنوات: 12لسؤالا

حماكمٍة طويلٍة أصدر القاضي قراره بوجوب دفع املبلغ 

فهل جيوز  ،مع فائدٍة مبقدار مئة ألف لريٍة سوريٍة ،كاماًل

 للدائن أخذ الفائدة مقابل أجور احملامي؟

 ،بال عذرٍ   القادر عىل قضاء الديندين املورس  ل امل  طر م  أوالً:  جلواب:ا

ومن الظلم  ،ومن كبائر اإلثم ،حراٌم رشعاً  ،بعد مطالبة صاحب احلق

لقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله  ،املوجب للعقوبة احلاملة عىل الوفاء
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ظلٌم( رواه اإلمام البخاري عن أيب هريرة  الغنيِّ  ل  طر وصحبه وسلم: )م  

 ريض اهلل عنه

 ل  الواجد حي    ه وسلم: )يل   هلل عليه وعىل آله وصحباولقوله صىل 

 عرضه وعقوبته( رواه اإلمام أمحد عن عمرو بن الرشيد ريض اهلل عنه.

وكان  ،من عليه ديٌن ومل يوفه للدائن حتى رفع أمره إىل القايضنيًا: اث

ل مجيع املال الذي خرسه دين يتحمَّ فإن امل   ،املدين قادرًا عىل الوفاء ومل يوفه

 وجه املعتاد.لاالدائن إذا كان عىل 

 ء عىل ذلك:اوبن

فإنه  ،وأجلأ الدائن إىل رفع الشكوى عليه ،فإذا كان املدين مورساً  

 ،دين. هذاالباقي للم   ويأخذ أتعاب املحامي ـ املعتادة ـ ويرد   ،ماله يسرتد  

 واهلل تعاىل أعلم.

 اة؟ وما حكم بيعها؟صرَّما هو املقصود بالشاة امُل: 13لسؤالا

 يف صحيح مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبيجاء  جلواب:ا

اًة فهو رصَّ صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: )من اشرتى شاًة م  

 هذا أوالً.معها صاعًا من طعاٍم ال سمراء(.  ها ردَّ فإن ردَّ  ،باخليار ثالثة أيامٍ 

ًة قبل الترصية: هي ترك البائع حلب الناقة أو الشاة عمدًا مدَّ  نيًا:اث

 بيعها ليوهم املشرتي كثرة اللبن.

ثبت اخليار ذهب مجهور الفقهاء إىل أن ترصية احليوان عيٌب ي   لثاً:اث

وا اإلبل رص   لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ال ت   ،للمشرتي
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 ،إن شاء أمسك ،فمن ابتاعها بعد فإنه بخري النظرين بعد أن حيتلبها ،والغنم

 ها وصاع متٍر( رواه اإلمام البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.وإن شاء ردَّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

فاق الفقهاء إذا قصد البائع بذلك إهيام املشرتي رصية حراٌم باتِّ لتَّ اف 

نا غشَّ  نر لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )م   ،كثرة اللبن

 اهلل عنه. ولقوله صىل اهلل ا( رواه ابن ماجه عن أيب احلمراء ريضنَّفليس م  

البة اخل   وال حتل   ،البةٌ الت خ  عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )بيع املحفَّ 

لة: املحفَّ وملسلٍم( رواه ابن ماجه عن عبد اهلل بن مسعوٍد ريض اهلل عنه. 

لًة وسميت حمفَّ  ،هي الشاة أو البقرة أو الناقة التي ال حيلبها صاحبها أياماً 

ر فِّ ألن اللبن ح    البة: أي اخلداع.ع. ومعنى اخل  أي مج   ،هاع  ل يف رض 

عل مه البائع بذلك عند البيع،اةً فمن اشرتى شاًة مرصَّ  فله  ، ومل ي 

معها عوضًا  ها وردَّ فإذا اختار الفسخ ردَّ  ،اخليار يف إمضاء البيع أو فسخه

وسميت  ،ال سمراء يعني ال حنطة ،عن اللبن إن احتلب صاعًا من مترٍ 

قيمة اللبن املحتلب عند اإلمام أيب  وله أن يردَّ  ،كون لوهنا السمرةبذلك ل

 واهلل تعاىل أعلم. ،يوسف. هذا

 هل جيوز شراء الذهب بالدين؟: 14لسؤالا

أخرج اإلمام مسلم والبخاري عن أيب سعيٍد اخلدري  جلواب:ا

ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: )ال 

وال  ،وا بعضها عىل بعضٍ ف  ش  وال ت   ،لٍ ثر اًل بم  ثر الذهب بالذهب إال م   تبيعوا
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وال  ،وا بعضها عىل بعضٍ ف  ش  وال ت   ،لٍ ثر اًل بم  ثر تبيعوا الورق بالورق إال م  

 تبيعوا منها غائبًا بناجٍز(.

ة بيع الذهب لفقهاء استنادًا إىل هذا احلديث بأنه يشرتط لصحَّ اوذكر 

، أو تمَّ فإذا اشرتط فيه األجل ،قد قبل االفرتاقالتقابض يف جملس الع

 فسد عقد البيع ووجب فسخه. التأجيل بغري رشط،

 ء عىل ذلك:اوبن

وإال  ،ين لرشط التقابض يف جملس العقدفال جيوز رشاء الذهب بالدَّ  

لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )الذهب بالذهب  ،صار رباً 

اإلمام البخاري عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل  ربًا إال هاء وهاء( رواه

 واهلل تعاىل أعلم. ،عنه. هذا

 الكوابح اليدوية )يعين رجل أوقف سيارته يف مكان بدون شدِّ: 15لسؤالا

فيها ودخلت أرض إنسان  ،فرجعت السيارة إىل الوراء ،الفرامل(

 فهل يضمن صاحب األرض أعطال السيارة؟ ،حفرة فسقطت فيها

(: اجلواز 91املادة ) ،جاء يف جملة األحكام العدلية :أوالً  جلواب:ا

ويفهم منها أنه  ،هذه القاعدة مأخوذة من املجامع ،ينايف الضامن الرشعي  

فال  ،ونشأ عن فعله هذا رضٌر )ما( ،جيز له رشعاً لو فعل شخص ما أ  

 يكون ضامنًا للخسارة الناشئة عن ذلك. 

 ،وقع فيه حيوان أو رجل وهلكف ،ل: لو حفر إنسان يف ملكه بئراً امث

 ال يضمن حافر البئر شيئًا.
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 ،(دب ال يضمن إال بالتعم  املتسبِّ )(: 93وجاء يف املادة )نيًا: اث

ب غري ضامن إال إذا واملتسبِّ  ،أخذت هذه املادة عن قاعدة: )املبارش ضامن

 ب شيئان:ويشرتط يف ضامن املتسبِّ  ،دًا( الواردة يف األشباهكان متعمِّ 

 دًا.يكون متعمِّ أن  ـ1

 يًا.يكون معتدِّ أن  ـ2

 ء عىل ذلك:اوبن

وكانت بعيدة عن الطريق  ،فإذا كانت احلفرة حمفورة يف ملك الرجل

بل  ،فإنه ال يضمن أرضار السيارة الناشئة عن سقوطها يف احلفرة ،العام

يكون صاحب السيارة ضامنًا لألرضار إذا حصلت من سقوط سيارته يف 

دًا ترك السيارة بدون الكوابح )الفرامل(. ن يكون متعمِّ برشط أ ،احلفرة

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

خشيًة عليه  ،هل جيوز ملسلم أن يكون حارسًا لبنك ربوي: 16لسؤالا

 من السرقة؟

ِ  ََعَ  َوَتَعاَونُوا  ﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل:  جلواب:ا  َوَل  َوٱَۡلۡقَوىَٰ  ٱۡلِۡب 
ثۡ  ََعَ  َتَعاَونُوا   . [2املائدة: ] ﴾ٱۡلعَِقابِ  َشِديدُ  ٱّلَلَ  إِنَ  ٱّلَلَ  َوٱَتُقوا   َوٱۡلُعۡدَوَٰنِ  مِ ٱۡۡلِ

ا   ٱّلَلُ  َيۡمَحقُ ﴿ويقول اهلل تبارك وتعاىل:  َِبوَٰ . ويقول تعاىل يف [276البقرة: ] ﴾ٱلر 

َذنُوا  ﴿املرابني:  حقِّ 
ۡ
ِنَ  ِِبَۡرب   فَأ ول صىل . ويق[279البقرة: ] ﴾َورَُسوَِلِۦ ٱّلَلِ  م 

اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )لعن اهلل آكل الربا وموكله وشاهده 

 وكاتبه( رواه اإلمام أمحد عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه.
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 ء عىل ذلك:اوبن

حراسة تكون للبنوك الربوية التي أعلن اهلل تعاىل ورسوله صىل  ي  أف

إن القيام بحراسة هذه عليها؟ و اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم احلرب  

أنكر أمرًا أنكره الرشع  نر م   ألنَّ  ،هبا اضالبنوك الربوية يستدعي الرِّ 

فإذا عمل ملصلحته كان  ،الرشيف ال يمكن له أن يقوم بعمل ملصلحته

 والرايض باملنكر يناله يشٌء من إثمه. ،راضيًا به

شبهة فيه  بأنَّ  إن مل يكن راتب هذا احلارس حرامًا فال شكَّ  اوهلذ

قى صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول: )فمن اتَّ  والنبي   ،كبرية

الشبهات استربأ لدينه وعرضه( رواه اإلمام مسلم عن النعامن بن بشري 

 ريض اهلل عنه.

 ،وينبغي عىل العبد املسلم أن يسعى جاهدًا للعمل يف األمور املرشوعة

ومن طلب الرزق عن  ،شبهات مة والتي فيهاوأن يبتعد عن األمور املحرَّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،وجل. هذا نا عزَّ به رب  طريق مرشوع فحاشا أن خييِّ 

دفع لي رجل مبلغًا من املال على أن أقوم له بتجارٍة معينٍة بهذا : 17لسؤالا

ل اخلسارة أن أحتمَّ واشرتط عليَّ ،ورأس املال منه ،فاجلهد مين ،املال

وبالفعل حصلت خسارٌة يف  ،ى ذلكووافقته عل ،معه إذا حصلت

 ل معه شيئًا من اخلسارة؟شرعًا أن أحتمَّ فهل جيب عليَّ ،التجارة

ۡهَل  لُٓوا  فَۡس ﴿يقول موالنا عز وجل:  أوالً:جلواب: ا
َ
ِۡكرِ  أ  ُكنُتمۡ  إِن ٱَّل 

ألن العمل  ،. والسؤال جيب قبل الرشوع بالعمل[43النحل: ] ﴾َتۡعلَُمونَ  َل 
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ورحم اهلل تعاىل من  ،ًا عىل أساٍس من العلم الصحيحني  جيب أن يكون مب

 إىل اهلل يف البدايات. ح يف النهايات الرجوع  جر قال: من عالمات الن 

 ،هذا العقد بينك وبني صاحبك هو عقد مضاربٍة أو مقارضةٍ نيًا: اث

والربح بينكام  ،العمل من جانٍب واملال من جانٍب آخر واملضاربة تعني أنَّ 

وإذا حصلت خسارٌة فتكون اخلسارة عىل صاحب  ،اتفقتام عليهعىل ما 

 واملضارب خيرس تعبه. ،رأس املال دون املضارب

الفقهاء عىل أنه لو رشط صاحب املال عىل العامل  نصَّ  لثًا:اث

كان العقد  ،املضارب ضامن رأس املال إذا تلف أو ضاع بال تفريٍط منه

الرشوع يف املضاربة  فإذا تمَّ  ،وجيب فسخ العقد قبل الرشوع فيه ،فاسداً 

 ب عليها ما ييل:الفاسدة فإنه يرتتَّ 

وال  ،حصل ربٌح يف عقد املضاربة فهو لصاحب املال كامالً إذا  ـ1

 املضاربة فاسدٌة. ألنَّ  ،املضارب منه شيئاً  يستحق  

 إذا ربح املال أو خرس. ،ملضارب ـ العامل ـ أجر املثلا ـ يستحق  2

ه اهلل تعاىل يف املغني: )والوضيعة ـ اخلسارة ـ يف بن قدامة رمحايقول 

املضاربة عىل املال خاصًة، ليس عىل العامل منها يشٌء؛ ألن الوضيعة 

بملك ربه، ال يشء للعامل فيه،  عبارٌة عن نقصان رأس املال، وهو خمتص  

 فيكون نقصه من ماله دون غريه؛ وإنام يشرتكان فيام حيصل من النامء(.

هلل تعاىل: )متى رشط عىل املضارب ضامن املال، أو ا ويقول رمحه

 سهاًم من الوضيعة، فالرشط باطٌل(.
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فليس  ،ء يف بدائع الصنائع: )وأما حكم املضاربة الفاسدة اوج

 ،للمضارب أن يعمل شيئًا مما ذكرنا أن له أن يعمل يف املضاربة الصحيحة

 وال يستحق   ،يحةوال يثبت هبا يشٌء مما ذكرنا عن أحكام املضاربة الصح

سواٌء كان يف املضاربة  ،وإنام له أجر مثل عمله ،وال الربح املسمى ،النفقة

واألجري  ،املضاربة الفاسدة يف معنى اإلجارة الفاسدة ألنَّ  ;ربٌح أو مل يكن

 ،أجر املثل وإنام يستحق   ،ى يف اإلجارة الفاسدةالنفقة وال املسمَّ  ال يستحق  

 املال(. بِّ ه يكون لروالربح كل  

 ء عىل ذلك:اوبن

لك وال جيوز لصاحب املال أن حيمِّ  ،فإن عقد املضاربة هذا فاسدٌ 

يًا ًا أو متعدِّ لها هو إذا مل تكن مقرصِّ ها يتحمَّ فاخلسارة كل   ،شيئًا من اخلسارة

 واهلل تعاىل أعلم. ،بًا يف اخلسارة. هذاأو متسبِّ 

ناعية يف الشيخ جنار هل جيوز شراء أرض يف املدينة الص: 18لسؤالا

 يف مدينة حلب باألقساط؟

االطالع عىل عقد البيع بالرتايض أقساطًا للمقاسم  لقد تمَّ  جلواب:ا

 يف مواد هذا وتبنيَّ  ،الصناعية يف املدينة الصناعية يف الشيخ نجار يف حلب

واحدة منها تكفي إللغاء هذا العقد  ،دةالعقد وجود خمالفات رشعية متعدِّ 

 جوازه. ومنعه وعدم

 شتمل هذا العقد عىل املخالفات الرشعية التالية:القد 

َها﴿م بقوله تعاىل: وذلك حمرَّ  ،فيه أكل للامل بالباطل أوالً: يُّ
َ
أ  َيَٰٓ
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ُكلُٓوا   َل  َءاَمُنوا   ٱََّلِينَ 
ۡ
َٰلَُكم تَأ ۡمَو

َ
وبقوله  ،[29النساء: ] ﴾بِٱۡلَبَِٰطلِ  بَۡيَنُكم أ

مال أخيك؟( رواه  تستحل   م  م: )ب  صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسل

 .تأخذ مال أخيك بغري حق؟( م  ويف رواية ملسلم: )ب   ،البخاري ومسلم

 حيث حيق   ،كل املال بالباطل واضح يف املادة الرابعة واخلامسةأو

ض الفريق الثاين ما أنفقه من وال يعوِّ  ،للفريق األول إلغاء التخصيص

 ني عليه.وما ب  ك املقسم الصناعي ويتملَّ  ،إنشاءات

صورة  توإن كان ،فيه حجز لألرض حقيقة للفريق األولنيًا: اث

بحيث يستطيع الفريق األول البائع أخذ  ،صارت يف يد الفريق الثاين

 وهذا خمل   ،ر يف السداد أو أحدث خمالفةاألرض من الفريق الثاين متى تأخَّ 

وهذا ما جاء  ،طلونوع من أنواع أكل األموال بالبا ،ة البيعيف رشوط صحَّ 

رصحيًا واضحًا يف املادة اخلامسة التي تبيح للفريق األول فسخ العقد 

 ك املقسم الصناعي وما بني عليه.ومتل  

فقد هنى النبي صىل اهلل  ،عنه رشعاً  وهذا منهي   ،فيه بيع ورشطلثًا: اث

عليه وعىل آله وصحبه وسلم عن بيع ورشط. رواه الطرباين يف األوسط 

فة يف مسنده. وهذا واضح يف املادة اخلامسة التي ال تبيح للفريق وأبو حني

 شخص كان. الثاين أن يبيع أو أن يتنازل عن املقسم الذي اشرتاه أليِّ 

ألنه من الواجب عىل الفريق  ،ة بعامل التثقيلاجلهالة املبدئيَّ بعًا: ار

 ادسة.وهذا وارد يف املادة الس ،األول أن يزيل هذه اجلهالة قبل التخصيص

كام جاء يف املادة التاسعة  ،واضح ورصيح فيه رشط ربوي  مسًا: اخ
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ب عىل الفريق الثاين يرتتَّ  ،ديف حال عدم تسديد األقساط يف املوعد املحدَّ 

فالبيع الذي فيه ربًا  ،الكتاب والسنة وهذا حرام بنصِّ  ،بةفوائد تأخري مركَّ 

 يع كحقيقة الربا.وهي مفسدة للب ،فيه شبهة الربا وكذا الذي ،فاسد

ة القرض الربوي إذا رغب الفريق الثاين فيه ترغيب لعمليَّ دسًا: اس

 وذلك ظاهر يف املادة اخلامسة عرشة. ،يف ذلك

 ء عىل ذلك:اوبن

َها﴿ل قول اهلل تعاىل: فمن خال يُّ
َ
أ ُكلُٓوا   َل  َءاَمُنوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ

ۡ
 تَأ

َٰلَُكم ۡمَو
َ
َها﴿وقول اهلل تعاىل:  ،[29ء: النسا] ﴾بِٱۡلَبَِٰطلِ  بَۡيَنُكم أ يُّ

َ
أ  ٱََّلِينَ  َيَٰٓ

ا   ِمنَ  بَِقَ  َما َوَذُروا   ٱّلَلَ  ٱَتُقوا   َءاَمُنوا   َِبوَٰٓ ۡؤِمنِيَ  ُكنُتم إِن ٱلر   َتۡفَعلُوا   َلمۡ  فَإِن ٢٧٨ مُّ
َذنُوا  

ۡ
ِنَ  ِِبَۡرب   فَأ َٰ  رُُءوُس  فَلَُكمۡ  تُبُۡتمۡ  ِإَون َورَُسوَِلِۦ ٱّلَلِ  م  ۡمَو

َ
 َل  لُِكمۡ أ

 .[279-278البقرة: ] ﴾ُتۡظلَُمونَ  َوَل  َتۡظلُِمونَ 

ل قول سيدنا عمر ريض اهلل عنه: )إن آخر ما نزل من ومن خال

وإن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  ،القرآن آية الربا

والريبة هي  ،فدعوا الربا والريبة( رواه اإلمام أمحد ،هاقبض ومل يفرسِّ 

 لربا.شبهة ا

ل احلديث الرشيف: )هنى النبي صىل اهلل عليه وعىل آله ومن خال

 وصحبه وسلم عن بيع ورشط( رواه الطرباين.

وال جيوز إبرامه بالرشوط املذكورة فيه.  ،هذا العقد فاسد رشعاً 

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا
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على  ،تعارف الناس اليوم يف عقود آجار احملالت التجارية: 19لسؤالا

ر املالك احلقيقي مبلغًا من املال املستأجر للمؤجِّ أن يدفع

 ،أو فروغًا وٍُّلونه بدل ُخويسمُّ ،عليه بينهما يف بداية العقد ًافقمتَّ

فهل هذا جائز شرعًا؟ وهل  ،ثم يدفع اآلجار الشهري أو السنوي

 آلخر ويأخذ منه بدل خلو؟ ر احمللَّللمستأجر أن يؤجِّ حيقُّ

 ،جممع الفقه اإلسالمي قرار هبذا الشأنجاء يف قرارات  جلواب:ا

 ونصه ما ييل: ،(6/4/ )31رقم /

ن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع إ)

املوافق  1408مجادى اآلخرة  23ـ18بجدة يف اململكة العربية السعودية من 

قهية الواردة العه عىل األبحاث الفم، بعد اطِّ 1988شباط ) فرباير (  11ـ6

 ر ما ييل:وبناء عليه، قرَّ  وِّ ل  إىل املجمع بخصوص بدل اخل  

 إىل أربع صور هي: وِّ ل  فاق عىل بدل اخل  تنقسم صور االتِّ  أوالً:

 فاق بني مالك العقار وبني املستأجر عند بدء العقد.يكون االتِّ أن  ـ1

ة ء مدَّ فاق بني املستأجر وبني املالك وذلك يف أثنايكون االتِّ أن  ـ2

 عقد اإلجارة أو بعد انتهائها.

ة فاق بني املستأجر وبني مستأجر جديد، يف أثناء مدَّ يكون االتِّ أن  ـ3

 عقد اإلجارة أو بعد انتهائها.

من املالك  فاق بني املستأجر اجلديد وبني كل  يكون االتِّ أن  ـ4

 ة، أو بعد انتهائها.واملستأجر األول، قبل انتهاء املدَّ 

إذا اتفق املالك واملستأجر عىل أن يدفع املستأجر للاملك مبلغًا  نيًا:اث
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ًا ـ و  ل  مقطوعًا زائدًا عن األجرة الدورية ـ وهو ما يسمى يف بعض البالد خ  

جزءًا من أجرة  عىل أن يعدَّ  ،فال مانع رشعًا من دفـع هذا املبلغ املقطوع

 بلغ أحكام األجرة.ة املتفق عليها، ويف حالة الفسخ تطبق عىل هذا املاملدَّ 

ة اإلجارة عىل االتفاق بني املالك وبني املستأجر أثناء مدَّ  إذا تمَّ  لثًا:اث

ه الثابت بالعقد يف يه عن حقِّ أن يدفع املالك إىل املستأجر مبلغًا مقابل ختلِّ 

ة املدة، فإن بدل اخللو هذا جائز رشعًا، ألنه تعويض عن ملك منفعة بقيَّ 

 ه يف املنفعة التي باعها للاملك.عن حقِّ تنازل املستأجر برضاه 

د العقد، رصاحة أو ضمنًا، ة اإلجارة، ومل يتجدَّ إذا انقضت مدَّ أما 

بدل اخللو،  عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة املفيدة له، فال حيل  

 املستأجر. بملكه بعد انقضاء حقِّ  ألن املالك أحق  

تأجر األول وبني املستأجر اجلديد، يف فاق بني املساالتِّ  إذا تمَّ  بعًا:ار

ة العقد، لقاء مبلغ زائد عن ة مدَّ ة اإلجارة، عىل التنازل عن بقيَّ أثناء مدَّ 

األجرة الدورية، فإن بدل اخللو هذا جائز رشعًا، مع مراعاة مقتىض عقد 

م بني املالك واملستأجر األول، ومراعاة ما تقيض به القوانني اإلجارة املرب  

 املوافقة لألحكام الرشعية.النافذة 

طبقًا  ،عقد اإلجارة ة، خالفًا لنصِّ نه يف اإلجارات الطويلة املدَّ أعىل 

ملا تسوغه بعض القوانني، ال جيوز للمستأجر إجيار العني ملستأجر آخر، 

 وال أخذ بدل اخللو فيها إال بموافقة املالك.

أجر اجلديد بعد انقضاء فاق بني املستأجر األول وبني املستاالتِّ  إذا تمَّ أما 



 

 كتاب املعامالت املالية

 

349 

 املستأجر األول يف منفعة العني(. ، النقضاء حقِّ وِّ ل  بدل اخل   فال حيل   ،ةاملدَّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

ر املالك عىل مبلغ مقطوع زائد مانع من اتفاق املستأجر مع املؤجِّ  فال

فق املتَّ  ةهذا املبلغ جزءًا من أجرة املدَّ  د  ويع ،عن األجرة الشهرية أو السنوية

 ويف حال فسخ عقد اآلجار بينهام تطبق عىل هذا املبلغ أحكام األجرة. ،عليها

وكذلك ال مانع رشعًا من تأجري املستأجر األول ملستأجر ثاٍن أثناء 

ويأخذ منه  ،ة العقدة مدَّ بحيث يتنازل األول للثاين عن بقيَّ  ،مدة اإلجارة

ثاين بدفع األجرة ملالك العقار. ويقوم املستأجر ال ،فقًا عليه بينهاممبلغًا متَّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

وبلغين بعد  ،استقرضت مبلغًا من املال من صديٍق لي: 20لسؤالا

 ب علي؟فماذا يرتتَّ ،ذلك أن ماله من حراٍم

َها﴿يقول اهلل تعاىل:  جلواب:ا يُّ
َ
أ ا ٱۡجَتنُِبوا   َءاَمُنوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ ِنَ  َكثِي   م 

. وروى الشيخان عن أيب هريرة [12احلجرات: ] ﴾إِثۡم   ٱلَظن ِ  َبۡعَض  إِنَ  ٱلَظن ِ 

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال:  ،ريض اهلل عنه

أكذب احلديث(. ويف روايٍة للطرباين يف الكبري  الظنَّ  فإنَّ  ،)إياكم والظنَّ 

صىل اهلل عليه عن حارثة بن النعامن ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

 ق(.فال حتقِّ  وعىل آله وصحبه وسلم: )وإذا ظننت  

 ء عىل ذلك:اوبن

 وال حرج عليك يف هذا القرض. ،بصديقك فال جيوز لك أن تيسء الظنَّ  
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ك أخذت عني املال وأنَّ  ،ماله حرامٌ  نت أنَّ اخلرب وتيقَّ  إذا صحَّ أما 

 ه إليه.فيجب عليك أن تردَّ  ،احلرام

فال حرج  ،نت من ذلكوتيقَّ  ،فيه حالٌل وفيه حرامٌ  وأما إذا كان ماله

 ،وأما من حيث التقوى فال. هذا ،عليك يف هذا القرض من حيث الفتوى

 واهلل تعاىل أعلم.

وطلب مين فراغة البيت حتى  ،م رجل لشراء منزليتقدَّ: 21لسؤالا

د لي قيمة ثم بعد ذلك يسدِّ ،ن من القرض من بنك ربوييتمكَّ

 وز هذا البيع؟ أم أكون آمثًا؟فهل جي ،املنزل

وهو من املوبقات السبع التي  ،الربا كبريٌة من الكبائر أوالً:جلواب: ا

ر منها سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم بقوله: حذَّ 

 ،؟ قال: الرشك باهللوما هنَّ  ،قالوا: يا رسول اهلل ،قاتاجتنبوا السبع املوب  »

وأكل مال  ،وأكل الربا ،فس التي حرم اهلل إال باحلقِّ وقتل الن ،والسحر

رواه  «نات املؤمنات الغافالتوقذف املحص   ، يوم الزحفوالتويلِّ  ،اليتيم

 اإلمام البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.

َهاأعلن اهلل تعاىل حربه عىل املرابني بقوله: ﴿نيًا: اث يُّ
َ
أ  َءاَمُنوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ

ا   ِمنَ  بَِقَ  َما َوَذُروا   ّلَلَ ٱ ٱَتُقوا   َِبوَٰٓ ۡؤِمنِيَ  ُكنُتم إِن ٱلر  َذنُوا   َتۡفَعلُوا   َلمۡ  فَإِن ٢٧٨ مُّ
ۡ
 فَأ

ِنَ  ِِبَۡرب    .[279-278البقرة: ] ﴾َورَُسوَِلِۦ ٱّلَلِ  م 

 ،وملعوٌن من أعان عىل الربا بكتابٍة أو إشهادٍ  ،املرايب ملعونٌ لثًا: اث

بٍر ريض اهلل عنه قال: )لعن رسول اهلل صىل اهلل روى اإلمام مسلم عن جا
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 ،وشاهديه ،وكاتبه ،ومؤكله ،عليه وعىل آله وصحبه وسلم آكل الربا

 (.«هم سواءٌ »وقال:

ِ  ََعَ  َوَتَعاَونُوا  يقول اهلل تعاىل: ﴿بعًا: ار  ََعَ  َتَعاَونُوا   َوَل  َوٱَۡلۡقَوىَٰ  ٱۡلِۡب 
ثۡمِ   .[2املائدة: ] ﴾َوٱۡلُعۡدَوَٰنِ  ٱۡۡلِ

 ء عىل ذلك:اوبن

ليقوم  ،وفراغتك له قبل قبض الثمن كامالً  ،ملنزل هلذا الرجلافبيعك  

 ،ال جيوز؛ ملا فيه من التعاون عىل اإلثم والعدوان ،بالقرض من البنوك الربوية

 وتسهيل التعامل بني البنك الربوي واملرابني الذين يتعاملون معه.

عن الكاتب والشاهد يف عقود إلمام املناوي رمحه اهلل تعاىل ايقول 

 وإعانتهام عليه. اهـ.  ،من حيث رضامها به ،الربا: واستحقاقهام اللعن

وأنت إن فعلت ذلك كنت من الراضني بعقود الربا واملعينني عليها. 

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

وطلبت منه رهنًا لضمان  ،أقرضت صديقي مبلغًا من املال: 22لسؤالا

فهل جيوز أن  ،ر يف سداد القرضوتأخَّ ،هفأعطاني منزل ،يحقِّ

 ي منه؟أبيع املنزل السرتداد حقِّ

َٰ  ُكنُتمۡ  ِإَونالرهن جائٌز رشعًا لقوله تعاىل: ﴿ جلواب:ا  َولَمۡ  َسَفر   ََعَ
. يعني: فارهنوا واقبضوا. وروى [283البقرة: ] ﴾َمۡقُبوَضة   فَرَِهَٰن   اََكتِب   ََتُِدوا  

يض اهلل عنها: )أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله اإلمام البخاري عن عائشة ر

 ورهنه درعًا من حديٍد(. ،إىل أجلٍ  وصحبه وسلم اشرتى طعامًا من هيودي  
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ستوىف منها أو من ثمنها ي   ،نٍ ير لرهن هو: جعل عنٍي ماليٍة وثيقًة بد  اف

 هذا أوالً.ر الوفاء. إذا تعذَّ 

 ،إيفاء الدين طلب من الراهنحلَّ للمرهتن أن ين ير الدَّ  إذا حلَّ نيًا: اث

ينه كاماًل من غري دين د  د امل  فإن سدَّ  ،جيب وفاؤه ألنه صار دينًا حاال  

وإال وجب عليه أن يبيع املرهون بنفسه أو  ،املرهون املرهون فقد انفكَّ 

م يف ثمنه املرهتن عىل سائر ويقدَّ  ،له فيه حقاً  ألنَّ  ،بوكيله بإذن املرهتن

 فاق الفقهاء.وهذا باتِّ  ،الغرماء

 ء عىل ذلك:اوبن

فإن امتنع  ،األجل طالب الراهن بالقرض إذا حلَّ ك أن ت  فمن حقِّ  

ما زاد عىل القرض من ثمن  ووجب رد   ،عن سداد الدين جاز بيع املنزل

ولكن جيب أن  ،واسرتداد ما نقص عن أصل القرض إال أن تساحمه ،املنزل

ا مل يرض الراهن ببيع املنزل من قبل املنزل القايض الرشعي ـ إذ  بيع  يتوىلَّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،ه. هذااملرهتن ـ وذلك لضامن حقِّ 

: فالن مسامح هيف نفس ال الدائنفق ،إنسان مداٌن مببلٍغ من املال: 23لسؤالا

ومات الرجل  ،هلك بقصد أن يتجاوز اهلل تعاىل عنوذ ،بهذا املال

 هذا املال؟ الدائن قِّفهل من ح ،دوا الدين عنهوجاء ورثته ليسدِّ

 ،البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل عنهروى اإلمام أوالً: جلواب: ا

إن اهلل جتاوز عن »عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

 .«مثت به أنفسها ما مل تعمل أو تتكلَّ أمتي ما حدَّ 
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 إلمام الكرماين شارح احلديث: أن الوجود الذهني ال أثراويقول 

 والعميل يف العمليات. اهـ. ،وإنام االعتبار بالوجود القويل يف القوليات ،له

جاء يف درر احلكام رشح جملة األحكام: )الساقط ال يعود؛ يعني  نيًا:اث

يسقط ذلك  ،ًا من احلقوق التي جيوز له إسقاطهاإذا أسقط شخٌص حق  

سقاط بإسقاط الذي ال يقبل اإل أما احلق   ،وبعد إسقاطه ال يعود ،احلق  

دين، ثم بدا مثاٌل: لو كان لشخٍص عىل آخر ديٌن فأسقطه عن امل   ،صاحبه له

ن عن ذلك الرجل، فألنه أسقط الدين، وهو ير له رأٌي فندم عىل إسقاطه الدَّ 

له أن يسقطها، فال جيوز له أن يرجع إىل املدين ويطالبه  من احلقوق التي حيق  

 ه فيه( اهـ.ن بإسقاط الدائن حقَّ ته برئت من الديبالدين؛ ألن ذمَّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

فال حرج  ،ومل تنطق به بلسانك ،د خاطرٍ كان ما حصل منك جمرَّ فإذا  

ٍظ من أخذ املال الذي لك من ورثة املدين، ألن حديث النفس بدون تلف  

 به ال قيمة له. 

فقد أسقطت  ،ولو كان بينك وبني نفسك ،ظت بذلكأما إذا تلفَّ 

 ،ك فال جيوز لك أخذ هذا املال من الورثة. هذاذا سقط حق  وإ ،كحقَّ 

 واهلل تعاىل أعلم.

من  قيمته أقلُّ ميلك بيتًا ،دين أعلن اإلفالسرجل َم: 24لسؤالا

فقام بتسجيل البيت باسم صديقه خشية احلجر  ،ديونه بكثري

 فهل عليه وعلى صديقه حرج شرعي؟ ،عليه
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 أكثر من ماله. ينهاملفلس من كان د  أوالً: جلواب: ا

 ،املفلس ـ عند مجهور الفقهاء ـ قبل احلجر عليه كغري املفلسنيًا: اث

فام يفعله من بيٍع أو هبٍة أو إقراٍر أو قضاء بعض الغرماء دون بعٍض هو 

كام جاء يف  ،فه كغريهفنفذ ترص   ،ألنه رشيٌد غري حمجوٍر عليه ،جائٌز نافذٌ 

 الس.مصطلح: إف ،املوسوعة الفقهية الكويتية

ء يف املغني: ما فعله املفلس قبل حجر احلاكم عليه، من بيٍع، أو اجو

وهبذا  ،هبٍة، أو إقراٍر، أو قضاء بعض الغرماء، أو غري ذلك، فهو جائٌز نافذٌ 

وألنه رشيٌد  ،وال نعلم أحدًا خالفهم ،قال أبو حنيفة، ومالٌك، والشافعي

م املنع احلجر، فال يتقدَّ فه كغريه، وألن سبب غري حمجوٍر عليه، فنفذ ترص  

 ف، ومل حيجر عليه. اهـ.سببه، وألنه من أهل الترص  

فه يف ماله قبل احلجر عليه ء يف رشح منتهى اإلرادات: وترص  اوج

ماله؛ ألنه رشيٌد غري حمجوٍر عليه؛  ه مجيع  ًا، ولو استغرق دين صحيٌح نص  

بغريمه، ذكره  وحيرم إن أرضَّ  ،م سببهوألن سبب املنع احلجر فال يتقدَّ 

 اآلمدي البغدادي. اهـ.

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،م الرجل بيته هديًة أو بيعًا لصديقه قبل أن حيجر عليهقدَّ فإذا  

 ويكون املدين بذلك آثاًم. ،فه يف ظاهر األمر رشعٌي فترص  

وهو  ،ًا يف السجل العقاريأما إذا قام بتسجيله باسم صديقه صوري  

ا ومها آثامن ألهنام أرضَّ  ،حراٌم عليه وعىل صديقهفهذا  ،أمانٌة يف يد صديقه
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 ،ألنه تعاون معه عىل اإلثم والعدوان ،ودخل صديقه يف اإلثم ،بالدائنني

ِ  ََعَ  َوَتَعاَونُوا  قال تعاىل: ﴿ ثۡمِ  ََعَ  َتَعاَونُوا   َوَل  َوٱَۡلۡقَوىَٰ  ٱۡلِۡب   ﴾َوٱۡلُعۡدَوَٰنِ  ٱۡۡلِ

 .لمواهلل تعاىل أع ،. هذا [2املائدة: ]

واشرتط عليه البائع بأنه إذا  ،اشرتى رجل بضاعة ألجل: 25لسؤالا

فإنه سوف يزيد عليه  ،در يف دفع مثنها عن األجل احملدَّتأخَّ

 فهل هذا جائز شرعًا؟ ،املبلغ

العقد الذي خيالطه الربا  ذهب مجهور الفقهاء إىل أنَّ  جلواب:ا

 ويرد   ،ينقض عقدهوأن من أربى  ،وال جيوز بحاٍل من األحوال ،مفسوٌخ 

والنهي  ،مه الشارع وهنى عنهألنه فعل ما حرَّ  ،فعله وإن كان جاهالً 

وقد قال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  ،يقتيض الفساد والتحريم

. رواه اإلمام مسلم عن عائشة «د  نا فهو ر  من عمل عماًل ليس عليه أمر  »

 ريض اهلل عنها. 

عىل  يدل   «د  فهو ر  »آله وصحبه وسلم:  هلل عليه وعىلافقوله صىل 

 بوجٍه. وأهنا ال تصح   ،وجوب فسخ صفقة الربا

وإذا كان العقد  ،ٌد للبيعفس  ل احلنفية: اشرتاط الربا يف البيع م  اوق

ثله أو قيمته م   ورد   ،ه لو كان قائامً ك بالقبض وجيب رد  مل  فاسدًا فإن املبيع ي  

 كًا.إذا كان مستهل  

 ذلك: ًء عىلاوبن

وجيب فسخه  ،فهذا العقد فاسٌد رشعًا لوجود الرشط الربوي
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أو  ،البضاعة لصاحبها إن كانت قائمةً  وجيب عىل املشرتي أن يردَّ  ،رشعاً 

 واهلل تعاىل أعلم. ،كة. هذاقيمتها إذا صارت مستهل  

وتريد املؤسسة شراء سلعة )ما(  ،ف يف مؤسسةإنسان موظَّ: 26لسؤالا

ن وكيلها إحضار أسعار لقيمة هذه وقبل الشراء تطلب م

فهل جيوز للوكيل  ،الفاتورة لتشرتي بعد ذلك بالسعر املناسب

 ة للمؤسسة؟إحضار فواتري وهميَّ

قال صىل اهلل عليه وعىل  ،ر من التزويراإلسالم حذَّ أوالً: جلواب: ا

وعقوق  ،وقتل النفس ،اإلرشاك باهلل ،أكرب الكبائر»آله وصحبه وسلم: 

رواه اإلمام البخاري  «ـ أو قال: وشهادة الزور ،قول الزورو ،الوالدين

 عن أنس بن مالٍك ريض اهلل عنه.

قال صىل اهلل عليه وعىل آله  ،ر من الغش واخلداعاإلسالم حذَّ نيًا: اث

رواه اإلمام أمحد عن أيب بردة بن نياٍر  «ناشَّ غ   نر ا م  ليس منَّ»وصحبه وسلم: 

قال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  ،يريض اهلل عنه. ويف رواية الرتمذ

 .«فليس منا غشَّ  نر م  »وسلم: 

جاء يف عمدة القاري رشح صحيح البخاري: يقول العالمة  لثًا:اث

 ابن العريب رمحه اهلل تعاىل: الكذب عىل أربعة أقساٍم:

 َفَمنۡ قال اهلل تعاىل: ﴿ ،ها: الكذب عىل اهلل تعاىلحدها وهو أشد  أ
ۡظلَمُ 

َ
ىَٰ  ِمَمنِ  أ  .[144األنعام: ] ﴾ٱّلَلِ  ََعَ  ٱۡفََتَ

لثاين: الكذب عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه او
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 قال: وهو هو أو نحوه. ،وسلم

وهي شهادة الزور يف إثبات ما ليس  ،لثالث: الكذب عىل الناسا

 أو إسقاط ما هو ثابٌت. ،بثابٍت عىل أحدٍ 

وهو  ،ه الكذب يف املعامالتقال: ومن أشدِّ  ،لرابع: الكذب للناسا

 وهي الكذب والعيب والغش. اهـ. ،أحد أركان الفساد الثالثة فيها

 ء عىل ذلك:اوبن

وفيها  ،ألهنا شهادة زورٍ  ،ةٍ فيحرم عىل الوكيل إحضار فواتري ومهيَّ  

هذه األمور من  وكل   ،وفيها كذٌب عىل العباد ،داعٌ للمؤسسة وخ   ش  غ  

ذلك أخذ ماٍل من املؤسسة ب عىل إذا كان يرتتَّ  واملصاب األكرب ،الكبائر

 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذابغري حق  

 ،وأنا أبيع املاء للمحتاجني ،يف أرضي اليت أملكها بئر ماء: 27لسؤالا

 فهل هذا حالل أم حرام؟

األصل يف هذه املسألة ما رواه اإلمام أمحد عن أيب أوالً: جلواب: ا

ل رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه خراٍش ريض اهلل عنه قال: قا

. وروى اإلمام «والنار ،والكأل ،املسلمون رشكاء يف ثالٍث: املاء»وسلم: 

قال: )هنى رسول اهلل صىل اهلل  اممسلم عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه

وعن بيع املاء(.  ،اب اجلملعليه وعىل آله وصحبه وسلم عن بيع رض  

عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه قال: )هنى رسول وروى اإلمام مسلم 

 اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عن بيع فضل املاء(.
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الرامحون »يقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: نيًا: اث

رواه اإلمام أمحد  «يرمحهم الرمحن ارمحوا أهل األرض يرمحكم أهل السامء

. ويقول صىل اهلل عليه امعاص ريض اهلل عنهعن عبد اهلل بن عمرو بن ال

 ألخيه ما حيب   ال يؤمن أحدكم حتى حيبَّ »وعىل آله وصحبه وسلم: 

 رواه اإلمام البخاري عن أنٍس ريض اهلل عنه. «لنفسه

 ء عىل ذلك:اوبن

ولكن أنصحك  ،لك فال حرج من بيع املاء اً ملاء خاص  افبكون بئر  

 إذا كانت أزمة املاء موجودًة يف بلدكم. وخاصةً  ،بالرمحة بخلق اهلل عز وجل

 رر وأما بيع املاء من اآلبار العامة قبل ح  
فإذا أحرز أحٌد  ،ها فال جيوزز 

واهلل تعاىل  ،وصار يف ملكه فال حرج من بيعه كذلك. هذا ،شيئًا من املاء

 أعلم.

** ** ** 
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 ،ل بعملية االستمناء بيدههل جيوز شرعًا أن يقوم الرج: 1لسؤالا

 بقصد حتليل املادة املنوية؟

 َوٱََّلِينَ ﴿وذلك لقوله تعاىل:  ،االستمناء باليد حرام رشعاً  جلواب:ا
َٰٓ  إَِل  ٥ َحَِٰفُظونَ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  ۡزَوَِٰجِهمۡ  ََعَ

َ
وۡ  أ

َ
يَۡمَُٰنُهمۡ  َمَلَكۡت  َما أ

َ
 َغۡيُ  فَإَِنُهمۡ  أ

 . [6-5املؤمنون: ] ﴾َملُوِميَ 

 إال بيد زوجته. ،لفقهاء عىل حتريم االستمناء باليدا وقد نصَّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

فال جيوز له أن يستمني بيده  ،جاً كان هذا الرجل متزوِّ فإذا 

 ولكن ال حرج من االستمناء بيد زوجته. ،الستخراج املني

فال  ،وهو حمتاج إىل حتليل السائل املنوي ،جوأما إذا كان غري متزوِّ 

للقاعدة التي تقول: )الرضورات  ،من االستمناء بيده يف هذه احلالة حرج

 واهلل تعاىل أعلم. ،ر بقدرها(. هذاقدَّ والرضورات ت   ،تبيح املحظورات

 ر إىل الصور العارية ليس حرامًا؟النظ : هل صحيح أن2َّلسؤالا

 إِنَ  ۡلمر عِ  بِهِۦ لََك  لَيَۡس  َما َتۡقُف  َوَل يقول اهلل تبارك وتعاىل: ﴿ جلواب:ا
َلَٰٓئَِك  ُكُّ  َوٱلُۡفَؤادَ  َوٱۡۡلَََّصَ  ٱلَسۡمعَ  و 

ُ
. ويقول [36]اإلرساء: ﴾ ول  َمۡس  َعۡنهُ  ََكنَ  أ

وا   ل ِلُۡمۡؤِمنِيَ  قُلتبارك وتعاىل: ﴿ بَۡصَٰرِهِمۡ  ِمنۡ  َيُغضُّ
َ
َٰلَِك  فُُروَجُهمۡ  َوَيۡحَفُظوا   أ  َذ

ۡزَكَٰ 
َ
َۢ  ٱّلَلَ  إِنَ  لَُهمۡ  أ  تَۡشَهدُ  يَۡومَ . ويقول تعاىل: ﴿[30]النور: ﴾ يَۡصنَُعونَ  ابِمَ  َخبُِي

لِۡسنَتُُهمۡ  َعلَۡيهِمۡ 
َ
يِۡديِهمۡ  أ

َ
رُۡجلُُهم َوأ

َ
 . [24النور: ] ﴾َيۡعَملُونَ  ََكنُوا   بَِما َوأ
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إن اهلل كتب عىل ابن »هلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: اويقول صىل 

اللسان  ىنوز ،العني النظر ىفزن ،أدرك ذلك ال حمالة ىآدم حظه من الزن

رواه  «بهه ويكذِّ ق ذلك كلَّ والفرج يصدِّ  ،ى وتشتهيوالنفس متنَّ ،املنطق

اإلمام البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل عنه. ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله 

فإن لك األوىل وليست لك  ،النظرة تبع النظرة  يا عيل ال ت  »وصحبه وسلم: 

 د وأبو داود والرتمذي عن أيب بريدة ريض اهلل عنه.رواه اإلمام أمح «اآلخرة

 ء عىل ذلك:اوبن

سواء  ،النساء ـ واملرأة كلها عورة ـ ال جيوز رشعاً عورة النظر إىل فإن 

نرتنت أو غريه من و يف جهاز اإلكان يف صورة تلفزيونية أو فوتوغرافية أ

الشهوة  وخاصة إذا كانت صورًا عارية حترك ،أو حقيقية ،وسائل اإلعالم

 يف نفوس الرجال.

 ،وتثري شهوته ،فيه بأن الصور العارية تفسد اإلنسان ال شكَّ  اومم

وهي بريد إىل الزنى احلقيقي والعياذ  ،ش فكره وعقلهوتشوِّ  ،ر قلبهوتكدِّ 

وا   ل ِۡلُمۡؤِمنِيَ  قُل﴿ولوال ذلك ملا قال تعاىل:  ،باهلل تعاىل بَۡصَٰرِهِمۡ  ِمنۡ  َيُغضُّ
َ
 أ

َٰلَِك  فُُروَجُهمۡ  ا  َوَيۡحَفُظو ۡزَكَٰ  َذ
َ
َۢ  ٱّلَلَ  إِنَ  لَُهمۡ  أ  .[30النور: ] ﴾يَۡصَنُعونَ  بَِما َخبُِي

القرآن الكريم واحلديث الرشيف بني الصورة واحلقيقة.  ق نص  ومل يفرِّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

 ضرورة؟: ما حكم الشرع يف حديث الرجل مع املرأة األجنبية من غري 3لسؤالا

ۡۡلُُموُهنَ  ِإَوَذايقول اهلل تبارك وتعاىل: ﴿ اب:جلوا
َ
لُوُهَن فَۡس  اَمَتَٰع   َسأ
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 بِٱۡلَقۡولِ  ََتَۡضۡعنَ  فََل . ويقول تعاىل: ﴿[53األحزاب: ] ﴾ِحَجاب   َوَرآءِ  ِمن
. فاألصل يف [32األحزاب: ] ﴾اَمۡعُروف   قَۡول   َوقُۡلنَ  َمَرض   قَۡلبِهِۦ ِف  ٱََّلِي َفَيۡطَمعَ 

ولكن احلديث معها  ،ديث مع املرأة األجنبية لرضورٍة أنه جائٌز رشعاً احل

 له آدابه الرشعية: 

وبدون اسرتساٍل معها يف  ،االقتصار عىل الكلامت الرضورية أوالً:

وليس هناك أروع من حياة  ،خشية الوقوع يف املخالفات ،احلديث

يث مع املرأة حيث رضبوا لنا أروع مثاٍل عن آداب احلد ،الصحابة الكرام

تروي أم املؤمنني السيدة عائشة ريض اهلل عنها قصة اإلفك التي  ،األجنبية

فكان من قوهلا: )وكان صفوان بن  ،ابن سلول رماها هبا عدو اهلل ابن أيب  

فأصبح  ،س من وراء اجليش فأدلجاملعطل السلمي ثم الذكواين قد عرَّ 

وقد كان  ،رفني حني رآينفأتاين فع ،فرأى سواد إنساٍن نائمٍ  ،عند منزيل

 ،فاستيقظت باسرتجاعه حني عرفني ،يراين قبل أن يرضب احلجاب عيلَّ 

وال سمعت منه كلمًة  ،مني كلمةً وواهلل ما يكلِّ  ،رت وجهي بجلبايبفخمَّ 

فانطلق يقود  ،حتى أناخ راحلته فوطئ عىل يدها فركبتها ،غري اسرتجاعه

 ي ومسلم. يب الراحلة حتى أتينا اجليش( رواه البخار

وما  ،م صفوان ريض اهلل عنه مع السيدة عائشة ريض اهلل عنهاتكلَّ  ام

 ألنه ال حاجة للكالم. ،سمعت منه غري االسرتجاع

وال تضحك  ،وال يضحك معها ،أن ال يامزحها وال متازحهنيًا: اث

 ألن هذا ليس من شأن أهل األدب واملروءة. ،معه
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امتثاالً ألمر اهلل  ،من برصها وأن تغضَّ  ،من برصه أن يغضَّ  لثًا:اث

واألصل أن يكون من  ،ًا ومواجهةً هذا إذا كان احلديث رضوري   ،تعاىل

 وراء حجاب.

 ََتَۡضۡعنَ  فََل وذلك لقوله تعاىل: ﴿ ،عدم اخلضوع بالكالم بعًا:ار
وهذا سواء بني الرجل  ،[32األحزاب: ] ﴾قَۡلبِهِۦ ِف  ٱََّلِي َفَيۡطَمعَ  بِٱۡلَقۡولِ 

 فال ختضع املرأة بالقول وال الرجل. ،واملرأة

 ،مب الكلامت التي فيها استاملة القلب نحو املتكلِّ جتن مسًا: اخ

 وحتريٌك للشهوات.

 ،أن ال تكون هناك خلوة بني الرجل واملرأة األجنبية دسًا:اس

للحديث الرشيف الذي رواه الطرباين عن أيب أمامة ريض اهلل عنه، عن 

بالنساء، والذي نفيس بيده، ما خال  اكم واخللوة  ، قال: )إيملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

خًا رجٌل وامرأٌة إال دخل الشيطان بينهام، وليزحم رجٌل خنزيرًا متلطِّ 

 له(. خرٌي له من أن يزحم منكبه منكب امرأٍة ال حتل   ،بطنٍي، أو محأةٍ 

 اهلوى: خريًا يقول ابن اجلوزي رمحه اهلل تعاىل يف كتابه ذمِّ أو

 أصعب اجلنايات عىل النفس حمادثة   قبيح الذي جرَّ لتفريط الاومن 

وقد كانت عادة جلامعة من العرب يرون  ،واخللوة هبنَّ  ،النساء األجنبيات

ويقنعون  ،ويثقون من أنفسهم باالمتناع من الزنى ،أن ذلك ليس بعارٍ 

 ،وتلك األشياء تعمل يف الباطن وهم يف غفلٍة عن ذلك ،بالنظر واملحادثة

وهذا هو الذي جنى عىل جمنون ليىل وغريه ما أخرجهم به  ،اإىل أن هلكو



 

 كتاب احلظر واإلباحة

 

365 

 وكان غلطهم من وجهني: ،إىل اجلنون واهلالك

 : خمالفة الرشع الذي هنى عن النظر واخللوة.حدمهاأ

ه عن ثم معاناة كفِّ  ،بل عىل امليل إليهتعريض الطبع ملا قد ج   لثاين:او

لب حصل التلف وإن غ ،فإن غلب وقعت املعايص ،فالطبع يغلب ،ذلك

 بمنع العطشان عن تناول املاء.

 ء عىل ذلك:اوبن

ألصل يف احلديث مع املرأة األجنبية أنه جائز رشعًا إذا كان اف

أو  ،بالرشوط التي ذكرناها؛ أما إذا كان احلديث لغري رضورة ،لرضورةٍ 

كام  ،وهو من زنى اللسان ،فحرام رشعاً  ،ذ واالستمتاعكان بقصد التلذ  

ديث الرشيف الذي رواه اإلمام مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل جاء يف احل

أدرك  ،إن اهلل كتب عىل ابن آدم حظه من الزنى»قال: ملسو هيلع هللا ىلص عنه أن النبي 

ى والنفس متنَّ ،وزنى اللسان النطق ،فزنى العينني النظر ،ذلك ال حمالة

 .«بهق ذلك أو يكذِّ والفرج يصدِّ  ،وتشتهي

ر من االسرتسال باحلديث مع ملسلم أن يكون عىل حذاوجيب عىل 

فإن  ،ة واخلال واخلالةوالعمَّ  كبنات العمِّ  ،النساء األرحام غري املحارم

 ذلك من تزيني الشيطان والعياذ باهلل تعاىل.

فهذا أكثم بن صيفي حكيم  ،تهمكان يويص به العقالء خلاصَّ  اوهذ

العرب يف اجلاهلية يقول: أحسنوا حيسن بكم، واسمحوا يسمح لكم، 

 .واعلموا أن حمادثة النساء شعبة من الزنىنساؤكم،  وعفوا تعفَّ 



 

 الفتاوى الرشعية

 

366 

 ،ب ولده فقال: إين قد اخرتتك لتأديب ولديودعا عبد امللك بمؤدِّ 

وجعلتك عيني عليهم وأميني، فاجتهد يف تأديبهم ونصيحتي فيام 

 ،حتى حيفظوهعزَّ وجل  هم كتاب اهللمر استنصحتك فيه من أمرهم، علِّ 

 اهلل فيه من حالل وحرام حتى يعقلوه، وخذهم من بنيَّ فهم عىل ما وقِّ 

ه، ومن هم من الشعر أعفَّ األخالق بأحسنها، ومن اآلداب بأمجعها، وروِّ 

، وجمالسة األظناء، وخمالطة هم حمادثة النساءب  وجنِّ احلديث أصدقه، 

هبم دوين، وال خترجهم من علم إىل علم حتى فهم يب، وأدِّ السفهاء، وخوِّ 

ة للفهم، وأنا أسأل اهلل إن ازدحام الكالم يف السمع مضلَّ يفهموه، ف

 واهلل تعاىل أعلم. ،توفيقك وتسديدك. هذا

 : ما حكم خروج املرأة للعمل، وخاصة إذا كانت ختتلط بالرجال؟4السؤال

لًة واملرأة مكمِّ  ،اًل للمرأةجعل اهلل تعاىل الرجل مكمِّ أوالً: جلواب: ا

ة املرأة تأمني ومهمَّ  ،ًة نحو اآلخرام مهمَّ واحٍد منه وجعل لكلِّ  ،للرجل

لذلك أوجب عليها القرار يف بيتها فقال  ،السكن لزوجها وتربية أوالدها

 .[33األحزاب: ] ﴾ُبُيوتُِكنَ  ِف  َوقَۡرنَ تعاىل: ﴿

نحو  خرجت املرأة من بيتها مدًة طويلًة ضيعت وظيفتها األصليةفإذا 

 بل للمجتمع كله. ،لألرسة فقط ال ،ويف ذلك خسارةٌ  ،زوجها وأبنائها

فأوجب النفقة هلا عىل أبيها  ،ام تكريمٍ م اهلل تعاىل املرأة أيَّ لقد كرَّ نيًا: اث

وأوجبها عىل  ،وأوجبها عىل زوجها عندما كانت زوجةً  ،عندما كانت بنتاً 

 األمر إن مل يكن هلا معيٌل. وأوجبها عىل ويلِّ  ،أوالدها عندما كانت أماً 
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ة بنتي فلتذكر قصَّ  ،ت املرأة للخروج من أجل العملضطرَّ إذا الثًا: اث

 َماسيدنا شعيب عليه السالم عندما سأهلام سيدنا موسى عليه السالم: ﴿
بُونَا ٱلر ََِعٓءُ  يُۡصِدرَ  َحَتَٰ  نَۡسِق  َل  قَاَۡلَا َخۡطُبُكَما

َ
. [23القصص: ] ﴾َكبِي   َشۡيخ   َوأ

 تلطا بالرجال أثناء العمل.ومل خت ،يعني ما خرجتا إال لفقد املعيل

 ،ضها للمخالفات الرشعيةخروج املرأة من بيتها للعمل قد يعرِّ بعاً: ار

 ومن هذه املخالفات:

لقوله صىل اهلل  ،مٌة رشعاً وهي حمرَّ  ،األجانب خللوة بالرجالاـ 1

رجٌل بامرأٍة إال ومعها ذو حمرٍم(  عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ال خيلونَّ 

ان البخاري ومسلم عن ابن عباٍس ريض اهلل عنه. ولقوله صىل رواه اإلمام

فقال  ،ساءعىل النِّ خول  اكم والد  اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )إيَّ 

أفرأيت احلمو؟ قال: احلمو املوت( رواه  ،رجٌل من األنصار: يا رسول اهلل

 اإلمامان البخاري ومسلم عن عقبة بن عامٍر ريض اهلل عنه. ولقوله صىل

بالنساء، والذي نفيس  اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )إياكم واخللوة  

بيده، ما خال رجٌل وامرأٌة إال دخل الشيطان بينهام، وليزحم رجٌل خنزيرًا 

له(  خرٌي له من أن يزحم منكبه منكب امرأٍة ال حتل   ،متلطخًا بطنٍي أو محأةٍ 

  عنه.رواه الطرباين يف الكبري عن أيب أمامة ريض اهلل

 ل ِۡلُمۡؤِمنِيَ  قُلقال تعاىل: ﴿ ،ونظر الرجال إليها ،لنظر إىل الرجالاـ 2
وا   بَۡصَٰرِهِمۡ  ِمنۡ  َيُغضُّ

َ
 َيۡغُضۡضنَ  ل ِۡلُمۡؤِمَنَٰتِ  َوقُل. وقال تعاىل: ﴿[30النور: ] ﴾أ

بَۡصَٰرِهِنَ  ِمنۡ 
َ
. وقال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: [31النور: ] ﴾أ
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العني  ىفزن ،أدرك ذلك ال حمالة ،ه من الزنىتب عىل ابن آدم حظَّ )إن اهلل ك

ق ذلك والفرج يصدِّ  ،ى وتشتهيوالنفس متنَّ ،اللسان املنطق ىوزن ،النظر

 به( رواه اإلمامان البخاري ومسلم عن ابن عباٍس ريض اهلل عنه.ه ويكذِّ كلَّ 

 ۡعنَ ََتۡضَ  فََل واهلل تعاىل هنى عنه بقوله: ﴿ ،خلضوع بالقولاـ 3
 .[32األحزاب: ] ﴾اَمۡعُروف   قَۡول   َوقُۡلنَ  َمَرض   قَۡلبِهِۦ ِف  ٱََّلِي َفَيۡطَمعَ  بِٱۡلَقۡولِ 

 ء عىل ذلك:اوبن

من تأمني السكن  ،فت به رشعاً ملرأة أن تقوم بام كلِّ افيجب عىل  

أو  ،مافإذا احتاجها املجتمع لعمٍل  ،وحسن الرتبية لألبناء ،للزوج

وأن تكون  ،فلتخرج للعمل مع الضوابط الرشعية ،ما احتاجت هي لعملٍ 

فإن مل  ،عىل حذٍر من الوقوع يف املخالفات الرشعية التي ذكرنا شيئًا منها

ولتذكر حديث احلبيب  ،ح جانب الدين عىل الدنياتستطع عىل ذلك فلرتجِّ 

 ،بآخرته دنياه أرضَّ  صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )من أحبَّ 

فآثروا ما يبقى عىل ما يفنى( رواه اإلمام  ،بدنياه آخرته أرضَّ  ومن أحبَّ 

 أمحد واحلاكم عن أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه.

ولتذكر حديث سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

عىل الرجال من النساء( رواه اإلمامان  وسلم: )ما تركت بعدي فتنًة أرضَّ 

فال تكن سببًا لفتنة  ،بن زيٍد ريض اهلل عنهام البخاري ومسلم عن أسامة

 واهلل تعاىل أعلم. ،ض نفسها للفتنة. هذاوال تعرِّ  ،الرجال
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 : هل جيوز للمرأة املسلمة أن تعمل كسكرترية بسبب حاجتها املادية؟5لسؤالا

األحزاب: ] ﴾ُبُيوتُِكنَ  ِف  َوقَۡرنَ يقول اهلل تبارك وتعاىل: ﴿ جلواب:ا

 ،من تربية لألوالد وخدمة للبيت ،عمل املرأة يف بيتهاأصل  . ألنَّ [33

فقة للمرأة عىل أبيها إن وقد أوجب اهلل تعاىل النَّ ،وتأمني سكٍن للزوج

فإن  ،وعىل أبنائها إن كانت أمًا  ،وعىل زوجها إن كانت زوجةً  ،كانت بنتاً 

 مل جتد معياًل هلا فعىل بيت املسلمني نفقتها.

ولكن  ،لنفقة عليها فلها اخلروج للعململ يوجد أحد يقوم بافإن 

من خالل بنات سيدنا شعيب  ،منا إياه القرآن العظيمباألدب الذي علَّ 

﴾؟ َخۡطُبُكَما َماسيدنا موسى عليه السالم: ﴿ عندما سأهلنَّ  ،عليه السالم

بُونَا ٱلر ََِعٓءُ  يُۡصِدرَ  َحَتَٰ  نَۡسِق  َل ﴿ ،اجلواب خمترص وكاٍف  ،كلمة واحدة
َ
 َوأ

وأبونا عاجز عن  ،يعني ال نختلط بالرجال [23القصص: ] ﴾َكبِي   ۡيخ  شَ 

 وال معيل لنا. ،العمل

 ء عىل ذلك: اوبن

جيوز للمرأة أن تعمل سكرترية عند رجٍل لوجود املخالفات  فال

 التالية:

هذه واخللوة  ،ضها هذا العمل للخلوة مع صاحب العمليعرِّ  أوالً:

والدخول  إياكم»يه وعىل آله وصحبه وسلم: حرام رشعًا لقوله صىل اهلل عل

فقال رجٌل من األنصار: يا رسول اهلل أفرأيت احلمو؟ قال:  ،عىل النساء

 رواه اإلمام البخاري عن عقبة بن عامٍر ريض اهلل عنه. «احلمو املوت
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رجٌل بامرأٍة  ال خيلونَّ »هلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: اولقوله صىل 

 ه اإلمام البخاري عن ابن عباٍس ريض اهلل عنهام.روا« إال مع ذي حمرمٍ 

، ملسو هيلع هللا ىلصلطرباين عن أيب أمامة ريض اهلل عنه، عن رسول اهلل اوروى 

إياكم واخللوة بالنساء، والذي نفيس بيده، ما خال رجٌل وامرأٌة إال »قال: 

خرٌي  ،خًا بطنٍي، أو محأةٍ دخل الشيطان بينهام، وليزحم رجٌل خنزيرًا متلطِّ 

 .«له حم منكبه منكب امرأٍة ال حتل  له من أن يز

 قُلواهلل تعاىل يقول: ﴿ ،ولنظرها للرجال ،للنظر إليها ضهيعرِّ  نيًا:اث
وا   ل ِۡلُمۡؤِمنِيَ  بَۡصَٰرِهِمۡ  ِمنۡ  َيُغضُّ

َ
 ل ِۡلُمۡؤِمَنَٰتِ  َوقُل. ويقول تعاىل: ﴿[30النور: ] ﴾أ

بَۡصَٰرِهِنَ  ِمنۡ  َيۡغُضۡضنَ 
َ
م مسلم عن أيب هريرة . وروى اإلما[31النور: ] ﴾أ

 ،إن اهلل كتب عىل ابن آدم حظه من الزنى»قال: ملسو هيلع هللا ىلص ريض اهلل عنه أن النبي 

والنفس  ،وزنى اللسان النطق ،فزنى العينني النظر ،أدرك ذلك ال حمالة

 .«بهق ذلك أو يكذِّ والفرج يصدِّ  ،ى وتشتهيمتنَّ

ىل وتفسد ع ،لنظرة سهٌم من سهام إبليس تفسد عىل املرأة دينهااو

ما »ألن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول:  ،الرجل دينه

رواه اإلمام البخاري عن  «عىل الرجال من النساء تركت بعدي فتنًة أرضَّ 

 أسامة بن زيٍد ريض اهلل عنهام.

القرآن  عنه بنصِّ  وهذا منهي   ،ضها للخضوع بالقولقد يعرِّ لثًا: اث

 ﴾َمَرض   قَۡلبِهِۦ ِف  ٱََّلِي َفَيۡطَمعَ  بِٱۡلَقۡولِ  ََتَۡضۡعنَ  فََل قال تعاىل: ﴿ ،العظيم

. ومن املالحظ بشكل عام لني كالم املرأة أثناء عملها مع [32األحزاب: ]
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 إال من رحم اهلل تعاىل. ،الرجال

ر املرأة بقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: أذكِّ  ،وأخرياً 

رواه  «لك اهلل به ما هو خرٌي لك منهإال بدَّ  عزَّ وجل إنك لن تدع شيئًا هلل»

 اإلمام أمحد عن أيب قتادة ريض اهلل عنه.

حيث إن الكثري  ،ر املرأة يف بيتها خرٌي هلا من اختالطها بالرجالاوقر

وإما لبعض املراجعني  ،إما لصاحب العمل ،سببًا للفتنة نَّ أو ك   ،نَّ ت  ف   منهنَّ 

 إال من رحم اهلل تعاىل.

زوجها  ع حقَّ فال حرج فيه إذا مل تضيِّ  ،ا مع النساء فقطأما عمله

 واهلل تعاىل أعلم. ،أوالدها. هذا وحقَّ 

: هل صحيح بأنه جيوز شرعًا للمرأة أن تضع على وجهها 6لسؤالا

 قلياًل من الزينة وخترج إىل الشارع وهي كاشفة عن وجهها؟

أمام  أو ،الزينة التي تضعها املرأة عىل وجهها لزوجها جلواب:ا

وأما إذا أرادت اخلروج  ،جائزة رشعاً  ،أو أمام النساء املسلامت ،حمارمها

من بيتها فيجب عليها سرت وجهها ـ حتى ولو كانت تعتقد بأن الوجه 

وۡ  ِۡلُُعوَۡلِِهنَ  إَِل  زِينََتُهنَ  ُيۡبِدينَ  َوَل ليس بعورة ـ وذلك لقوله تعاىل: ﴿
َ
 أ

وۡ  َءابَآئِِهنَ 
َ
وۡ  ُعوَۡلِِهنَ بُ  َءابَآءِ  أ

َ
ۡبَنآئِِهنَ  أ

َ
وۡ  أ

َ
ۡبَنآءِ  أ

َ
وۡ  ُبُعوَۡلِِهنَ  أ

َ
َٰنِِهنَ  أ وۡ  إِۡخَو

َ
 بَِنٓ  أ

َٰنِِهنَ  وۡ  إِۡخَو
َ
َٰتِِهنَ  بَِنٓ  أ َخَو

َ
وۡ  أ

َ
وۡ  نَِسآئِِهنَ  أ

َ
يَۡمَُٰنُهنَ  َملََكۡت  َما أ

َ
 .[31النور: ] ﴾أ

 ء عىل ذلك:اوبن

زينة عىل وجهها إذا أرادت ملرأة أن تضع شيئًا من الافيحرم عىل 
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مهام كان قلياًل؛ ألنه من الزينة  ،وهي كاشفة عن وجهها ،اخلروج من بيتها

 التي جيب سرتها.

واجب  من الشابَّة ملرأة أن تعلم بأن سرت الوجهاوكذلك جيب عىل 

ة يف هذه األيام التي فسق وخاصَّ  ،عليها ولو مل يكن عليه يشء من الزينة

 واهلل تعاىل أعلم. ،رحم اهلل تعاىل. هذا فيها الشباب إال من

 : هناك من العلماء من أجاز قيادة السيارة للمرأة، فهل حيق7ُّلسؤالا

 هلا أن تسافر بسيارتها لوحدها أكثر من مسافة القصر؟

قيادة السيارة أمٌر مباح يف الرشع إن كان للرجال أو  جلواب:ا

أن خترج بالضوابط  واملرأة إذا خرجت من بيتها جيب عليها ،للنساء

كام جاء يف احلديث  ،ها عورةواملرأة كل   ،وذلك من سرت عورهتا ،الرشعية

فإذا خرجت استرشفها الشيطان( رواه الرتمذي.  ،الرشيف )املرأة عورةٌ 

املرأة لتخرج من بيتها وما هبا  ام النساء عورٌة، وإنَّ ويف رواية للطرباين: )إنَّ 

ين بأحٍد إال أعجبته، ، فيقول: إنك ال مترِّ فيسترشف هلا الشيطان ،من بأسٍ 

املرأة لتلبس ثياهبا، فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضًا، أو  وإنَّ 

ا مثل أن تعبده يف أشهد جنازًة، أو أصيل يف مسجٍد، وما عبدت امرأٌة رهبَّ 

ا إذا خرجت من املرأة عورٌة، وإهنَّ  بيتها(. ويف رواية أخرى للطرباين: )إنَّ 

تها استرشفها الشيطان فتقول: ما رآين أحٌد إال أعجبته، وأقرب ما تكون بي

 إىل اهلل إذا كانت يف قعر بيتها(.

ه عورًة دَّ لة كشف الوجه مسألة خالفية بني الفقهاء، منهم من عأومس
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وقال بوجوب سرته، ومنهم من قال ليس بعورة وال جيب سرته، ولكن 

 رأة أن تسرت وجهها إذا خشيت الفتنة.فق الفقهاء عىل أنه جيب عىل املاتَّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

إذا كانت بحجاهبا  ،حرج من قيادة السيارة بالنسبة للمرأة فال

لقوله صىل اهلل  ،وأن ال تسافر مسافة القرص بدون حمرم ،الكامل الرشعيِّ 

عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ال تسافر املرأة ثالثة أياٍم إال مع ذي حمرٍم( 

المرأٍة تؤمن باهلل واليوم  ويف رواية ملسلم: )ال حيل   ،خاري ومسلمرواه الب

ويف رواية ملسلم: )ال  ،اآلخر تسافر مسرية ثالث لياٍل إال ومعها ذو حمرٍم(

 تسافر املرأة يومني من الدهر إال ومعها ذو حمرٍم منها أو زوجها(.

 دة السيارة للمرأة للمحظورات التالية:اولكن ننصح بعدم قي

 قد تؤدي قيادة املرأة للسيارة إىل التساهل يف حجاهبا، وكشف الً:أو

 أنظار الرجال، والوجه هو جممع املحاسن كام هو معلوم. وجهها الذي هو حمط  

بسبب كثرة  ،قيادة املرأة للسيارة قد تؤدي إىل نزع احلياء منها نيًا:اث

لقوله تعاىل:  ،األصل يف املرأة املكث يف البيت مع أنَّ  ،خروجها من بيتها

جَ  َتَۡبَۡجنَ  َوَل  ُبُيوتُِكنَ  ِف  َوقَۡرنَ ﴿ وَلَٰ  ٱۡلَجَِٰهلَِيةِ  َتَۡبُّ
ُ
. [33األحزاب: ] ﴾ٱۡۡل

من  ءحياكثر حتى صارت مرضب املثل: فالٌن أ ،وطبيعة املرأة احلياء

 العذراء يف خدرها.

ض نفسها للفتنة وهي يف حالة غنى عنها، وذلك ربام أن تعرِّ لثًا: اث

بالوقوف يف حمطات البنزين، وعند مراكز التفتيش، وأمام رشطة املرور، 
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باإلضافة إىل أعطال السيارات، أو طروء حوادث السري، وخاصة مع 

 ة الزحام.شدَّ 

أن تصبح عندها جرأة السفر مسافة القرص لوحدها بدون  بعًا:ار

 واهلل تعاىل أعلم. ،إىل غري ذلك من املفاسد. هذا ،حمرم

وز مصافحة املرأة األجنبية لضرورة إظهار بأن جتهل  :8لسؤالا

 اإلسالم ديٌن حيوي وليس جامدًا؟

رم عند مجهور الفقهاء حتة مصافحة املرأة األجنبيَّ  إنَّ  أوالً:جلواب: ا

ألنه ثبت أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  ،يف املذاهب األربعة

اإلمام أمحد عن السيدة عائشة  كام روى ،ة قط  وسلم ما صافح امرأة أجنبيَّ 

ت يد رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله ريض اهلل عنها قالت: )ما مسَّ 

 وصحبه وسلم يد امرأٍة يف بيعٍة قط(.

الطرباين عن معقل بن يساٍر ريض اهلل عنه، قال: قال رسول وأخرج 

اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ألن يطعن يف رأس أحدكم 

 له(. امرأًة ال حتل   يٍط من حديٍد خرٌي له من أن يمسَّ بمخ

ِ قال تعاىل: ﴿ نيًا:اث  ٱلُۡمَنَِٰفقِيَ  َوَلَِٰكنَ  َولِۡلُمۡؤِمنِيَ  َولِرَُسوَِلِۦ ٱۡلعَِزةُ  َوّلِلَ
 . ويقول سيدنا عمر ريض اهلل عنه: )إنا كنا أذلَّ [8املنافقون: ] ﴾َيۡعلَُمونَ  َل 

نا اهلل( نا اهلل به أذلَّ ة بغري ما أعزَّ زَّ فمهام نطلب الع   ،سالمنا اهلل باإلقوٍم فأعزَّ 

 رواه احلاكم.

أن  يقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )فاهلل أحق   لثًا:اث
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 يستحيا منه( رواه الرتمذي عن هبز بن حكيم ريض اهلل عنه.

 ء عىل ذلك:اوبن

جد رضورة يف وال تو ،لرجل مصافحة املرأة األجنبيةافيحرم عىل 

 ،ظهر فخره واعتزازه بدين اهلل تعاىلكام جيب عىل املسلم أن ي   ،مصافحتها

إسالمه ودينه يمنعانه من ذلك خشية الفتنة  وأن يعتذر للمرأة األجنبية بأنَّ 

والعكس  ،م نظر الرجل إىل املرأة األجنبيةاهلل تعاىل حرَّ  ألنَّ  ،عليه وعليها

وا   ل ِۡلُمۡؤِمنِيَ  قُلله تعاىل: ﴿القرآن الكريم بقو بنصِّ  كذلك،  ِمنۡ  َيُغضُّ
بَۡصَٰرِهِمۡ 

َ
 ِمنۡ  َيۡغُضۡضنَ  ل ِۡلُمۡؤِمَنَٰتِ  َوقُل. وبقوله تعاىل: ﴿[30النور: ] ﴾أ

بَۡصَٰرِهِنَ 
َ
من باب أوىل.  ر ربنا تعاىل من النظر فاملس  . فإذا حذَّ [31النور: ] ﴾أ

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

 م الرجل على املرأة األجنبية؟أن يسلِّ : هل جيوز شرعًا9لسؤالا

 َفَحيُّوا   بَِتِحَية   ُحي ِيُتم ِإَوَذايقول اهلل تبارك وتعاىل: ﴿أوالً: جلواب: ا
ۡحَسنَ 

َ
ٓ  بِأ وۡ  ِمۡنَها

َ
ٓ  أ َٰ  ََكنَ  ٱّلَلَ  إِنَ  ُردُّوَها ِ  ََعَ ء   ُك  . [86النساء: ] ﴾َحِسيًبا ََشۡ

 عنه قال: قال رسول اهلل صىل وروى اإلمام مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل

وال  ،اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ال تدخلون اجلنة حتى تؤمنوا

 إذا فعلتموه حتاببتم! أفشوا أوال أدل   ،واتؤمنوا حتى حتاب  
ٍ
كم عىل يشء

 السالم بينكم(. 

روى اإلمام البخاري عن سهٍل بن سعد ريض اهلل عنه قال: نيًا: اث

معة قلت: ومل؟ قال: كانت لنا عجوٌز ترسل إىل بضاعة )كنا نفرح يوم اجل
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فتطرحه يف  ،قال ابن مسلمة: نخٍل باملدينة ـ فتأخذ من أصول السلق ـ

 ،م عليهافإذا صلينا اجلمعة انرصفنا ونسلِّ  ،قدٍر وتكركر حباٍت من شعريٍ 

 ى إال بعد اجلمعة(.وما كنا نقيل وال نتغدَّ  ،مه إلينا فنفرح من أجلهفتقدِّ 

علينا النبي صىل  يزيٍد قالت: )مرَّ  تروى أبو داود عن أسامء بن لثًا:اث

 م علينا(. اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف نسوٍة فسلَّ 

قال أصحابنا: واملرأة مع  يقول اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل: بعًا: ار

ته فإن كانت املرأة زوج ،وأما املرأة مع الرجل ،املرأة كالرجل مع الرجل

 مًا من حمارمه، فهي معه كالرجل مع الرجل، فيستحب  ر  أو جاريته أو حم  

السالم  اآلخر بالسالم ، وجيب عىل اآلخر رد   واحٍد منهام ابتداء   لكلِّ 

م اف االفتتان هبا، مل يسلِّ عليه، وإن كانت أجنبية، فإن كانت مجيلة خي  

م هي عليه ابتداء،  تسلِّ اجلواب، ومل م مل جيز هلا رد  الرجل عليها، ولو سلَّ 

 جوابًا، فإن أجاهبا كره له.  مت مل تستحقَّ فإن سلَّ 

 ن  مر سلِّ يجاز أن  أو كنَّ مجاعة نساء، كانت عجوزًا ال يفتتن هبا،وإن 

 .نَّ السالم عليه لرجل، وعىل الرجل ردَّ عىل ا

 ء عىل ذلك:اوبن

جاز  ،كانت املرأة األجنبية عجوزًا ومن القواعد من النساءفإذا 

 السالم. وعليها رد   ،السالم عليها ابتداءً 

عليه فيحرم  ،ة وخيشى الرجل عىل نفسه من الفتنةإذا كانت شابَّ أما 

وال حرج من  ،السالم ة رد  م ال جيب عىل املرأة الشابَّ فإن سلَّ  ،السالم عليها
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 السالم عىل اجلمع من النسوة.

 ، املرأة الشابةب السالم عىلرجل مسلم أن يتجنَّ أنصح كلَّ وأنا 

سواء كان يف اجلامعة أو أماكن  ،وخاصة إذا كان هو يف سن الشباب

وبعد  ،ألن بعد السالم قد يكون الكالم ،وما أكثرها ،خشية الفتنة ،العمل

 ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم. هذا الكالم قد يكون اللقاء...

 واهلل تعاىل أعلم.

 كون حجاب املرأة أسود؟: هل يشرتط أن ي10لسؤالا

نَزۡلَا قَدۡ  َءاَدمَ  َيَٰبَِنٓ : يقول اهلل تبارك وتعاىل: ﴿أوالً اجلواب: 
َ
 أ

َٰرِي اِۡلَاس   َعلَۡيُكمۡ  َٰلَِك  ٱَۡلۡقَوىَٰ  َوِۡلَاُس  اَورِيش   َسۡوَٰءتُِكمۡ  يَُو َٰلَِك  َخۡي   َذ  ِمنۡ  َذ
 َخلَقَ  ٱََّلِي ُهوَ ويقول تعاىل: ﴿ [26األعراف: ] ﴾يََذَكُرونَ  لََعَلُهمۡ  ٱّلَلِ  َءاَيَٰتِ 
ۡرِض  ِف  َما لَُكم

َ
َُٰهنَ  ٱلَسَمآءِ  إَِل  ٱۡسَتَوىَٰٓ  ُثمَ  اََجِيع   ٱۡۡل  وَُهوَ  َسَمََٰوَٰت   َسۡبعَ  فََسَوى

 ِ ء   بُِكل   .[31]النور: ﴾ زِينَتَُهنَ  ُيۡبِدينَ  َوَل ويقول تعاىل: ﴿ [29]البقرة: ﴾ َعلِيم   ََشۡ

أيب داود عن أم سلمة ريض اهلل عنها قالت: )ملا جاء يف سنن  نيًا:اث

خرج نساء األنصار  [59األحزاب: ] ﴾َجَلَٰبِيبِِهنَ  ِمن َعلَۡيِهنَ  يُۡدنِيَ نزلت: ﴿

 عىل رؤوسهن الغربان من األكسية(. كأنَّ 

األصل يف ثياب املرأة أنه ليس هلا لون خاٌص تلبسه املرأة عند لثًا: اث

 تلبس ما شاءت برشوٍط:فلها أن  ،خروجها من البيت

 ال يكون فيه زينة ملفتٌة للنظر.أن  ـ1

 ال يكون شفافًا يظهر ما حتته.أن  ـ2
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 قًا يظهر حدود اجلسم.ال يكون ضيِّ أن  ـ3

 ي مجيع البدن.يغطِّ أن  ـ4

زًا والمعًا ومنقوشًا يلفت أنظار ال يكون مزخرفًا ومطرَّ أن  ـ5

 .[31النور: ] ﴾زِينََتُهنَ  ينَ ُيۡبدِ  َوَل لقوله تعاىل: ﴿ ،االرجال إليه

 ء عىل ذلك:اوبن

بل  ،يشرتط أن يكون لباس املرأة الذي تسرت به ثياهبا أسود فال 

ملا  ،ولكن األفضل هو األسود ،تلبس ما شاءت بالرشوط املذكورة سابقاً 

وهلذا كان هو الغالب  ،فيه من زيادة الوقار واحلشمة واالبتعاد عن الزينة

 ريض اهلل عنهن كام جاء يف حديث أم سلمة ريض اهلل عنها. يف نساء الصحابة

ق رشوطه. ة نساء بلدها الذي حيقِّ أن تراعي لون ثياب عامَّ للمرأة و

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

 : هل جيوز شرعاً للمرأة أن تلبس اخللخال وخترج فيه خارج بيتها؟11لسؤالا

 َمنۡ  قُۡل له تعاىل: ﴿لقو ،ن االستحباب: األصل يف التزي  أوالً جلواب: ا
ۡخَرجَ  ٱَلِتٓ  ٱّلَلِ  زِيَنةَ  َحَرمَ 

َ
ِۡزقِ  ِمنَ  َوٱلَطي َِبَِٰت  لِعَِبادِهِۦ أ  .[32األعراف: ] ﴾ٱلر 

 العطاردي ريض اهلل عنه قال:  اومل
ٍ
روى اإلمام أمحد عن أيب رجاء

مل نره عليه قبل ذلك  )خرج علينا عمران بن حصنٍي وعليه مطرٌف من خز  

رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال:  فقال: إنَّ  ،دهوال بع

أن يرى أثر نعمته  حيب  عزَّ وجل  اهلل فإنَّ  ،عليه نعمةً عزَّ وجل  من أنعم اهلل

 وقال روٌح ببغداد: حيب أن يرى أثر نعمته عىل عبده(. ،عىل خلقه
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 لوا.العالية: كان املسلمون إذا تزاوروا جتمَّ أبو  ويقول

ئشة ريض اهلل عنها قالت: )كان نفٌر من اروى مكحول عن عو

أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ينتظرونه عىل 

فجعل ينظر يف املاء  ،فخرج يريدهم ويف الدار ركوٌة فيها ماءٌ  ،الباب

وأنت تفعل هذا؟ قال: نعم،  ،ي حليته وشعره، فقلت: يا رسول اهللويسوِّ 

 اجلامل(. اهلل مجيٌل حيب   ئ من نفسه فإنَّ رجل إىل إخوانه فليهيِّ إذا خرج ال

الذهب والفضة  اذ املرأة أنواع حيلِّ أمجع الفقهاء عىل جواز اختِّ نيًا: اث

 ن  ما يعتدر  وكلِّ  ،واخللخال ،والسوار ،واخلاتم ،والعقد ،مجيعًا كالطوق

 ه بالرجال.اإلرساف والتشب   لبسه ومل يبلغ حدَّ 

ألنه جيوز  ،ذت املرأة خالخل كثرية للمغايرة يف اللباس جازاختوإذا 

إلطالق قول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله  ،بلبسه اذ ما جرت عادهتنَّ اختِّ 

عىل  م  رِّ الذهب واحلرير لإلناث من أمتي وح   لَّ ح  وصحبه وسلم: )أ  

 ذكورها( رواه اإلمام أمحد عن أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه.

 ن التكرب  جيب عىل املسلم كام جيب عىل املسلمة أال يقصد بالتزي   لثًا:اث

 قصد ذلك حرام. ألنَّ  ،وال اخليالء

ه: )اعلم أنه ال تالزم بني قصد بن عابدين يف حاشيته ما نص  ايقول 

 اجلامل وقصد الزينة.

وإظهار النعمة  ،وإقامة ما به الوقار ،لقصد األول لدفع الشنياف

 وهو أثر أدب النفس وشهامتها.شكرًا ال فخرًا، 
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ومل يكن لقصد  ،باخلضاب وردت السنة :لثاين أثر ضعفها، وقالوااو

ثم بعد ذلك إن حصلت زينٌة فقد حصلت يف ضمن قصٍد مطلوٍب  ،الزينة

، وهلذا قال يف الولواجلية: لبس >فتٌح < ،ه إذا مل يكن ملتفتًا إليهفال يرض  

 حراٌم، وتفسريه أن ؛ ألن التكرب  كربَّ الثياب اجلميلة مباٌح إذا كان ال يت

 يكون معها كام كان قبلها( اهـ .

ال جيوز للمرأة أن تأيت من األعامل ما  أنه فق الفقهاء عىل: اتَّ بعاً ار

 يَۡضِۡبنَ  َوَل قال تعاىل: ﴿ ،ب عليه االفتتان هبايلفت النظر إليها ويرتتَّ 
رُۡجلِِهنَ 

َ
. حيث كانت املرأة متيش [31النور: ] ﴾زِينَتِِهنَ  ِمن َُيۡفِيَ  َما ِلُۡعلَمَ  بِأ

هبا الرجال  فإذا مرَّ  ،يف الطريق ويف رجلها خلخال صامت ال يعلم صوته

فنهى اهلل سبحانه وتعاىل  ،رضبت األرض برجلها ليسمع الرجال طنينه

 النساء عن ذلك.

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،تبرشط سرته خارج البي ،حرج من لبس اخللخال للمرأة فال

ن ال التكرب واخليالء واملباهاة وأن تقصد به التزي   ،وأمام الرجال األجانب

 ،يجب أن ال يسمع صوته. هذافوإذا مشت به يف الطريق  ،واالستعالء

 واهلل تعاىل أعلم.

: هل جيوز للمرأة أن تكتحل وخترج إىل الشارع وهي 12لسؤالا

 كاشفة عن وجهها؟

يقول اهلل تعاىل:  ،نة املباحة رشعاً االكتحال من الزيأوالً: جلواب: ا
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ۡخَرجَ  ٱَلِتٓ  ٱّلَلِ  زِيَنةَ  َحَرمَ  َمنۡ  قُۡل ﴿
َ
. وخاصًة [32األعراف: ] ﴾لِعَِبادِهِۦ أ

وَ التي قال اهلل تعاىل يف شأهنا: ﴿ ،بالنسبة للمرأة
َ
 وَُهوَ  ٱۡۡلِۡلَيةِ  ِف  يُنََشُؤا   َمن أ

 . [18الزخرف: ] ﴾ُمبِي   َغۡيُ  ٱۡۡلَِصامِ  ِف 

 املرأة أمام الرجال األجانبفق الفقهاء عىل وجوب سرت وجه اتَّ نياً: اث

لقوله تعاىل:  ،وكذلك جيب سرته إذا كان عليه زينةٌ  ،يت الفتنةش  إذا خ  

 . [31النور: ] ﴾زِينََتُهنَ  ُيۡبِدينَ  َوَل ﴿

 ء عىل ذلك:اوبن

هذا وخاصًة يف  ،ملرأة أن تسرت وجهها إذا كانت شابةً افيجب عىل  

 سواٌء أكانت مكتحلًة أم ال.  ،الزمن الذي كثرت فيه الفتن

ها أنه ليس بعورٍة وال ت املرأة عىل كشف وجهها لظنِّإذا أرصَّ أما و

فيجب عليها سرته من أجل إخفاء الكحل  ،وكانت مكتحلةً  ،جيب سرته

 واهلل تعاىل أعلم. ،الذي هو من الزينة التي جيب سرتها. هذا

 ز للمرأة املسلمة أن تضع املاسكرا لرموش عينيها؟: هل جيو13لسؤالا

 َمنۡ  قُۡل قال تعاىل: ﴿ ،أباح اهلل تعاىل الزينة للمرأةأوالً: جلواب: ا
ۡخَرجَ  ٱَلِتٓ  ٱّلَلِ  زِيَنةَ  َحَرمَ 

َ
 . واملاسكرا من الزينة.[32األعراف: ] ﴾لِعَِبادِهِۦ أ

 عن الرجال األجانب : أوجب اهلل تعاىل عىل املرأة أن تسرت زينتهانياً اث

هلم . فإن أبدت زينتها [31النور: ] ﴾زِينََتُهنَ  ُيۡبِدينَ  َوَل قال تعاىل: ﴿ ،عنها

 فهي آثمٌة وعاصيٌة.

ذكر الفقهاء بأنه جيب إيصال املاء إىل األهداب أو رموش لثًا: اث
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الوجه الذي جيب غسله أثناء  ألهنا يف حدِّ  ،العني أثناء الوضوء والغسل

 لغسل.الوضوء وا

 ء عىل ذلك:اوبن

ولكن جيب أن  ،ا من الزينةحرج من استعامل املاسكرا ألهنَّ  فال 

 حرم استعامهلا؛ كام جيب وإالَّ  ،تكون املاسكرا مصنوعًة من مادٍة طاهرةٍ 

 ظهرها أمام الرجال األجانب.عىل املرأة أن ال ت  

 توجب ،كانت املاسكرا متنع وصول املاء إىل رموش العنيوإذا 

 واهلل تعاىل أعلم. ،وإال فال. هذا ،تها عند الوضوء وعند االغتسالإزال

: ما حكم الوشم؟ وهل الوشم بالطبع على العضد أو الظهر 14لسؤالا

 بدون غرز باإلبرة وحشي اجللد بالكحل جائٌز شرعًا؟

: أخرج اإلمامان البخاري ومسلم عن ابن عمر ريض أوالً جلواب: ا

ىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم لعن )أن رسول اهلل ص ،اهلل عنهام

 والواشمة واملستوشمة(. ،الواصلة واملستوصلة

لفقهاء إىل أن الوشم حراٌم ال جيوز فعله، والفاعل اوذهب مجهور 

للوشم واملفعول له مشموٌل باللعنة ـ والعياذ باهلل تعاىل ـ، كام جاء يف احلديث 

 م هو سحٌت وحراٌم.الرشيف، وما يأخذه الواشم من أجٍر عىل الوش

وخيتلف حكمه تبعًا للونه  ،اخلضاب نوٌع من أنواع الزينةنيًا: اث

 رجاًل كان أو امرأًة. ،وللمختضب
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 ء عىل ذلك:اوبن

ألنه نوٌع من  ،فاق الفقهاء عىل الفاعل واملفعول لهلوشم حراٌم باتِّ اف 

حلديث وقد ثبت يف ا ،وهو كبريٌة من الكبائر ،أنواع تغيري خلق اهلل تعاىل

الصحيح الذي رواه اإلمام البخاري عن ابن مسعوٍد ريض اهلل عنه قال: 

 ،جات للحسنواملتفلِّ  ،صاتواملتنمِّ  ،واملستوشامت ،)لعن اهلل الواشامت

ما يل ال ألعن من لعنه رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل  ،ات خلق اهللاملغريِّ 

 (.!آله وصحبه وسلم؛ وهو يف كتاب اهلل

ويكون عىل  ،ت الذي يزول بعد مدٍة وليس ثابتاً ملؤقَّ الوشم اأما 

بل هو  ،وهو يف احلقيقة ليس وشامً  ،فجائٌز رشعًا برشوطٍ  ،برشة اإلنسان

نوٌع من أنواع اخلضاب الذي يلصق عىل اجلسم لصقًا بدون أن تكون 

 .زلٌة متنع وصول املاء إىل اجللدهناك طبقٌة عا

 هي: لوشم الالصق حتى يكون جائزاً اورشوط 

 تًا وليس دائاًم.ن يكون مؤقَّ أـ 1

 ن ال يكون فيه طبقٌة عازلٌة متنع وصول املاء إىل اجللد.أـ 2

 ن ال يكون فيه رسوٌم لذوات أرواٍح.أـ 3

كان املوشوم لصقًا امرأًة فيحرم عليها إظهار هذه الزينة أمام إذا  ـ4

 الرجال األجانب.

 الفاسقني والفاسقات.ٌه بن ال يكون الوشم الالصق فيه تشب  أـ 5

 ـ أن ال حيمل الوشم الالصق شعارات عقيدٍة فاسدٍة، أو منهٍج ضاٍل.6
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 واهلل تعاىل أعلم. ،ال يكون يف مكان العورة. هذاأن  ـ7

: هل جيوز للمرأة املسلمة أن تلبس العباءة املفتوحة الرقيقة 15لسؤالا

 وخترج إىل الشارع؟

النور: ] ﴾زِينََتُهنَ  ُيۡبِدينَ  َوَل ىل: ﴿يقول اهلل تبارك وتعاأوالً: جلواب: ا

 ا.وإال فهي عاصيٌة ألمر رهبِّ  ،. فيجب عىل املرأة سرت الزينة[31

 منها: ،ذكر الفقهاء رشوطًا يف لباس املرأةنيًا: اث

لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله  ،يكون مستوعبًا مجيع بدهناأن  ـ1

فها الشيطان( رواه فإذا خرجت استرش ،وصحبه وسلم: )املرأة عورةٌ 

 الرتمذي عن عبد اهلل بن مسعوٍد ريض اهلل عنه.

ألن املقصود هو سرت ما  ؛يكون صفيقًا ـ سميكًا ـ ال يشف  أن  ـ2

 افة الرقيقة.ق هذا بالثياب الشفَّ وال يتحقَّ  ،حتته

 د اجلسد.قة جتسِّ الثياب الضيِّ  ألنَّ  ،ٍق يكون فضفاضًا غري ضيِّ أن  ـ3

 .إليها حتى ال يلفت األنظار ،ذاته نًة بحدِّ ال يكون زيأن  ـ4

 ال يكون مبخرًا وال مطيبًا.أن  ـ5

 ال يشبه ثياب الرجال.أن  ـ6

 ال يشبه ثياب الفساق والفجار وأهل الكفر.أن  ـ7

 ال يكون ثياب شهرٍة.أن  ـ8

ر النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم املرأة أن حذَّ لثًا: اث

فقال صىل اهلل عليه وعىل  ،قٍة حتى ال تكون فتنةً أو ضيِّ  خترج بثياٍب رقيقةٍ 
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آله وصحبه وسلم: )صنفان من أهل النار مل أرمها: قوٌم معهم سياٌط 

ونساٌء كاسياٌت عارياٌت مميالٌت  ،كأذناب البقر يرضبون هبا الناس

 ن  ة وال جيدر اجلنَّ ن  ال يدخلر  ،خت املائلةكأسنمة الب   رؤوسهنَّ  ،مائالٌت 

رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا( رواه اإلمام مسلم عن أيب  وإنَّ  ،رحيها

 هريرة ريض اهلل عنه.

 ء عىل ذلك:اوبن

ذاهتا زينٌة  ألهنا بحدِّ  ،ملرأة أن تلبس العباءة املفتوحةافيحرم عىل  

ويزداد اإلثم عىل املرأة إذا نوت أن تلفت أنظار الرجال  ،جيب سرتها

لرشيف الذي رواه الطرباين عن عبد اهلل بن ملا جاء يف احلديث ا ،إليها

مسعوٍد ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

 ،وسلم: )إنام النساء عورٌة، وإن املرأة لتخرج من بيتها، وما هبا من بأسٍ 

فيسترشف هلا الشيطان، فيقول: إنك ال مترين بأحٍد إال أعجبته، وإن املرأة 

اهبا، فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضًا، أو أشهد جنازًة، لتلبس ثي

ا مثل أن تعبده يف بيتها(. ويف أو أصيل يف مسجٍد، وما عبدت امرأٌة رهبَّ 

روايٍة للطرباين عن ابن مسعوٍد ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل 

ذا خرجت من بيتها ا إاملرأة عورٌة، وإهنَّ  عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )إنَّ 

استرشفها الشيطان فتقول: ما رآين أحٌد إال أعجبته، وأقرب ما تكون إىل 

 اهلل إذا كانت يف قعر بيتها(.

 َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  َفَتُنوا   ٱََّلِينَ  إِنَ ملرأة قول اهلل تعاىل: ﴿اولتتذكر 
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َ  َجَهَنمَ  َعَذاُب  فَلَُهمۡ  َيُتوُبوا   لَمۡ  ُثمَ  . فعباءهتا [10الربوج: ] ﴾ٱۡۡلَرِيقِ  َعَذاُب  ُهمۡ َول

 واهلل تعاىل أعلم. ،من ثياب الفتنة والشهرة. هذا

 ر األطباء: هل جيوز شرعًا رفع أجهزة اإلنعاش عن مريض قر16َّلسؤالا

 ل؟أن ال جمال لعودة احلياة له، ألن دماغه دخل يف مرحلة التحلُّ

ب عليه األحكام الرشعية من املوت الذي ترتتَّ  إنَّ  أوالً:جلواب: ا

وتغسيٍل وتكفنٍي ودفٍن إىل غري ذلك  ،ةدَّ وع   ،وفسخ عقد الزواج ،مرياٍث 

 ،بحيث يسكن النبض ،ةهو مفارقة الروح للبدن مفارقًة تامَّ  ،من األمور

د فًا تاماً ف حركة القلب توق  وتتوقَّ  ور  .ال ي رجى له ع 

رشع احلنيف دلياًل قاطعًا وحده يف ميزان ال موت الدماغ فال يعد  أما 

بل هو نذير موٍت حسب املقاييس الطبية التي  ،عىل حلول املوت فعالً 

ولكن انتعاش املريض مرة أخرى  ،حكمت عىل ذلك من جتارب سابقة

ألن  ،وليس مستحياًل رشعاً  ،وعودة احلياة إليه ليس أمرًا مستحياًل عقالً 

بأن  ،وهذه هي عقيدتنا ،سامءاهلل تعاىل ال يعجزه يشء يف األرض وال يف ال

وهو الذي حييي األرض  ،اهلل تعاىل قادر عىل إلغاء أسباب املوت متى شاء

 بعد موهتا.

لقوله صىل اهلل عليه وعىل  ،ي مرشوع من حيث اجلملةواالتد نيًا:اث

 دواءً  وجعل لكلِّ  ،آله وصحبه وسلم: )إن اهلل أنزل الداء والدواء
ٍ
 ،داء

 راٍم( رواه أبو داود عن أيب الدرداء ريض اهلل عنه.فتداووا وال تداووا بح
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 ء عىل ذلك:اوبن

ب موته فال جيوز كان نزع أجهزة اإلنعاش عن املريض يسبِّ فإذا 

اً  رفعها وما دام املريض داخاًل يف مرحلة الغيبوبة  ،ما دام ذلك متيرسِّ

 وعنده مال فيرصف عليه من ماله.

املشايف العامة التي تستقبل املرىض ل إىل مل يبق عنده مال فإنه حيوَّ فإن 

وال يوجد  ،ومل يبق عنده مال ،ر له مكان يف املشايف العامةفإن مل يتوفَّ  ،جماناً 

ألن اهلل  ،فعند ذلك ال حرج من رفع أجهزة اإلنعاش عنه ،ع لهأحد يتربَّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،ف نفسًا إال وسعها. هذاتعاىل ال يكلِّ 

 ن أسنانها بالتفليج؟سَِّحأة أن ُت: هل جيوز للمر17لسؤالا

جاء يف احلديث الصحيح الذي رواه اإلمام أمحد عن عبد  جلواب:ا

امت اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال: )لعن اهلل الواشامت واملتوشِّ 

قال: فبلغ امرأًة يف  ،ات خلق اهللجات للحسن املغريِّ صات واملتفلِّ واملتنمِّ 

ءت إليه فقالت: بلغني أنك قلت كيت فجا ،البيت يقال هلا أم يعقوب

فقال: ما يل ال ألعن من لعن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله  ،وكيت

وصحبه وسلم يف كتاب اهلل عز وجل؟ فقالت: إين ألقرأ ما بني لوحيه فام 

ٓ أما قرأت: ﴿ ،فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه ،وجدته َُٰكمُ  َوَما  َءاتَى
قال: فإن  ،؟ قالت: بىل[7احلرش: ] ﴾فَٱنَتُهوا   َعۡنهُ  َنَهىَُٰكمۡ  َماوَ  فَُخُذوهُ  ٱلَرُسوُل 

قالت: إين ألظن  ،النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم هنى عنه
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 ،فنظرت فلم تر من حاجتها شيئاً  ،قال: اذهبي فانظري ،أهلك يفعلون

 قال: لو كانت كذلك مل جتامعنا(. ،فجاءت فقالت: ما رأيت شيئاً 

لنسائي عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال: )سمعت اى ورو

صات رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يلعن املتنمِّ 

 وجل(. ن خلق اهلل عزجات واملوشامت الاليت يغريِّ واملتفلِّ 

سواء يف  ،تفق الفقهاء عىل أن تفليج األسنان ألجل احلسن حراماو

 ه.ذلك طالبة التفليج وفاعلت

أم  ،ألسنان هو التفريق بني األسنان سواء أكان خلقةاوتفليج 

جة: هي التي د ونحوه طلبًا للحسن. واملتفلِّ ربر  بأن يربدها بامل   ،فبتكل  

 سن.ق بني األسنان ألجل احل  ف بأن تفرِّ تتكلَّ 

ء يف وصف سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله اوقد ج

يقول ابن عباس ريض اهلل  ،قةلر ألسنان خ  ج اوصحبه وسلم أنه كان مفلَّ 

عنهام: )كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أفلج 

الثنيتني ، إذا تكلم رئي كالنور خيرج من بني ثناياه( رواه البيهقي يف 

 الدالئل والرتمذي يف الشامئل.

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،سن فهو حرامفإذا كانت املرأة طالبة تفليج األسنان من أجل احل

أما تفليج األسنان لعالج أو عيب يف  ،ألنه نوع من تغيري خلق اهلل تعاىل

 واهلل تعاىل أعلم. ،السن فال حرج فيه إن شاء اهلل تعاىل. هذا
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: هناك نوع من الصابون يزيل الشحم من اجلسم، هل جيوز 18لسؤالا

 استعماله؟

أو  ،لشفطإزالة الشحوم والدهون من اجلسد بعملية ا جلواب:ا

برشط أن ال يؤدي ذلك إىل رضر يف  ،ال حرج فيه ،التمرينات الرياضية

 إال يف حالة الرضورة القصوى. ،وأن ال يكون فيه كشٌف للعورات ،البدن

 ء عىل ذلك:اوبن

يف  وال يرض   ،فإذا كان هذا الصابون مصنوعًا من غري النجاسات

وإال فال  ،م والدهوناستعامله إلزالة الشحو يففال حرج  ،ة اجلسدصحَّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،جيوز. هذا

 : ما حكم زراعة الرحم واملبايض للمرأة؟19لسؤالا

 (:8/6/)57جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة رقم / اجلواب:

ان يف محل زرع الغدد التناسلية: بام أن اخلصية واملبيض يستمرَّ  أوالً:)

وراثية( للمنقول منه حتى بعد زرعهام وإفراز الصفات الوراثية )الشفرة ال

 م رشعًا.زرعهام حمرَّ  جديد ، فإنَّ  يف متلق  

زرع أعضاء اجلهاز التناسيل: زرع بعض أعضاء اجلهاز  نيًا:اث

التناسيل التي ال تنقل الصفات الوراثية ـ ما عدا العورات املغلظة ـ جائز 

 لرضورة مرشوعة ووفق الضوابط واملعايري الرشعية(.

 ء عىل ذلك:اوبن

أو فقدت القدرة  ،فإن زراعة الرحم للمرأة التي فقدت رمحها أوالً:
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عىل اإلنجاب ال حرج فيه، ألن الرحم ال حيمل شيئًا من الصفات الوراثية 

 التي خيشى انتقاهلا للمنقولة إليها، وإنام هو عبارة عن وعاء ينمو فيه اجلنني.

ألن املبيض هو  ،م رشعاً رَّ وهو حم ،أما زراعة املبيض فال جيوز نيًا:اث

وألن املبيض  ،والذي يقابل اخلصية يف الرجل ،عضو التأنيث يف املرأة

 يقوم بوظيفتني:

 هلرمونات األنثوية الرضورية ألنوثة املرأة.اة تفرز ـ كغدَّ 1

فبزرع املبيض يف  ،نتاج البويضات التي حتمل الصفات الوراثيةإـ 2

 واهلل تعاىل أعلم. ،رشعًا. هذا وهلذا حيرم ،املرأة ختتلط األنساب

، هل جيوز أن أبيع حبوب منع احلمل : أنا رجٌل صيدالني20ٌّلسؤالا

 بشكل عام؟

للمرأة املسلمة  ،أخذ حبوب منع احلمل جائٌز برشوط جلواب:ا

األصل فيه اجلواز  ،وبيع حبوب منع احلمل ،جة العفيفة الطاهرةاملتزوِّ 

غرٍض غري مرشوع ـ والعياذ باهلل وأما استخدامه ل ،للرضورات الرشعية

 م رشعًا وال جيوز.تعاىل كالزنى ـ فهذا حمرَّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

 فإذا كنت ال تعلم الغاية من أخذ هذه احلبوب، فعليك بتقديم النصيحة

ة، من ارتكاب فاحشٍة أو بأنه حيرم استعامل هذه احلبوب ألغراٍض غري رشعيَّ 

 ٍح، إال إذا كان احلمل رشعيًا فيصح  إسقاط محٍل من سفاٍح أو من غري سفا

 إسقاطه برشوٍط ذكرها الفقهاء، وإذا خالفوا النصيحة فاإلثم عليهم ال عليك.
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فيحرم  ،إذا كنت تعلم أهنا ستستخدم ألغراٍض غري مرشوعةأما و

واألوىل لك يف هذه احلالة أن ال تبيع هذه احلبوب إال بوصفٍة  ،عليك بيعها

 واهلل تعاىل أعلم. ،تثق بدينه. هذا طبيٍة من قبل طبيب مسلمٍ 

ج باألدوية الكيميائية، : رجل مصاب مبرض السرطان، يعاَل21لسؤالا

 فتساقط شعر رأسه، فهل جيوز أن يصنع باروكة، أو يزرع شعراً للرأس؟

روى البخاري ومسلم عن محيد بن عبد الرمحن بن أوالً: جلواب: ا

وهو عىل املنرب وهو يقول  حجَّ  )أنه سمع معاوية بن أيب سفيان عام ،عوٍف 

ـ وتناول قصًة من شعٍر كانت بيد حريس ـ: أين علامؤكم؟ سمعت رسول 

ويقول: إنام  ،اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ينهى عن مثل هذه

 هلكت بنو إرسائيل حني اختذ هذه نساؤهم(.

أن رسول اهلل صىل  ،لبخاري عن ابن عمر ريض اهلل عنهاماوروى 

 ،واملستوصلة ،اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: )لعن اهلل الواصلة

واملستوشمة(. ويف رواية للبخاري ومسلم عن السيدة عائشة  ،والواشمة

ط وأهنا مرضت فتمعَّ  ،جت)أن جاريًة من األنصار تزوَّ  ،ريض اهلل عنها

وصحبه فسألوا النبي صىل اهلل عليه وعىل آله  ،فأرادوا أن يصلوها ،شعرها

 وسلم فقال: لعن اهلل الواصلة واملستوصلة(.

يف  ،جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي بشأن عمليات التجميلنيًا: اث

 بيان ما جيوز منها:

صالح العيوب الطارئة )املكتسبة( من آثار احلروق واحلوادث إ)
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واألمراض وغريها مثل: زراعة اجللد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كليًا 

لة استئصاله، أو جزئيًا إذا كان حجمه من الكرب أو الصغر بحيث يؤدي حا

 ة، وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة(.إىل حالة مرضيَّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

جيوز استخدام الباروكة؛ ألنه نوع من أنواع الوصل املنهي عنه  فال

شعر أخذ بصيالت ال بحيث يتم   ،ولكن ال حرج يف زراعة الشعر ،رشعاً 

وال فرق بني أخذ  ،هذا من تغيري خلق اهلل تعاىل د  ، وال يعمن منطقة أخرى

 واهلل تعاىل أعلم. ،أو من غريه. هذا ،البصيالت من الشخص نفسه

 : هل جيوز أن ألزم زوجيت مبنع احلمل بسبب فقرنا؟22لسؤالا

 َوَما رِۡزقُُكمۡ  ٱلَسَمآءِ  َوِف يقول اهلل تبارك وتعاىل: ﴿ جلواب:ا
ۡرِض  ِف  َدٓابَة   ِمن َوَما. ويقول تعاىل: ﴿[22الذاريات: ] ﴾تُوَعُدونَ 

َ
 ََعَ  إَِل  ٱۡۡل

بِي   كَِتَٰب   ِف  ُك    َوُمۡسَتۡوَدَعَها ُمۡسَتَقَرَها َوَيۡعلَمُ  رِزُۡقَها ٱّلَلِ  . [6هود: ] ﴾مُّ

ُمرۡ ويقول تعاىل: ﴿
ۡ
ۡهَلَك  َوأ

َ
ةِ  أ  َِنۡنُ  ارِۡزق  لَُك نَۡس  َل  َعلَۡيَها َوٱۡصَطِۡبۡ  بِٱلَصلَوَٰ

ۡوَلََٰدُكمۡ  َتۡقُتلُٓوا   َوَل . ويقول تعاىل: ﴿[132طه: ] ﴾لِلَتۡقَوىَٰ  َوٱۡلَعَٰقَِبةُ  نَۡرزُقَُك 
َ
 أ

 .[31]اإلرساء: ﴾ اَكبِي   اِخۡط  ََكنَ  َقۡتلَُهمۡ  إِنَ  ِإَويَاُكمۡ  نَۡرزُُقُهمۡ  َِنۡنُ  إِۡمَلَٰق   َخۡشيَةَ 

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،ملؤمن أن يعتقد بأن رزقه ورزق ولده عىل اهلل تعاىلافيجب عىل 

وإذا كان  ،يعلم بأن العبد وهو يف رحم أمه يكتب اهلل تعاىل رزقه والكل  

تعاىل أمر أولياء البنات بتزويج الشباب الفقراء بقوله تعاىل:  احلق  
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نِكُحوا  ﴿
َ
َيََٰمَٰ  َوأ

َ
 إِن ِإَوَمآئُِكمۡ  دُِكمۡ ِعَبا ِمنۡ  َوٱلَصَٰلِِحيَ  ِمنُكمۡ  ٱۡۡل

فهو  ،[32النور: ] ﴾َعلِيم   َوَِٰسعر  َوٱّلَلُ  َفۡضلِهِۦ ِمن ٱّلَلُ  ُيۡغنِِهمُ  ُفَقَرآءَ  يَُكونُوا  

 م رزق األوالد عىل الوالدين.فقدَّ  ﴾ِإَويَاُكمۡ  نَۡرزُُقُهمۡ  َِنۡنُ القائل: ﴿

أي  دمت رجاًل فقريًا أما خطر يف بالك أن تسأل نفسك: عىل اوم

 جت من هذه املرأة؟زوَّ تأساٍس 

ا ََلُۥ ََيَۡعل ٱّلَلَ  َيَتقِ  َوَمنبتقوى اهلل تعاىل القائل: ﴿ اعلين  ٢ َُمۡرَج 
ۥٓ  َفُهوَ  ٱّلَلِ  ََعَ  َيتََوَّكۡ  َوَمن ََيۡتَِسُب  َل  َحۡيُث  ِمنۡ  ۡۡزُۡقهُ َوَير  .[3-2]الطالق: ﴾ َحۡسبُُه

َِية   َخۡلفِِهمۡ  ِمنۡ  تََرُكوا   لَوۡ  ٱََّلِينَ  َوۡلَۡخَش والقائل: ﴿  َعلَۡيِهمۡ  َخافُوا   ِضَعًَٰفا ُذر 
 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذا[9النساء: ] ﴾َسِديًدا قَۡول   َوۡلَُقولُوا   ٱّلَلَ  فَۡلَيَتُقوا  

: امرأٌة بكٌر اقرتفت جرمية الزنى، فهل جيوز أن تقوم برتق 23لسؤالا

 ت إىل اهلل تعاىل؟غشاء البكارة سرتًا هلا، بعد أن تاب

 وذلك لألسباب التالية: ،رتق غشاء البكارة ال جيوز جلواب:ا

ألنه قد  ،قد يؤدي رتق غشاء البكارة إىل اختالط األنساب أوالً:

وهذا يؤدي إىل  ،ج بعد رتق غشاء البكارةثم تتزوَّ  ،حتمل املرأة من الزنى

 ٌم باالتفاق.وهذا حمرَّ  ،إحلاق ذلك احلمل بالزوج

 ،ظة من غري رضورةٍ رتق غشاء البكارة فيه كشٌف للعورة املغلَّ  :نياً اث

 وهذا ال جيوز.

 ،ل للمرأة عملية ارتكاب جريمة الزنىرتق غشاء البكارة يسهِّ  لثًا:اث

وضيق أولياء البنات عىل  ،وخاصًة يف هذا العرص الذي كثر فيه الفساد
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 اخلطاب بكثرة الطلبات ومغاالة املهور.

 زال بالرضر( ومن فروعرة: )الرضر ال ي  عد الفقهية املقرَّ من القوا بعاً:ار

هذه القاعدة: )ال جيوز لإلنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض 

 فال جيوز هلا أن تلحق الرضر بالزوج. ،رت املرأة بالزنىغريه(. فإذا ترضَّ 

 للزوج، والنبي صىل اهلل عليه وعىل رتق غشاء البكارة فيه غش   مساً:اخ

 فليس منا( رواه الرتمذي عن أيب هريرة غشَّ  نر له وصحبه وسلم يقول: )م  آ

 هذا حرام. وكل   ،وتدليٌس عىل الزوج ،وخداعٌ  ،ريض اهلل عنه. وفيه كذٌب 

ألن الزوج  ،رتق غشاء البكارة ال يستلزم سرت املرأة الزانية دسًا:اس

 ،و غريهوذلك بإخباره عن طريق الزاين أ ،لع عىل حقيقة األمرقد يطَّ 

وخاصًة يف زمٍن كثر فيه االحتيال عىل النساء وذلك عن طريق الصور 

 هبا. ومقاطع الفيديو عند ارتكاب الفاحشة بدون علم املزينِّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

وبإمكان  ،بة عىل ذلكجيوز رتق غشاء البكارة للمفاسد املرتتِّ  فال 

 ،فإن ريض فبها ،وذلك بالتورية ،املرأة أن خترب اخلاطب قبل عقد الزواج

 ،ضها اهلل تعاىل غريه إذا كانت صادقًة يف توبتها هلل تعاىل. هذاوإال فسيعوِّ 

 واهلل تعاىل أعلم.

 وز أكل حلم اخليل؟هل جي: 24لسؤالا

جاء يف صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر ريض اهلل  جلواب:ا

 عن أكل حلوم احلمر األهلية(.  ملسو هيلع هللا ىلصعنهام قال: )هنى النبي 
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مام البخاري عن أسامء بنت أيب بكٍر ريض اهلل عنها اإلوأخرج 

 فرسًا فأكلناه(. ملسو هيلع هللا ىلصقالت: )نحرنا عىل عهد رسول اهلل 

لدارقطني عن جابر ريض اهلل عنه قال: )سافرنا مع رسول اوروى 

 وكنا نأكل حلم اخليل ونرشب ألباهنا(. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 وبعض املالكية إىل ،لفقهاء من الشافعية واحلنابلةاوذهب مجهور 

سواء أكانت عرابًا )خيل عربية( أم براذين )الربذون:  ،إباحة حلم اخليل

 هو ما كان أبواه أعجميان(.

 لِّ ويف قوٍل ثاٍن للاملكية إىل ح   ،حلنفية يف الراجح عندهماوذهب 

 أكلها مع الكراهة التنزهيية.

 وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي

 :عىل اجلواب ما ييل حفظه اهلل تعاىل

 .(هنا آلة اجلهاد يف العصور األوىل، أما اآلن فال أرى كراهتها عندهمأل)

 ء عىل ذلك:اوبن

عدا احلنفية الذين  ،حرج من أكل حلم اخليل عند مجهور الفقهاء فال

 واهلل تعاىل أعلم. ،ة. هذاقالوا بكراهة ذلك كراهًة تنزهييَّ 

 هل هو طاهر أم جنس؟ ،من الشاة امليتةما حكم الصوف املأخوذ : 25السؤال

ِنَۢ  َلُكم َجَعَل  َوٱّلَلُ ﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل:  جلواب:ا  ُبُيوتُِكمۡ  م 
ِن لَُكم وََجَعَل  اَسَكن   نَۡعَٰمِ  ُجلُودِ  م 

َ
وَنَها اُبُيوت   ٱۡۡل  َوَيۡومَ  َظۡعنُِكمۡ  يَۡومَ  تَۡسَتِخفُّ

ۡصَوافَِها َوِمنۡ  إِقَاَمتُِكمۡ 
َ
ۡوبَا أ

َ
ٓ  رَِهاَوأ ۡشَعارَِها

َ
َثَٰث   َوأ

َ
. [80 النحل:] ﴾ِحي   إَِلَٰ  َوَمَتًَٰعا اأ
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ته عىل عباده بأن جعل هلم من نَّففي هذه اآلية الكريمة يذكر اهلل تعاىل م  

وظاهر اآلية  ،جلود األنعام وأصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثًا ومتاعاً 

دون  ،صوف والوبرق بالشعر واليشمل حالتي املوت واحلياة فيام يتعلَّ 

فلها احلكم اخلاص بطهارهتا بعد الدباغة إذا كانت طاهرة  ،جلود امليتة

لقوله صىل اهلل  ،ولكن االنتفاع باجللد ال يكون إال بعد دبغه ،حال احلياة

فقد طهر( رواه اإلمام  غ  ـب  عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )أيام إهاٍب د  

 أمحد والرتمذي وابن ماجه.

أن  ،طني من حديث السيدة ميمونة ريض اهلل عنهاالدارقوأخرج 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال يف شاة ميمونة حني 

 قال: إنام حرم أكلها(. ،هبا: )هال انتفعتم بجلدها! قالوا: إهنا ميتةٌ  مرَّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

ارة لفقهاء من احلنفية واملالكية واحلنابلة إىل طهافقد ذهب مجهور 

شعرها  زَّ إذا ج   ،وسائر احليوانات الطاهرة حال احلياة ،صوف الشاة امليتة

فإن أصوله تكون نجسة لنجاسة جلد  ف  ت  فإن ن   ،وصوفها جزًا ومل ينتف

وأما أعىل الشعر والصوف فطاهر. وخالف يف ذلك  ،امليتة حتى يدبغ

لدباغ الشافعية فقالوا بنجاسة شعر وصوف امليتة إال ما يطهر جلده با

َِمۡت ﴿واستدلوا لذلك بقوله تعاىل:  ،ودبغ  ،[3املائدة: ] ﴾ٱلَۡمۡيَتةُ  َعَلۡيُكمُ  ُحر 

 يف الشعر وغريه.  وهو عام  

 وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أمحد احلجي الكردي
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 :عىل اجلواب ما ييل حفظه اهلل تعاىل

 عاىل أعلم.واهلل ت ،هذا. (خلنزير فإنه نجساويستثنى من ذلك شعر)

ما هو حكم أكل جراد البحر وكل احليوانات البحرية : 26لسؤالا

 مثل السرطان وغريها؟ ،وحتى الربمائية ،الصدفية

منها يشء عند احلنفية إال  احليوانات البحرية ال حيل   جلواب:ا

احليوانات البحرية  وما عداهم من الفقهاء ذهب إىل حلِّ  ،السمك

 ية والضفدع والرسطان البحريني.كالتمساح والسلحفاة البحر

 احليوانات الربمائية: أما 

 مأكوالً. تؤكل الربمائية إذا كان هلا نظري يف الربِّ  ،لشافعيةافعند 

 حلنابلة اشرتطوا للحيوانات الربمائية التذكية. او

 ء عىل ذلك:اوبن

أكلها عند مجهور  جراد البحر واحليوانات البحرية الصدفية حيل  فإنَّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،اء. هذاالفقه

 هل جيوز تناول شراب الطاقة؟: 27لسؤالا

فقد أخرج اإلمام مالك يف املوطأ عن عمرو بن حييى أوالً: جلواب: ا

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال:  ،املازين عن أبيه

 )ال رضر وال رضار(.

ألن النكرة يف  ،أنواع الرضر احلديث الرشيف يشمل كلَّ  اوهذ
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أو  ،ويعني احلديث الرشيف أنه ال حلوق أو إحلاق رضر ،سياق النفي تعم  

فاألصل حتريم سائر أنواع الرضر  ،أو رضار بأحٍد يف ديننا ،ال فعل رضر

 ته.دَّ ام زادت ش  وتزداد حرمته كلَّ  ،إال بدليل

ك أن هنا ،ني يف علم التغذيةد كثري من األطباء واملختصِّ أكَّ نيًا: اث

أرضارًا كبريًة تلحق بمن يتناول املرشوبات التي يطلق عليها اسم الطاقة 

 مقارنًة مع منافعها.

ة اإلنسان بعد انتهاء مفعول تلك أن هلا أثرًا سلبيًا عىل صحَّ  اوذكرو

 منها: ،هاتطات واملنبِّ املنشِّ 

وهي  (الكافيني)لوجود مادة  ،إلدمان يف أغلب األحوالاب ـ تسبِّ 1

 رة.مادة خمدِّ 

 وصداعًا. اب قلقـ تسبِّ 2

 هم يف ارتفاع ضغط القلب.اـ تس3

 دة نسبة السكر يف الدم.اـ تسبب زي4

رشاب الطاقة ممنوع يف كندا وماليزيا وأسرتاليا والنرويج وتايلند لثاً: اث

 ويؤخذ من الصيادلة. ،باع إال بوصفة طبيةويف فرنسا ال ي   ،والدنامرك

 ء عىل ذلك:اوبن

لقوله صىل اهلل عليه  ،د الرضر فيها فال جيوز رشهباثبت وجوفإذا  

 واهلل تعاىل أعلم. ،وعىل آله وصحبه وسلم: )ال رضر وال رضار(. هذا
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ـ على ـصغار الكالب  ـهل صحيٌح بأنه جيوز أكل اجلرو ـ: 28لسؤالا

 مذهب املالكية؟

ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة ويف  جلواب:ا

ومنها الكلب  ،ذي ناٍب  املكية إىل أن احليوانات املفرتسة ـ وهي كل  قوٍل لل

وذلك للحديث الرشيف الذي أخرجه اإلمام مسلم  ،منها يشءٌ  ال حيل   ـ

عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله  ،ومالك عن أيب هريرة ريض اهلل عنه

 ذي ناٍب من السباع فأكله حراٌم(. وصحبه وسلم قال: )كل  

ٌل مشهوٌر للاملكية: أنه يكره تنزهيًا أكل احليوانات ك قواوهن

شًة كالذئب أم متوحِّ  ،ور والكلبنَّكالسِّ ًة سواٌء أكانت أهليَّ  ،املفرتسة

ِجدُ  َلٓ  قُل﴿ني عىل ذلك بقوله تعاىل: مستدلِّ  ،واألسد
َ
ٓ  ِف  أ وِۡحَ  َما

ُ
 إَِلَ  أ

َٰ  َُمََرًما ۥٓ  َطاِعم   ََعَ  .[145األنعام: ] ﴾...إَِلٓ  َيۡطَعُمُه

قال احلطاب: ومل أر يف املذهب من  ،بن عبد الرب التحريماح وصحَّ 

 وحاشية الدسوقي. ،نقل إباحة أكل الكالب. اهـ كام جاء يف مواهب اجلليل

 ء عىل ذلك:اوبن

جيوز أكل حلم الكالب ـ ويشمل ذلك اجلرو الصغري ـ عند  فال 

املكية بأن أكله جائٌز وأما ما ينسب لل ،وهو الصحيح ،مجهور الفقهاء

 ،وأدلة اجلمهور أقوى ،بل هناك قوٌل بكراهية أكله ،ومباٌح فليس بصحيٍح 

 واهلل تعاىل أعلم. ،وهي األصح. هذا

 : ما هو احلكم الشرعي يف أكل الضفدع؟ وما حكم التجارة به؟29لسؤالا
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جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية مصطلح )أطعمة( أوالً: جلواب: ا

حيوانات البحر بال  وذهب من عدا احلنفية إىل إباحة كلِّ  (:16ف )

حتى ما تطول حياته يف الرب، كالتمساح والسلحفاة  ،ولو طافيةً  ،تذكيةٍ 

 البحرية، والضفدع والرسطان البحريني. اهـ.

ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة إىل أن نيًا: اث

وذلك للحديث الذي رواه  ،ًا للاملكيةخالف ،الضفدع الربمائي حيرم أكله

ابن ماجه عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: )هنى رسول اهلل صىل اهلل عليه 

 وعىل آله وصحبه وسلم عن قتل الرصد والضفدع والنملة واهلدهد(.

نصفه  ،له ريٌش عظيمٌ  ،لرصد: هو طائٌر ضخم الرأس واملنقاراو

 ونصفه أسود. ،أبيض

د الرمحن بن عثامن ريض اهلل عنه: أن رسول لدارمي عن عباوروى 

 اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )هنى عن قتل الضفدع(.

أكل  إلمام الشريازي رمحه اهلل تعاىل يف املهذب: وال حيل  اويقول 

ملا روي عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أنه هنى  ،الضفدع

 كله مل ينه عن قتله. اهـ.أ ولو حلَّ  ،عن قتل الضفدع

(: ال 3جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية مصطلح )هوام( ف )لثًا: اث

األرض التي ال  خالف بني الفقهاء يف اجلملة يف أنه ال ينعقد بيع هوامِّ 

 منفعة فيها أصاًل. 

 ختلفوا يف بعض التفاصيل: او
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رشعًا،  اهلوامِّ  حلنفية والشافعية واحلنابلة إىل أنه ال ينعقد بيعافذهب 

األرض التي ال  كالوزغة والسلحفاة والقنفذ وغري ذلك من سائر هوامِّ 

مة االنتفاع هبا رشعًا، لكوهنا من اخلبائث، فلم تكن ألهنا حمرَّ  ،منفعة فيها

ماالً، فلم جيز بيعها؛ ألن بيعها يكون من مجلة أكل أموال الناس بالباطل، 

يُّ شأنه يقول: ﴿ واهلل جلَّ 
َ
أ ُكلُٓوا   َل  َءاَمُنوا   ٱََّلِينَ  َهاَيَٰٓ

ۡ
َٰلَُكم تَأ ۡمَو

َ
 بَۡيَنُكم أ

. وفيه إضاعٌة للامل فلم جيز؛ وألنه ال منفعة فيها [29النساء: ] ﴾بِٱۡلَبَِٰطلِ 

 أصاًل فلم ينعقد، وال عربة بام يذكر من منافعها يف اخلواص.

ر إذا عندهم طاهرٌة، وجيوز عندهم بيع الطاه املالكية فاهلوام  أما و

 كان منتفعًا به. اهـ.

 ء عىل ذلك:اوبن

وما جاز أكله  ،كان الضفدع مائيًا فعند مجهور الفقهاء جيوز أكلهفإذا  

 ،خالفًا للحنفية الذين مل جييزوا أكل احليوانات املائية ،جازت التجارة به

 إال السمك فيجوز عندهم أكله والتجارة به.

وإذا حرم  ،اء ال جيوز أكلهالضفدع الربمائي فعند مجهور الفقهأما 

 خالفًا للاملكية. ،أكله حرمت التجارة به

ألخذ بقول اجلمهور يف حتريم الضفدع الربمائي أكاًل وجتارًة هو او

 واهلل تعاىل أعلم. ،األوىل. هذا

أنشأت بعض الدول األجنبية ما يسمى ببنوك احلليب وهي : 30لسؤالا

خاصٍة ويستخدم  حيث يوضع ببنوٍك ،تعين: حليب األم الفائض



 

 الفتاوى الرشعية

 

402 

والذين هم  ،رلألطفال اخلدج الذين يولدون قبل وقتهم املقرَّ

 ما احلكم الشرعي خبصوص هذه البنوك؟فٍة له، حباجٍة ماسَّ

من مجلتها حتريم  ،ب عىل الرضاع بعض األحكاميرتتَّ  أوالً:جلواب: ا

َِمۡت ﴿وال خالف يف ذلك بني الفقهاء لقوله تعاىل:  ،النكاح  ُكمۡ َعلَيۡ  ُحر 
َمَهَُٰتُكمۡ 

ُ
. ثم ذكر األم واألخت من الرضاع فقال: [23النساء: ] ﴾أ

َمَهَُٰتُكمُ ﴿
ُ
ۡرَضۡعَنُكمۡ  ٱَلَِٰتٓ  َوأ

َ
َٰتُُكم أ َخَو

َ
ِنَ  َوأ . وحتريم [23النساء: ] ﴾ٱلَرَضََٰعةِ  م 

 ألنه إذا حرمت األخت فالبنت من باب أوىل. ،البنت بالتبعية

بقوله صىل اهلل عليه وعىل  ،بالسنة هنَّ سائر املحارم فقد ثبت حتريمأما و

آله وصحبه وسلم: )حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب( رواه اإلمام 

 البخاري عن ابن عباٍس ريض اهلل عنهام.

ذكر الفقهاء رشوطًا لتحريم الرضاع من مجلتها أن تكون املرضع  نياً:اث 

أو  ،ن الثديم يبها إىل جوف الطفل سواء كان بمص  وأن يصل حل ،امرأة

أو مشوبًا  ،سواء كان اللبن رصفاً و ،أو إسعاٍط من األنف ،إجياٍر من احللق

 بأن كان اللبن غالبًا وصفاته باقيٌة. ،بامئع مل يغلب عىل اللبن

 ( بشأن بنوك احلليب:6صدر عن جممع الفقه اإلسالمي قرار رقم ) ثالثاً:

ثم ظهرت مع  ،ن بنوك احلليب جتربٌة قامت هبا األمم الغربيةإـ 1

 االهتامم هبا. فانكمشت وقلَّ  ،التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها

حيرم به ما حيرم  ،ن اإلسالم يعترب الرضاع حلمٌة كلحمة النسبإـ 2

ة املحافظة عىل ومن مقاصد الرشيعة الكليَّ  ،من النسب بإمجاع املسلمني
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 لريبة.النسب، وبنوك احلليب مؤديٌة إىل االختالط أو ا

ر للمولود مي توفِّ ن العالقات االجتامعية يف العامل اإلسالإـ 3

الوزن أو املحتاج إىل اللبن البرشي يف احلاالت اخلاصة  اخلداج أو ناقص

 ما حيتاج إليه من االسرتضاع الطبيعي، األمر الذي يغني عن بنوك احلليب.

 ر:ء عىل ذلك قرَّ اوبن

 ت يف العامل اإلسالمي.منع إنشاء بنوك حليب األمها أوالً:

 : حرمة الرضاع منها .نياً اث

 ء عىل ذلك:اوبن

وذلك أن مجع  ،أخذ احلليب من هذه البنوك فيه حمظوٌر رشعٌي فإن  

ي إىل عدم ه لألطفال يؤدِّ ء  داٍت وخلطه ثم إعطامتعدِّ  احلليب من أمهاٍت 

  نر معرفة م  
  نر النساء أرضعت م   ن  م 

ىل أن ي إوهذا قد يؤدِّ  ،األطفال ن  م 

وال يقاس احلليب  ،تهأو عمَّ  ،أو خالته ،ج األخ أخته من الرضاعةيتزوَّ 

 ة بينهام.الدم إذا أخذه إنسان من آخر فإنه ال جيعل أخوَّ  فإنَّ  ،عىل الدم

لبنوك ـ بنوك احلليب ـ قد تؤدي إىل تقاعس األمهات عن اوهذه 

العظيمة  ويف ذلك بعض املحاذير عىل األم حيث تفقد الفوائد ،اإلرضاع

أهنا تفقد الطفل الفوائد العظيمة من الرضاعة احلسية  كام ،للرضاعة

 هذا يعرفه األطباء ـ. واملعنوية ـ وكل  

 ،جيب علينا أن ال ننسى بأن اإلسالم جاء حلفظ الكليات اخلمس كام

سبب يؤدي إىل ضياع النسل واختالطه  فأي   ،والتي من مجلتها النسل
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ج الرجل حيث قد يتزوَّ  ،ي إىل ذلكك احلليب تؤدِّ بأن بنو وال شكَّ  ،حيرم

 أخته أو خالته ...... من الرضاعة.

فال حرج من إنشاء  ،ة لظرف من الظروفصارت احلاجة ملحَّ وإذا 

 بالرشوط التالية: ،هذه البنوك

عبوٍة اسم صاحبتها التي حلبت منها، واسم  يكتب عىل كلِّ أن  ـ1

من أجل أن من يرتضعها من األطفال زوجها إن كان هلا زوج، وعنواهنا، 

 بذلك ابنًا هلا ولزوجها رضاعًا. يعد  

، ألنه جزء اإلنسان، وال جيوز يكون ذلك جمانًا بدون بدٍل مايل  أن  ـ2

بيعه، واستثنى اإلسالم املرضعة التي ترضع الطفل من ثدهيا وختدمه، 

 فال يقاس هذا عليه.للخدمة فأجاز هلا األجرة استثناًء 

 اً رضعة إن كان هلا زوج، ألن له حق  يكون هذا بموافقة زوج املأن  ـ3

 واهلل تعاىل أعلم. ،بسببه. هذا يف احلليب، ألنه درَّ 

ما حكم تصوير القتلى ونشر هذه الصور على أجهزة : 31لسؤالا

 اإلعالم وغريها؟

وهتكها كبريٌة من  ،سرت العورات واجٌب رشعاً أوالً: جلواب: ا

  احلديث الرشيف الذي رواه اإلمام أمحد عن مسلمة بنوقد جاء يف ،الكبائر

أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال:  ،خملٍد ريض اهلل عنه

. ومن هتك «يف الدنيا واآلخرةعزَّ وجل  من سرت مسلاًم يف الدنيا سرته اهلل»

 سرت مسلٍم هتك اهلل سرته.
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فقد روى اإلمام أمحد عن  ،حرمة امليت يف رشعنا كحرمته حياً نيًا: اث

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  ،عائشة ريض اهلل عنها

. وروى اإلمام أمحد عن أيب «كرس عظم امليت ككرسه حياً »وسلم قال: 

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  ،موسى ريض اهلل عنه

فلستم  ،فقوموا هلا ،أو مسلمٍ ت بكم جنازة هيودي أو نرصاين إذا مرَّ »قال: 

 .«إنام تقومون ملن معها من املالئكة ،هلا تقومون

)أنه ملا كان يوم  ،: روى اإلمام أمحد عن أيب الزبري ريض اهلل عنهلثاً اث

قال: فكره  ،رشف عىل القتىلأقبلت امرأٌة تسعى حتى إذا كادت أن ت   ،أحدٍ 

 (.«املرأة املرأة»فقال:  ،راهمالنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أن ت

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،وتصوير النساء ،وخاصًة تصوير العورات ،جيوز تصوير القتىل فال 

ال يسمح بنرش  ،وكان يف كامل قواه العقلية ،املقتول لو كان حياً  ألنَّ 

ر وهو مقطوع صورته وهو يف هذه احلالة املزرية؛ كيف يرىض أن يصوَّ 

 .أوالً  هذال أو مبقور البطن؟ الرأس أو اليد أو الرج

أسٍف تنرش صور القتىل بطريقٍة غري  : أجهزة اإلعالم وبكلِّ نياً اث

 ،حيث تنرش صور األشالء ،وبدون مباالةٍ  ،ةٍ ٍة وغري أخالقيَّ إنسانيَّ 

والعورات  ،والرقاب املقطوعة ،والوجوه املحروقة ،واألطراف املبتورة

 وهذا ال جيوز رشعًا. ،املكشوفة

 منها: ،: نرش صور القتىل فيه آثاٌر سلبيٌة عىل األمةلثاً اث
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 لرعب واخلوف يف نفوس املسلمني.اـ نرش 1

بحيث  ،ستغالل أهل الفساد هذه الصور لإلساءة للمسلمنياـ 2

يظهرون ألعداء األمة أن هذا هو اإلسالم الذي جاء به سيدنا رسول اهلل 

 صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم.

 ملسلمني.ا عضد ـ تفتيٌت يف3

 هلزيمة يف نفوس املسلمني.اروح  ـ بث  4

 لالمباالة من اإلجرام.ا ـ نرش حسِّ 5

 ،أمثال هذه الصور العجيب أن الدول الغربية متنع من بثِّ  بعًا:ار

أما يف بالد املسلمني  ،يشٌء منها فإهنا تعتذر لعائالت الضحايا ثَّ وإذا ب  

 بدون مباالٍة. صور القتىل صباحًا مساءً  فإهنا تبث  

سأل اهلل تعاىل أن ينتقم من املجرمني قتلة األبرياء عاجاًل غري آجٍل. أ

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

 هل صحيح بأن قتل الفواسق اخلمس واجب على املسلم؟: 32لسؤالا

أن  ،أخرج اإلمام البخاري عن عائشة ريض اهلل عنهاأوالً: جلواب: ا

مخٌس من الدواب »له وصحبه وسلم قال: رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آ

 ،والعقرب ،واحلدأة ،يف احلرم: الغراب ـ املسلم ـ فاسٌق يقتلهنَّ  كلهنَّ 

عن النبي  ،. ويف روايٍة عن عائشة ريض اهلل عنها«والكلب العقور ،والفأرة

يف  ن  قتلر مخٌس فواسق ي  »صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

. ويف «والكلب العقور ،والغراب ،واحلديا ،ربوالعق ،احلرم: الفأرة
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روايٍة لإلمام أمحد عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: )أمر رسول اهلل صىل 

 :واحلرم لِّ اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم بقتل مخس فواسق يف احل  

والكلب العقور(. ويف روايٍة عن  ،والغراب ،والفأرة ،والعقرب ،احلدأة

عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  ،نهامابن عمر ريض اهلل ع

 :وهو حرامٌ  يف قتلهنَّ  ال جناح عىل من قتلهنَّ  مخٌس من الدوابِّ »قال: 

 .«والكلب العقور ،واحلدأة ،والغراب ،والفأرة ،العقرب

 :وقيل ،عىل االستعارة خلبثهنَّ  ،سميت هذه احليوانات فواسقنيًا: اث

كام جاء يف  ،بحالٍ  ال حرمة هلنَّ  :أي ،واحلرم لِّ خلروجهن من احلرمة يف احل

 خلروجها باإليذاء ،وقيل: سميت فواسق النهاية يف غريب احلديث واألثر.

فسقها هبذا املعنى كان سببًا يف  وكأنَّ  ،واإلفساد عن طريق معظم الدوابِّ 

 ب عليها.جواز قتلها لإليذاء املرتتِّ 

ام: اجلمهور عىل جواز قتل هذه يقول ابن دقيق العيد يف اإلحكلثًا: اث

 وهو حمل   ،سواٌء أكان اإلنسان حالالً أو حراماً  ،املذكورة يف احلديث

 إمجاٍع. اهـ.

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،بل هو جائزٌ  ،لفواسق اخلمس ليس واجبًا عىل املسلمافقتل  

 واهلل تعاىل أعلم. ،وبعض الفقهاء قال باستحباب قتلها. هذا

عًا أن يقتل اإلنسان البومة ألنه يتشاءم منها؟ هل جيوز شر: 33لسؤالا

 وهل يؤكل حلمها؟
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 ،البوم نوٌع من أنواع الطيور التي تعيش يف عزلةٍ أوالً: جلواب: ا

ألهنا  ،ويطلق عليها احلارس اللييل للحدائق ،وتأكل الطعام أثناء الليل

 ،وهو طائٌر جارٌح من الطيور اجلارحة ،ة يف الليلتأكل القوارض الضارَّ 

 وما ثبت أن قتله من السنة.

فمنهم  ،فقد اختلف الفقهاء فيه ،أما بالنسبة ألكل حلم البومةنيًا: اث

 ومنهم من اعتربه حرامًا. ،من اعتربه مباحاً 

املحتار: قال يف غرر األفكار : عندنا يؤكل اخلطاف  ء يف ردِّ اج

 . اهـ.د واهلدهد ، ويف اخلفاش اختالٌف ، ويكره الرصوالبوم

وطرٌي  ،والبحري وإن ميتاً  ، خمترص خليل: املباح طعاٌم طاهرٌ ء يفاوج

ولو جاللًة وذا خملٍب ونعٌم ووحٌش مل يفرتس: كريبوٍع وخلٍد ووبٍر 

 وخشاش أرٍض. اهـ. ،هاوأرنٍب وقنفٍذ ورضبوٍب وحيٍة أمن سم  

لظاهر عند املالكية أنه مباٌح ألنه داخٌل يف عموم الطري ومل يستثن اف

 من اإلباحة.

كام جاء يف املجموع:  ،لشافعية واحلنابلة حيرم أكل حلم البومةاوعند 

 قال أبو عاصٍم: والبوم حراٌم كالرخم. اهـ.

م األكل بقوله: كذئٍب ء يف مطالب أويل النهى: وأشار ملحرَّ اوج

 وثعلٍب ورخٍم وبوٍم، وكالفواسق اخلمس. اهـ.

 ة(.جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية مصطلح )أطعم اكذ
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 ء عىل ذلك:اوبن

ومل يستطع  ،جيوز قتل البومة إال إذا ثبت رضرها عىل اإلنسان فال

 رصفها إال بقتلها.

وخاصًة إذا مل  ،أكل حلمها فاألوىل عدم أكله خروجًا من اخلالفأما 

 واهلل تعاىل أعلم. ،تدع احلاجة إىل ذلك. هذا

 ة يف الزروع؟ما احلكم الشرعي يف استخدام املواد الكيماوي: 34لسؤالا

ه حماسٌن وكل   ،اهلل تعاىل برشٍع ال يضاهىلقد أكرمنا أوالً:  جلواب:ا

 ٱۡلَۡومَ ألنه تنزيٌل من رب العاملني القائل: ﴿ ،وكامٌل بفضل اهلل تعاىل
ۡكَمۡلُت 

َ
ۡتَمۡمُت  دِيَنُكمۡ  لَُكمۡ  أ

َ
ۡسَلَٰمَ  لَُكمُ  َورَِضيُت  نِۡعَمِت  َعلَۡيُكمۡ  َوأ  ٱۡۡلِ

م اإلرضار بالنفس كام . ومن حماسن هذا الترشيع أنه حرَّ [3دة: املائ] ﴾ادِين  

وذلك من خالل ما رواه اإلمام أمحد عن ابن  ،م اإلرضار باآلخرينحرَّ 

عباٍس ريض اهلل عنهام قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

. ويف رواية للطرباين عن جابر بن عبد اهلل «ال رضر وال رضار»وسلم: 

ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

. ويف روايٍة للحاكم عن أيب سعيٍد اخلدري «ال رضر، ال رضار يف اإلسالم»

ريض اهلل عنه، أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

 .«اهلل عليه شاقَّ  ه اهلل، ومن شاقَّ ضارَّ  ال رضر وال رضار، من ضارَّ »

 ل ذلك وضعت القاعدة الفقهية التي تقول: )الرضر يزال(.ومن خال



 

 الفتاوى الرشعية

 

410 

الوسائل  ر  ظ  وح   ،ماتاملحرَّ  ر  ظ  ح   من حماسن رشعنا احلنيف أنر نيًا: اث

فالذرائع  ،الذرائع ـ الطرق ـ املفضية إليها كام سدَّ  ،التي توصل إليها

فام كان  ،ا أحكام املقاصدألن الوسائل هل ،املفضية إىل احلرام تعترب حراماً 

 وإن كان يف أصله مباحًا. ،وسيلًة إىل حراٍم فهو حرامٌ 

 ء عىل ذلك:اوبن

بآكل الزروع من إنساٍن أو  كانت هذه املواد الكياموية ترض  فإذا  

ويكون الكسب  ،ي ـ فيحرم استعامهلاحيواٍن ـ وهذا هو الغالب عىل ظنِّ

بآكل الزروع ـ وهذا ما أستبعده جدًا ـ  وأما إذا كانت ال ترض   ،فيها حراماً 

والذي يثبت الرضر وعدمه هم أهل االختصاص  ،فال حرج من استعامهلا

 واهلل تعاىل أعلم. ،من املهندسني الزراعيني والكيامويني. هذا

: عندي مسمكة، وتركت السمك بدون طعام نسيانًا حتى 35لسؤالا

 مات السمك، فهل جيب علي شيٌء؟

جاء يف احلديث الصحيح عن ابن عمر ريض اهلل عنهام،  جلواب: أوالً:ا

ٍة أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: )عذبت امرأٌة يف هرَّ 

سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، ال هي أطعمتها وال سقتها إذ 

 حبستها، وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض( رواه اإلمام البخاري.

 دامة املقديس رمحه اهلل تعاىل: )ومن ملك هبيمًة لزمه القيامبن قاويقول 

 هبا، واإلنفاق عليها ما حتتاج إليه، من علفها، أو إقامة من يرعاها. اهـ(.

 ـ: 21ء يف املوسوعة الفقهية الكويتية ـ مصطلح إطعام ف اوج
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ٍن لنفٍع، كحراسٍة وسامع صوٍت وزينٍة، وعىل ا)جيوز حبس حيو

ويقوم مقامه التخلية للحيوانات  ،قيه حلرمة الروححابسه إطعامه وس

 لرتعى وترد املاء إن ألفت ذلك، فإن مل تألفه فعل هبا ما تألفه(.

االحتفاظ ببعض احليوانات للرعاية والزينة أمٌر مباٌح يف نيًا: اث

كام جاء يف احلديث الرشيف عن أنٍس ريض اهلل عنه قال: كان  ،رشعنا

وكان يل  ، آله وصحبه وسلم أحسن الناس خلقاً النبي صىل اهلل عليه وعىل

ـ قال: أحسبه فطياًم ـ وكان إذا جاء قال: )يا أبا  ،أٌخ يقال له: أبو عمريٍ 

 عمرٍي! ما فعل النغري؟( نغٌر كان يلعب به، فربام حرض الصالة وهو يف بيتنا،

فيصيل  ،ثم يقوم ونقوم خلفه ،فيكنس وينضح ،فيأمر بالبساط الذي حتته

 أمحر املنقار. ،رواه اإلمام البخاري. والنغر: طائٌر يشبه العصفوربنا. 

 ،رعاية احليوانات املباحة فيها أجٌر عظيٌم إن شاء اهلل تعاىل لثًا:اث

كبٍد رطبٍة  به وسلم: )يف كلِّ وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصح

 أجٌر( رواه اإلمامان البخاري ومسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.

 لََها وُۡسَعَها إَِل  َنۡفًسا ٱّلَلُ  يَُكل ُِف  َل يقول اهلل تبارك وتعاىل: ﴿ بعًا:ار
ٓ  َل  َرَبَنا ٱۡكتََسَبۡت  َما وََعلَۡيَها َكَسَبۡت  َما ٓ  إِن تَُؤاِخۡذنَا وۡ  نَِسيَنا

َ
نَا أ

ۡ
ۡخَطأ

َ
 ﴾أ

. وقد جاء يف احلديث الرشيف عن ابن عباٍس ريض اهلل عنهام [286البقرة: ]

نُفِسُكمۡ  ِفٓ  َما ُتۡبُدوا   ِإَونقال: ملا نزلت هذه اآلية: ﴿
َ
وۡ  أ

َ
 َُيَاِسۡبُكم َُتُۡفوهُ  أ

قال: دخل قلوهبم منها يشٌء مل يدخل قلوهبم من  [284البقرة: ] ﴾ٱّلَلُ  بِهِ 

 
ٍ
فقال النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )قولوا: سمعنا  ،يشء
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 َل فأنزل اهلل تعاىل: ﴿ ،اهلل اإليامن يف قلوهبم منا( قال: فألقىوأطعنا وسلَّ 
 َل  َرَبَنا ٱۡكتََسَبۡت  َما وََعلَۡيَها َكَسَبۡت  َما لََها وُۡسَعَها إَِل  َنۡفًسا ٱّلَلُ  يَُكل ُِف 
 ٓ ٓ  إِن تَُؤاِخۡذنَا وۡ  نَِسيَنا

َ
نَا أ

ۡ
ۡخَطأ

َ
ٓ  ََتِۡمۡل  َوَل  َرَبَنا﴾. قال: )قد فعلت( ﴿أ  َعلَۡيَنا

 َلَا َوٱۡغِفرۡ ﴾. قال: )قد فعلت( ﴿َقۡبلَِنا ِمن ٱََّلِينَ  ََعَ  ََحَۡلَتُهۥ َكَما اإِۡص  
 ٓ نَت  َوٱرََۡحَۡنا
َ
ََٰنا أ  . قال: )قد فعلت( رواه اإلمام مسلم.[286البقرة: ] ﴾َمۡولَى

هلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )إن اهلل جتاوز عن اويقول صىل 

عليه( رواه ابن ماجه عن أيب ذر  أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا

 الغفاري ريض اهلل عنه.

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،د ترك السمك بدون طعاٍم نسيانًا منك حتى ماتفام دمت مل تتعمَّ  

 فِيَمآ  ُجَناح   َعلَۡيُكمۡ  َولَۡيَس قال تعاىل: ﴿ ،إن شاء اهلل تعاىل فال إثم عليك
تُم
ۡ
ۡخَطأ

َ
 ﴾رَِحيًما اَغُفور   ٱّلَلُ  َوََكنَ  لُوُبُكمۡ قُ  َتَعَمَدۡت  َما َوَلَِٰكن بِهِۦ أ

 من املال بمقدار قيمة السمك فيكون . وإن تصدَّ [5األحزاب: ]
ٍ
قت بيشء

 واهلل تعاىل أعلم. ،ك. هذااألوىل يف حقِّ 

 : هل جيوز قتل أو حرق النمل الذي يؤذي؟36لسؤالا

: جاء يف احلديث الرشيف عن ابن عباٍس ريض اهلل أوالً جلواب: ا

نهام قال: )هنى رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عن قتل ع

والرصد( رواه اإلمام أمحد  ،واهلدهد ،والنحلة ،النملة :أربٍع من الدواب

 وأبو داود وابن ماجه.
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ال يؤكل  ،نصفه أبيض ونصفه أسود ،لرصد: طائٌر فوق العصفوراو

 وال منفعة من قتله.

عن رسول  ،عن أيب هريرة ريض اهلل عنهجاء يف حديٍث آخر  نيًا:اث

اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )أن نملًة قرصت نبيًا من 

فأوحى اهلل إليه: أيف أن قرصتك  ،فأحرقت ،فأمر بقرية النمل ،األنبياء

 نملٌة أهلكت أمًة من األمم تسبح( رواه اإلمام مسلم.

 ة.احليوانات غري الضارَّ الفقهاء عىل أنه ال جيوز قتل  نصَّ لثًا: اث

 ء عىل ذلك:اوبن

ثبت رضر النمل عىل جسد اإلنسان أو عىل طعامه أو عىل أمتعته، فإذا 

ة، وال جيوز ص منه إال بقتله جاز قتله باملبيدات احلرشيَّ وال يمكن التخل  

من األنبياء فهو رشع من قبلنا،  ألن ما ثبت من حرقه يف زمن نبي   حرقه،

النار. كام جاء يف احلديث املشهور  ب بالنار إال رب  ال يعذِّ فأما يف رشعنا ف

عن حممد بن محزة األسلمي أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

  النار( رواه اإلمام أمحد وأبو داود. ب بالنار إال رب  وسلم قال: )ال يعذِّ 

جيوز  أما يف األماكن العامة فال ،هذا إذا كان النمل يف مكاٍن خاصٍ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،قتله فضاًل عن حرقه. هذا

 

** ** ** 
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 تانها؟ة ِخنَّفهل من السُّ ،مولودة تعاىل لقد رزقين اهلل: 1لسؤالا

 ،روى اإلمامان البخاري ومسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه جلواب:ا

)الفطرة مخٌس:  عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أنه قال:

 وتقليم األظفار(. ،وقص الشارب ،ونتف اإلبط ،واالستحداد ،تاناخل  

أن امرأًة  ،عطية األنصارية ريض اهلل عنها داود عن أمِّ  وروى أبو

فقال هلا النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  ،كانت ختتن باملدينة

 ل(.إىل البع وأحب   ،فإن ذلك أحظى للمرأة ،)ال تنهكي

 ،لنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ال تنهكي(اوقول 

 أي ال تبالغي يف استقصاء اخلتان.

 ختلف الفقهاء يف حكم اخلتان:او

لشافعية واحلنابلة وسحنون من املالكية إىل أنه واجب عىل افذهب 

 الرجال والنساء.

ن أ ،رواه اإلمام مسلم عن أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه امل

النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: )إذا جلس بني شعبها 

فقد وجب الغسل(. فقد ذكر النبي صىل اهلل  ،اخلتان اخلتان ومسَّ  ،األربع

 ،ختان الزوج وختان الزوجة :أي ،عليه وعىل آله وصحبه وسلم اخلتانني

 ذلك عىل أن املرأة ختتن كام خيتن الرجل. فدلَّ 

واملالكية ويف رواية عند أمحد إىل أن اخلتان سنة يف حلنفية اوذهب 
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ومكرمة  ،املرأة عند املالكية ومندوب يف حقِّ  ،وليس واجباً  ،الرجال حقِّ 

 عند احلنفية.

 ء عىل ذلك:اوبن

الرجال يدور بني الوجوب  وهو يف حقِّ  ،خلتان من سنن الفطرةاف

 املرأة مكرمة هلا. ويف حقِّ  ،ةوالسنيَّ 

التي  ةنثى بقطع ما ينطلق عليه االسم من اجللدويكون ختان األ

ها بل جزء منها. والسنة أن ال تقطع كل   ،كعرف الديك فوق خمرج البول

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

 هل جيوز القول بأن أخالق النصارى أفضل من أخالق املسلمني؟: 2السؤال

 َلَقدۡ  ٨٨ اَودَل   ۡحَمَٰنُ ٱلرَ  ٱََتَذَ  َوقَالُوا  ﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل:  جلواب:ا
َُٰت  تََكادُ  ٨٩ اإِد    اَشۡي  ِجۡئُتمۡ  ۡرُض  َوتَنَشقُّ  ِمۡنهُ  َيَتَفَطۡرنَ  ٱلَسَمََٰو

َ
 َوََتِرُّ  ٱۡۡل

َباُل  ا ٱۡۡلِ ن ٩٠ َهدًّ
َ
ن لِلَرِنَٰمۡح يَۢنَبِغ  َوَما ٩١ اَودَل   لِلَرِنَٰمۡح َدَعۡوا   أ

َ
ا َيَتِخذَ  أ  إِن ٩٢ َودَلً

ۡرِض  ٱلَسَمََٰوَٰتِ  ِف  َمن ُكُّ 
َ
َُٰهمۡ  َلَقدۡ  ٩٣ اَعۡبد   ٱلَرِنَٰمۡح َءاِت  إَِلٓ  َوٱۡۡل ۡحَصى

َ
 وََعَدُهمۡ  أ

 .[95-88مريم: ] ﴾فَۡرًدا ٱۡلِقَيََٰمةِ  يَۡومَ  َءاتِيهِ  َوُُكُُّهمۡ  ٩٤ اَعد   

ۡهلِ  ِمنۡ  َكَفُروا   ٱََّلِينَ  إِنَ ﴿هلل تبارك وتعاىل: اويقول 
َ
 ٱۡلِكَتَٰبِ  أ

ٓ  َخَِِٰلِينَ  َجَهَنمَ  نَارِ  ِف  لُۡمۡشِكِيَ َوٱ َلَٰٓئَِك  فِيَها و 
ُ
 .[6البينة: ] ﴾ٱۡلَۡبَِيةِ  َِشُّ  ُهمۡ  أ

ومن  ،ال أدب عنده مع عباده وخلقه ،أدب عنده مع اهلل تعاىل من ال

ٍد صىل اهلل عليه دنا حممَّ ة سيِّ وقدح يف نبوَّ  ،عى له الولدوادَّ  ،اهلل تعاىل سبَّ 

 ٍق عنده؟ل  خ   فأي   ،صحبه وسلموعىل آله و
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عن طريق النساء  ،ملسلمني وحياول أن يفتنهم عن دينهماومن يغدر ب

وحياول أن ي نرصِّ  ، ويطغىص ويتجربَّ ويمكر ويرتبَّ  ،جوالسفور والترب  

ٍد صىل اهلل عليه دنا حممَّ ة سيِّ املسلمني عن طريق املال والتشكيك يف نبوَّ 

 خلٍق عنده؟ أي   ،وعىل آله وصحبه وسلم

ظهر األخالق احلميدة منهم فهو يف احلقيقة أظهرها جللب أومن 

 أو لتحصيل مصلحٍة دنيويٍة له. ،عنه أو دفع رض   ،نفٍع له

 ء عىل ذلك:اوبن

ما  ،للمسلم أن خيدع هبذه األخالق التجارية من النصارى يصح   فال

 آله وصحبه داموا أساؤوا األدب مع سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل

وربام أن  ،وما داموا أهنم حياولون التبشري يف صفوف املسلمني ،وسلم

لذلك ال جيوز للمسلم أن  ،ظهروا هذه األخالقاملصلحة اقتضت ألن ي  

ومن قال  ،يقول: أخالق النصارى أفضل من أخالق املسلمني بشكل عام

 عاىل ـ.ح دنياه عىل دينه ـ والعياذ باهلل تهذا الكالم فهو ممن رجَّ 

وأخالق سيدنا  ،كام جيب عىل املسلمني أن يلتزموا دين اهلل تعاىل

وأن ال يكونوا سببًا يف  ،رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

واهلل  ،ألن اإلسالم عبادٌة وسلوٌك وأخالٌق. هذا ،تشكيك الناس بدينهم

 تعاىل أعلم.

 وهلا املسلم للحفظ من األشرار؟ة اليت يقما هي األدعية املستحبَّ: 3السؤال

قل بعد صالة الفجر وصالة املغرب: )بسم اهلل الرمحن  جلواب:ا
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التسليم عىل سيدنا  وأفضل الصالة وأتم   ،الرحيم احلمد هلل رب العاملني

 وعىل آله وصحبه أمجعني: ،حممد

للهم أنت ريب ال إله إال أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش ا

وما مل يشأ مل يكن، وال حول وال قوة إال باهلل  ،هلل كانالكريم، ما شاء ا

 قديٌر، وأن اهلل قد أحاط بكلِّ  العيل العظيم، أعلم أنَّ 
ٍ
  اهلل عىل كل يشء

ٍ
يشء

 ، ومن رشِّ ذي رش   كلِّ  نفيس، ومن رشِّ  علاًم ، اللهم إين أعوذ بك من رشِّ 

 .ٍة أنت آخٌذ بناصيتها إن ريب عىل رصاٍط مستقيمٍ دابَّ  كلِّ 

 ماٍض يفَّ  ،ناصيتي بيدك ،وابن أمتك ،وابن عبدك ،للهم إين عبدكا

 ،سميت به نفسك ،اسٍم هو لك أسألك بكلِّ  ،قضاؤك عدٌل يفَّ  ،حكمك

أو استأثرت به يف علم  ،أو أنزلته يف كتابك ،مته أحدًا من خلقكأو علَّ 

 ،وجالء حزين ،ونور صدري ،أن جتعل القرآن ربيع قلبي ،الغيب عندك

 ي.اب مهِّ وذه

احلمد  ،العرش العظيم سبحان اهلل ربِّ  ،إله إال اهلل احلليم الكريم ال

والغنيمة من  ،وعزائم مغفرتك ،أسألك موجبات رمحتك ،العاملني هلل ربِّ 

 ،جتهًا إال فرَّ وال مه   ،ال تدع يل ذنبًا إال غفرته ،إثمٍ  والسالمة من كلِّ  ،ر  ب   كلِّ 

 تها يا أرحم الرامحني.وال حاجًة هي لك رضًا إال قضي

سبحان اهلل  ،ال إله إال اهلل العيل العظيم ،إله إال اهلل احلليم الكريم ال

 العاملني. احلمد هلل ربِّ  ،العرش العظيم السموات السبع وربِّ  ربِّ 

ه إليك بنبيك سيدنا حممٍد صىل اهلل عليه للهم إين أسألك وأتوجَّ ا
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ه بك سيدي يا رسول اهلل إين أتوجَّ  يا ،الرمحة وعىل آله وصحبه وسلم نبيِّ 

وأعوذ  ،ومن فوقي ،ومن خلفي ،إىل ريب يف أن حيفظني من بني يدي

 عه يف.اللهم فشفِّ  ،بعظمته أن أغتال من حتتي

وأعوذ  ،واحلريق ،والغرق ،واهلدم ،يللهم إين أعوذ بك من الرتدِّ ا

لك وأعوذ بك أن أموت يف سبي ،طني الشيطان عند املوتبك أن يتخبَّ 

 وأعوذ بك أن أموت لديغًا. ،مدبراً 

 مالك يوم الدين، إياك أعبد، وإياك أستعني.  اي

أعوذ  ،للهم إنا نجعلك يف نحورهم، ونعوذ بك من رشورهما

 ،ومن مهزات الشياطني ،عباده ورشِّ  ،من غضبه وعقابه ،ةبكلامت اهلل التامَّ 

 وأن حيرضون.

اهلل اهلل ريب ال  ،برمحتك أستغيثيا قيوم  يا حي   ،إله إال اهلل العظيم ال

 ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني. ،أرشك به شيئاً 

 اللهم ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،بسم اهلل الرمحن الرحيم

 الشياطني وربَّ  ،تاألرضني وما أقلَّ  وربَّ  ،تالسموات السبع وما أظلَّ  ربَّ 

أحٌد منهم  أن يفرط عيلَّ  ،هم مجيعاً خلقك كلِّ  من رشِّ كن يل جارًا  ،توما أضلَّ 

 ال إله إال أنت. ،وال إله غريك ،ثناؤك وجلَّ  ،جارك عزَّ  ،أو أن يبغي عيلَّ 

وال جتعل لنا يف دواوينهم  ،للهم ال جتعل للظاملني يف أبداننا وسامً ا

عباده  ووعد ،م آدم األساميا من علَّ  ،وال جتعل هلم يف أموالنا قسامً  ،اسامً 

 املتقني باحلسنى.
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أت نفيس يف خزائن بسم اهلل، أقفاهلا ثقتي باهلل، مفاتيحها ال قوة خبَّ 

عن نفيس ما أطيق وما ال أطيق، ال طاقة  إال باهلل، أدافـع بك اللهمَّ 

وال حول وال قوة إال  ،ملخلوٍق مع قدرة اخلالق؛ حسبي اهلل ونعم الوكيل

 سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. وصىل اهلل عىل ،باهلل العيل العظيم

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

 ،وعندي أطفال ،ج من سنواتومتزوِّ ،سنة 25أنا شاب عمري : 4لسؤالا

وقد فكرت باالستقراض من  ،وال عمل ثابت ،وليس لدي مسكن

وإنين ال أستطيع النوم بسبب  ،بنك ربوي للحصول على مسكن

  فأرجو النصيحة. ،خويف من املستقبل

قال تعاىل:  ،ال ختش عىل املستقبل ما دمت من أهل التقوى جلواب:ا

تِيََنُكم فَإَِما﴿
ۡ
ِن ِ  يَأ  ُهمۡ  َوَل  َعلَيِۡهمۡ  َخۡوفر  فََل  ُهَدايَ  تَبِعَ  َفَمن ىُهد   م 
 وال حيزنون عىل املايض. ،هؤالء ال خيافون من املستقبل ،[38البقرة: ] ﴾ََيَۡزنُونَ 

َِية   َخۡلفِِهمۡ  ِمنۡ  تََرُكوا   لَوۡ  ٱََّلِينَ  َوۡلَۡخَش ﴿اىل: هلل تعار قول وتذكَّ   ُذر 
وقوله  ،[9النساء: ] ﴾َسِديًدا قَۡول   َوۡلَُقولُوا   ٱّلَلَ  فَۡلَيَتُقوا   َعلَۡيِهمۡ  َخافُوا   ِضَعًَٰفا

ا ََلُۥ ََيَۡعل ٱّلَلَ  َيَتقِ  َوَمن﴿تعاىل:   َوَمن ََيۡتَِسُب  َل  َحۡيُث  ِمنۡ  َوَيۡرزُۡقهُ  ٢ َُمۡرَج 
ۥٓ  َفُهوَ  ٱّلَلِ  ََعَ  َيَتَوَّكۡ  ۡمرِهِۦ َبَٰلِغُ  ٱّلَلَ  إِنَ  َحۡسُبُه

َ
ء   لُِك ِ  ٱّلَلُ  َجَعَل  َقدۡ  أ  ََشۡ

ا وقوله تعاىل عىل لسان سيدنا نوح عليه السالم:  ،[3-2الطالق: ] ﴾قَۡدر 

ا َعلَۡيُكم ٱلَسَمآءَ  يُۡرِسلِ  ١٠ اَغَفار   ََكنَ  إِنَُهۥ َرَبُكمۡ  ٱۡسَتۡغِفُروا   َفُقۡلُت ﴿ ِۡدَرار   م 
َٰل   َوُيۡمِدۡدُكم ١١ ۡمَو

َ
ا َلُكمۡ  َوَيۡجَعل َجَنَٰت   َلُكمۡ  َوَيۡجَعل َوَبنِيَ  بِأ نَۡهَٰر 

َ
 ﴾أ

 .[12-10نوح: ]
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وقل  ،وأكثر من صالة احلاجة ،جيوز التعامل مع البنوك الربوية وال

ٍد ك حممَّ ه إليك بنبيِّ سألك وأتوجَّ بعد صالة ركعتي احلاجة: )اللهم إين أ

هت د إين توجَّ يا حممَّ  ،الرمحة صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم نبيِّ 

( عه يفَّ اللهم شفِّ  ،بك إىل ريب يف أن يغنيني من الفقر وأن يقيض عني ديني

رواه اإلمام أمحد والرتمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقل: )ال إله 

 احلمد هلل ربِّ  ،العرش العظيم سبحان اهلل ربِّ  ،يماهلل احلليم الكرإال 

 ،بر   والغنيمة من كلِّ  ،أسألك موجبات رمحتك وعزائم مغفرتك ،العاملني

وال  ،هت  جر ًا إال فرَّ وال مه   ،ال تدع يل ذنبًا إال غفرته ،إثمٍ  والسالمة من كلِّ 

م قل: ث ،حاجًة هي لك رضًا إال قضيتها يا أرحم الرامحني( رواه الرتمذي

 كلِّ  نا ورب  رب   ،العرش العظيم األرض وربَّ  الساموات وربَّ  )اللهم ربَّ 

 
ٍ
أعوذ بك  ،فالق احلب والنوى ومنزل التوراة واإلنجيل والفرقان ،يشء

 أنت آخٌذ بناصيته كلِّ  من رشِّ 
ٍ
 ،اللهم أنت األول فليس قبلك يشءٌ  ،يشء

وأنت  ،يشءٌ وأنت الظاهر فليس فوقك  ،وأنت اآلخر فليس بعدك يشءٌ 

 ن وأغننا من الفقر( رواه مسلم.ير اقض عنا الدَّ  ،الباطن فليس دونك يشءٌ 

 ء عىل ذلك:اوبن

ألن التعامل مع البنوك  ،جيوز لك االستقراض من بنك ربوي فال

واللعنة تشمل املعطي واآلخذ والشاهد  ،ة كبرية من الكبائرالربويَّ 

 والكاتب والكفيل.

 ،وبطاعته عن معصيته ،بحالله عن حرامه أسأل اهلل تعاىل أن يغنينا

 واهلل تعاىل أعلم. ،ن سواه. هذاوبفضله عمَّ 
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هل جيوز للمسلم أن جيلس مع قوم يستهزؤون بدين اهلل : 5لسؤالا

 ؟ات الكفر والعياذ باهلل تعاىلويتلفظون بكلم ،تعاىل

 ِف  َعلَۡيُكمۡ  نََزَل  َوقَدۡ ﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل: أوالً: جلواب: ا
نۡ  ٱۡلِكَتَٰبِ 
َ
  بَِها يُۡكَفرُ  ٱّلَلِ  َءاَيَٰتِ  َسِمۡعُتمۡ  إَِذا أ

ُ
 َمَعُهمۡ  َتۡقُعُدوا   فََل  بَِها َويُۡسَتۡهَزأ

ِۡثلُُهمۡ  اإِذ   إِنَُكمۡ  َغۡيِهِۦٓ  َحِديث   ِف  ََيُوُضوا   َحَتَٰ   ٱلُۡمَنَِٰفقِيَ  َجاِمعُ  ٱّلَلَ  إِنَ  م 
َِٰفرِينَ   .[140النساء: ] ﴾يًعاََجِ  َجَهَنمَ  ِف  َوٱۡلَك

جاء يف احلديث الرشيف: )ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر نيًا: اث

 رشب عليها اخلمر( رواه اإلمام أمحد واحلاكم.فال يقعد عىل مائدٍة ي  

رفع لسيدنا عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه قوم يرشبون لثًا: اث

أما  ،فقال: ابدؤوا به ،فيهم صائامً  فقيل له: إنَّ  ،فأمر بجلدهم ،اخلمر

نۡ  ٱۡلِكَتَٰبِ  ِف  َعلَۡيُكمۡ  نََزَل  َوقَدۡ ﴿سمعتم اهلل تعاىل يقول: 
َ
 َسِمۡعُتمۡ  إَِذا أ

  بَِها يُۡكَفرُ  ٱّلَلِ  َءاَيَٰتِ 
ُ
 ِف  ََيُوُضوا   َحَتَٰ  َمَعُهمۡ  َتۡقُعُدوا   فََل  بَِها َويُۡسَتۡهَزأ

ِۡثلُهُ  اإِذ   إِنَُكمۡ  َغۡيِهِۦٓ  َحِديث    .﴾مۡ م 
روى الطرباين يف األوسط والبيهقي يف شعب اإليامن عن بعًا: ار

جابر ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

أوحى اهلل إىل ملك من املالئكة أن اقلب مدينة كذا وكذا عىل »وسلم: 

عليه  قال: اقلبها ،فيها عبدك فالنًا مل يعصك طرفة عني قال: إنَّ  ،أهلها

 . ويف رواية للبيهقي: )إن اهلل«ر يل ساعة قطوعليهم، فإن وجهه مل يتمعَّ 

فيهم عبدك  ت املالئكة، قالت: إنَّ فضجَّ  ،بأمر بقرية أن تعذَّ عزَّ وجل 

 ر غضبًا ملحارمي(.وجهه مل يتمعَّ  فالنًا، قال: أسمعوين ضجيجه، فإنَّ 
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صىل اهلل عليه سلمة زوج النبي  روى اإلمام مسلم عن أمِّ مسًا: اخ

عن النبي صىل اهلل عليه وعىل  ،وريض اهلل عنها ،وعىل آله وصحبه وسلم

فتعرفون  ،آله وصحبه وسلم أنه قال: )إنه يستعمل عليكم أمراء

ولكن من ريض  ،ومن أنكر فقد سلم ،فمن كره فقد برئ ،وتنكرون

 وا(.قالوا: يا رسول اهلل أال نقاتلهم؟ قال: ال ما صل   ،وتابع

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،ستهزأ فيه بدين اهلل عز وجلفال جيوز للمسلم أن جيلس يف جملس ي  

اجللوس معهم باالختيار دليل عىل نوع  ظ فيه بكلامت الكفر؛ ألنَّ أو يتلفَّ 

فاآليات الكريمة  ،ومن ريض كان كمن فعل ،من أنواع الرىض باملنكر

إال إذا كان  ،صاة باالختيارر من جمالسة الع  واألحاديث الرشيفة حتذِّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ، املنكر فال حرج عندئذ. هذابجلوسه يغريِّ 

فما  ،وتاب إىل اهلل تعاىل ،س على الناسرجل كان يتجسَّ: 6لسؤالا

 هي كفارته؟

ٌم وهو حمرَّ  ،س عىل املسلمني كبرية من الكبائرالتجس  أوالً: جلواب: ا

. ولقوله صىل اهلل عليه [12حلجرات: ا] ﴾ََتََسُسوا   َل  وَ ﴿لقوله تعاىل:  ،رشعاً 

وعىل آله وصحبه وسلم: )يا معرش من آمن بلسانه ومل يدخل اإليامن قلبه 

بع اهلل بع عوراهتم يتَّ فإنه من يتَّ  ،بعوا عوراهتموال تتَّ  ،ال تغتابوا املسلمني

بع اهلل عورته يفضحه يف بيته( رواه اإلمام أمحد عن أيب برزة ومن يتَّ  ،عورته

 مي ريض اهلل عنه.األسل
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لقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله  ،س عىل الناس يفسدهملتجس  او

وصحبه وسلم: )إن األمري إذا ابتغى الريبة يف الناس أفسدهم( رواه 

 اإلمام أمحد عن أيب أمامة ريض اهلل عنه.

بعت هلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )إنك إن اتَّ اولقوله صىل 

 م أو كدت أن تفسدهم( رواه أبو داود عن معاوية بنعورات الناس أفسدهت

 أيب سفيان ريض اهلل عنه.

يُّهَ  ََجِيًعا ٱّلَلِ  إَِل  َوتُوُبٓوا  ﴿دعانا إىل التوبة بقوله: عزَّ وجل  ربنانيًا: اث
َ
 أ

قت رشوطها من . والتوبة إذا حتقَّ [31النور: ] ﴾ُتۡفلُِحونَ  َلَعَلُكمۡ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ 

من حقوق  ال تكفي إلسقاط حق   ،وعزٍم عىل عدم العود ،فاتندٍم عىل ما 

وتكون مقبولًة عند  ،املظامل حتى تكمل رشوط التوبة من ردِّ  فال بدَّ  ،العباد

 اهلل عز وجل.

 ء عىل ذلك:اوبن

وأن  ،فيجب عىل من وقع يف كبرية التجسس أن يتوب إىل اهلل تعاىل 

وعزٍم عىل  ،وندٍم عىل ما فات ،من إقالٍع عن املعصية ،ق رشوط التوبةحيقِّ 

وخاصة إذا  ،س عليهمواستحالل األشخاص الذين جتسَّ  ،عدم العود

 واهلل تعاىل أعلم. ،أحلق هبم رضرًا. هذا

 ما هو حكم الشرع يف االحتفال بعيد ميالد الطفل؟: 7لسؤالا

جاء يف احلديث الصحيح الذي رواه اإلمامان البخاري  جلواب:ا

النبي صىل اهلل عليه وعىل  أنَّ  ،اخلدري ريض اهلل عنه ومسلم عن أيب سعيدٍ 
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وذراعًا  ،شربًا بشربٍ  ،سنن من قبلكم آله وصحبه وسلم قال: )لتتبعنَّ 

لسلكتموه. قلنا: يا رسول اهلل اليهود  ب  حتى لو سلكوا جحر ض   ،بذراعٍ 

 (.نر والنصارى؟ قال: فم  

أن رسول  ية لإلمام أمحد عن شداد بن أوس ريض اهلل عنهاويف رو

رشار هذه األمة  اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: )ليحملنَّ 

(. ويف ة  ذَّ بالق   ة  ذَّ الق   و  ذر نن الذين خلوا من قبلهم أهل الكتاب ح  عىل س  

و ذر طريقتهم ح   رواية للطرباين: )أنتم أشبه األمم ببني إرسائيل، لرتكبنَّ 

القوم  هم يشٌء إال كان فيكم مثله، حتى إنَّ ة، حتى ال يكون فيذَّ ة بالق  ذَّ الق  

عليهم املرأة فيقوم إليها بعضهم فيجامعها، ثم يرجع إىل أصحابه  لتمر  

عىل  وهو دال   ،ة: ريش السهمذَّ يضحك إليهم ويضحكون إليه(. والق  

 كامل املتابعة.

 لنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ال تقوم الساعةاويقول 

فقيل: يا  ،وذراعًا بذراعٍ  ،شربًا بشربٍ  ،ذ أمتي بأخذ القرون قبلهاحتى تأخ

 رسول اهلل كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إال أولئك( رواه البخاري.

 هلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف كلِّ اولقد صدق رسول 

ن ما يشيع عند اليهود والنصارى م لقد أصبح جمتمعنا يستقبل كلَّ  ،ما قال

وظهر يف املجتمع أمور غريبة عن املنهج الذي جاء به سيدنا  ،أمور حمدثة

ومن مجلة ذلك االحتفال  ،حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

 وما شاكل ذلك. ،وبعيد الزواج ،بعيد ميالد الطفل
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 ء عىل ذلك:اوبن

 هًا بأهلفيه تشب   ل بعيد ميالد الطفل ال جيوز؛ ألنَّ االحتفافإنَّ 

ويا حبذا لو أظهر أهل البيت فرحهم بيوم حمافظة األبناء عىل  ،الكتاب

وبيوم حمافظتهم عىل صالة  ،وبيوم حفظهم لكتاب اهلل تعاىل ،الصالة

 وبيوم حجاب البنات احلجاب الرشعي الكامل. ،اجلامعة

أ من الكفر وأهله وتربَّ  ،والسعيد من أعلن والءه لإلسالم وأهله

 واهلل تعاىل أعلم. ،سلوكًا وعماًل. هذا

هل جيوز شرعًا بناء طابق إضايف خالفًا للقرارات الناظمة : 8لسؤالا

منها اجلانب  ،للبناء اليت متنع من ذلك ألسباب متعددة

 ،ومنها اجلانب اإلنشائي ،ومنها اجلانب االجتماعي ،اجلمالي

 إىل غري ذلك؟ ،ومنها اجلانب األمين

األمر من  طاعة أمر ويلِّ  لقد أمجع العلامء عىل وجوب جلواب:ا

باٌح رشعاً  امكَّ األمراء واحل   وقد نقل اإلمام النووي عن  ،يف كلِّ ما هو م 

َها﴿وذلك لقوله تعاىل:  ،القايض عياض وغريه هذا اإلمجاع يُّ
َ
أ  ٱََّلِينَ  َيَٰٓ

ِطيُعوا   َءاَمُنٓوا  
َ
ِطيُعوا   ٱّلَلَ  أ

َ
ِل  ٱلَرُسوَل  َوأ و 

ُ
ۡمرِ  َوأ

َ
. [59لنساء: ا] ﴾ِمنُكمۡ  ٱۡۡل

ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )سيليكم بعدي  

ِّ  والٌة، فيليكم الرب    ما  ه، والفاجر بفجوره، فاسمعوا هلم وأطيعوا يف كلِّ برب 

وا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم وهلم، وإن أساؤوا فلكم ، وصل  وافق احلقَّ 

عنه. ولقوله صىل اهلل عليه  وعليهم( رواه الطرباين عن أيب هريرة ريض اهلل
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 ،وكره وعىل آله وصحبه وسلم: )السمع والطاعة عىل املرء املسلم فيام أحبَّ 

فال سمع وال طاعة( رواه اإلمام  ،ر بمعصيةٍ م  فإذا أ   ،ما مل يؤمر بمعصيةٍ 

البخاري عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه. ولقوله صىل اهلل عليه وعىل 

ك ومنشطك ومكرهك رسر  ك وي  رسر  مع والطاعة يف ع  آله وصحبه وسلم: )الس

 وأثرٍة عليك( رواه اإلمام مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.

إلمام النووي رمحه اهلل تعاىل: )قال العلامء: معناه جتب طاعة اويقول 

 وتكرهه النفوس وغريه مما ليس بمعصيٍة( اهـ. والة األمور فيام يشق  

يه وعىل آله وصحبه وسلم: )ال رضر وال لنبي صىل اهلل علاويقول 

والطريق امليتاء سبعة  ،وللرجل أن جيعل خشبًة يف حائط جاره ،رضار

 أذرٍع( رواه اإلمام أمحد.

 ء عىل ذلك:اوبن

سواٌء  ،ة للبناءفال جيوز بناء الطابق اإلضايف املخالف لألنظمة املرعيَّ  

 ،ر يف الغالب األعمِّ ق الرضلتحق   ،وافق اجلوار يف البناء أم مل يوافقوا

عت وخاصًة بعد أن سمعنا وشاهدنا كم وكم من األبنية التي تصدَّ 

مت بسبب هذه املخالفات؛ وملا يف ذلك من إتالٍف لألموال من غري وهتدَّ 

ة عىل هدم البناء فيام إذا أقدمت اجلهات املختصَّ  ،حاجة وال رضورة

 واهلل تعاىل أعلم. ،املخالف. هذا

مل  ،يٌح بأن سيدنا سعد بن عبادة رضي اهلل عنههل صح: 9لسؤالا

 يبايع سيدنا أبا بكر رضي اهلل عنه حتى وفاته؟
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سيدنا سعد بن عبادة ريض اهلل عنه ممن شهد بيعة أوالً: جلواب: ا

العقبة الثانية مع سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 عبادة بن الصامت ريض اهلل عنه ـ: وكانت بيعتهم ـ كام يقول ،نقيبًا عىل قومه

)بايعنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عىل السمع 

وأن ال ننازع  ،والطاعة يف عرسنا ويرسنا ومنشطنا ومكرهنا واألثرة علينا

ونقوم باحلق حيث كان وال نخاف يف اهلل لومة الئٍم( رواه  ،األمر أهله

 اإلمام أمحد.

وحظي  ،سعد بن عبادة ريض اهلل عنه ممن شهد بدراً سيدنا نيًا: اث

وهو ممن شملوا بقول سيدنا  ،بمقام أهل بدٍر ومنزلتهم عند اهلل تعاىل

رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم لسيدنا عمر ريض اهلل 

لع عىل أهل بدٍر فقال: اعملوا ما شئتم اهلل قد اطَّ  عنه: )وما يدريك لعلَّ 

 كم( رواه البخاري ومسلم.فقد غفرت ل

كان سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم لثًا: اث

وعندما استشارمها  ،يعتمد عليه وعىل سيدنا سعد بن معاذ ريض اهلل عنهام

يف أن يصالح قبيلة غطفان عىل ثلث ثامر املدينة كي ينرصفوا عن قتال 

أم شيئًا أمرك اهلل به  ،ه فنصنعهنحب   )فقاال له: يا رسول اهلل أمراً  ،املسلمني

أم شيئًا تصنعه لنا؟ قال: بل يشٌء أصنعه لكم، واهلل  ،لنا من العمل به ال بدَّ 

 ،ما أصنع ذلك إال ألنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوٍس واحدةٍ 

فأردت أن أكرس عنكم من شوكتهم إىل أمٍر ما؛  ،جانٍب  وكالبوكم من كلِّ 
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قد كنا نحن وهؤالء  ،ريض اهلل عنه: يا رسول اهلل فقال له سعد بن معاذٍ 

وهم ال  ،وعبادة األوثان ال نعبد اهلل وال نعرفه ،القوم عىل الرشك باهلل

 ،ى أو بيعًا، أفحني أكرمنا اهلل باإلسالمرً يطمعون أن يأكلوا منها مترًة إال ق  

 ،اجةٍ وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ واهلل ما لنا هبذا من ح ،وهدانا له

قال رسول اهلل  ،واهلل ال نعطيهم إال السيف حتى حيكم اهلل بيننا وبينهم

 صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: فأنت وذاك(.

عن  ،: روى اإلمام البخاري عن أنس بن مالك ريض اهلل عنهبعاً ار

بيعة الصديق ريض اهلل عنه قال: )فبايعه الناس عامًة(. ومل يستثن يف ذلك 

 عبادة ريض اهلل عنه وال غريه.سعد بن 

روى اإلمام أمحد: أن الصديق ريض اهلل عنه قال لسعد بن مسًا: اخ

عبادة ريض اهلل عنه: )ولقد علمت يا سعد أن رسول اهلل صىل اهلل عليه 

 فرب    ،وعىل آله وصحبه وسلم قال وأنت قاعٌد: قريٌش والة هذا األمر

ِّ ب  الناس ت   قال: فقال له سعٌد ريض اهلل  ،فاجرهموفاجرهم تبٌع ل ،همٌع لرب 

 نحن الوزراء وأنتم األمراء(. ،عنه: صدقت

 ء عىل ذلك:اوبن

رفت مواقفه هذه مع سعد بن عبادة ريض اهلل عنه الذي ع   افسيدن 

سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم جعلته من كبار 

بة سيدنا رسول اهلل صىل الذين اختارهم اهلل تعاىل لصح ،الصفوة األخيار

فهو صاحب املايض املجيد يف خدمة  ،اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
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اإلسالم والصحبة الصادقة لسيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله 

 وهو من أبعد الناس عن مواطن اخلالف واملشاحنة. ،وصحبه وسلم

يه سعد ريض عل وردَّ  ،قال له الصديق ريض اهلل عنه ما قال اوعندم

بايع الصديق ريض  ،اهلل عنه بقوله: )صدقت نحن الوزراء وأنتم األمراء(

ق إمجاع األنصار عىل بيعة اخلليفة وهبا حتقَّ  ،اهلل عنه وتتابع القوم عىل البيعة

 أيب بكٍر الصديق ريض اهلل عنهم مجيعًا.

 ،ف سيدنا سعد بن عبادة ريض اهلل عنه عن البيعةوما يذكر بشأن ختل  

حتى أنه كان ال يصيل  ،واعتزاله الصحابة ومجاعة املسلمني بعد ذلك

 ،وإرصاره عىل املنازعة واخلالف ،وال يفيض بإفاضتهم يف احلج ،بصالهتم

وأخضب  ،وما ينسب له من قول: )ال أبايعكم حتى أريكم بام يف كنانتي

وال جيتمع  ،فكان ال يصيل بصالهتم ،وأرضب بسيفي( ،سنان رحمي

إىل آخر هذه  ،وال يفيض بإفاضتهم ،وال يقيض بقضائهم ،بجامعتهم

عاملهم اهلل تعاىل  ،ما هي إال من صنع الرافضة وكذهبم ،االفرتاءات

 واهلل تعاىل أعلم. ،بعدله. هذا

هل صحيٌح بأن السيدة فاطمة الزهراء رضي اهلل عنها : 10لسؤالا

 ريف؟مدفونٌة خلف احلجرة النبوية الشريفة يف احلرم النبوي الش

جاء يف كتاب اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر رمحه  جلواب:ا

اهلل: )وقال الواقدي: قلت لعبد الرمحن بن أيب املوايل: إن الناس يقولون: 
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وبني  ،إن قرب فاطمة بالبقيع. فقال: ما دفنت إال يف زاوية يف دار عقيل

 قربها وبني الطريق سبعة أذرع(.

 الزهراء( ملحمد عبده يامين:  ء يف كتاب: )إهنا فاطمةاوج

وصت الزهراء ريض اهلل عنها عيل بن أيب طالٍب ريض اهلل عنه أ

 بثالث وصايا يف حديٍث دار بينهام قبل وفاهتا.

لت الزهراء: يا بن عم، إنه قد نعيت إيل نفيس، وإنني ال أرى حايل اق

 ي.إال أنني الحقٌة بأيب ساعًة بعد ساعٍة، وأنا أوصيك بأشياء يف قلب

ل ريض اهلل عنه: أوصيني بام أحببت يا بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه افق

 وأخرج من كان يف البيت. ،وعىل آله وصحبه وسلم، فجلس عند رأسها

ما عهدتني كاذبًة وال خائفًة، وال  ،لت ريض اهلل عنها: يا بن العمافق

 خالفتك منذ عارشتني.

وأتقى  اهلل تعاىل، وأبر  ل ريض اهلل عنه: معاذ اهلل! أنت أعلم بافق

عيل مفارقتك وفقدك إال أنه أمٌر  خوفًا من اهلل تعاىل، وقد عزَّ  وأكرم وأشد  

دت عيل مصيبة رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله منه، واهلل لقد جدَّ  بدَّ  ال

 فقدك، فإنا هلل وإنا إليه راجعون. وصحبه وسلم وجلَّ 

 وقال: أوصيني بام شئت. رأسها بني يديه وأخذ عيل   ،اثم بكي

 وصت الزهراء ريض اهلل عنها عليًا كرم اهلل وجهه بثالٍث:أوقد 

ج بأمامة بنت العاص بن الربيع، وبنت أختها زينب أن يتزوَّ  أوالً:

 ريض اهلل عنهام.
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لتكون  ،ختيار الزهراء ريض اهلل عنها ألمامة ريض اهلل عنهااويف 

هنا تكون لولدي مثيل يف حنويت قالت: إ ،كرم اهلل وجهه زوجًة لعيل  

 ويف رواية: إهنا بنت أختي وحتنو عىل ولدي. ،ورؤومتي

مامة هي التي روي أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه أو

 .وسلم كان حيملها يف الصالة

لصحيحني ذكرها من حديث أيب قتادة أن النبي صىل افقد ثبت يف 

 ،مل أمامة بنت زينب عىل عاتقهاهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم كان حي

 وإذا قام محلها. ،فإذا سجد وضعها

عليها هبذا  توكانت التي أشار ،خذ هلا نعشًا وصفته لهأن يتَّ نيًا: اث

ووصفه أن يؤتى برسيٍر ثم  ،النعش أسامء بنت عميس ريض اهلل عنها

 ى بثوٍب.ثم يغطَّ  ،عىل قوائمه بجرائٍد تشد  

 قيع.أن تدفن لياًل بالبلثًا: اث

فحملها يف نعٍش كام وصفته  ،هلل وجهه وصيتهااذ عيٌل كرم وقد نفَّ 

 وعمي عىل موضع قربها بقبوٍر أخرى جتاورها. ،ودفنت بالبقيع ليالً  ،له

 ،هلل وجهه بأمامة بنت أيب العاص ريض اهلل عنهااكرم  ج عيل  وتزوَّ 

 ومل ينجب منها. 

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،مة الزهراء ريض اهلل عنها يف البقيعقرب السيدة فاط فالثابت بأنَّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،وليس خلف احلجرة النبوية الرشيفة. هذا
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 هل ورد نهٌي عن تقليم األظفار يف يوٍم معنٍي؟: 11لسؤالا

جاء يف احلديث الرشيف عن أيب هريرة ريض اهلل أوالً: جلواب: ا

قال: )الفطرة عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أنه  ،عنه

 ،وتقليم األظفار ،واالستحداد ،مخٌس ـ أو مخٌس من الفطرة ـ: اخلتان

 وقص الشارب( رواه اإلمام مسلم. ،ونتف اإلبط

ء يف حديٍث آخر عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل اوج

 ،الشارب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )عرشٌة من الفطرة: قص  

وغسل  ،األظفار وقص   ،واالستنشاق باملاء ،والسواك ،حيةوإعفاء الل

وانتقاص املاء( قال مصعٌب: ونسيت  ،وحلق العانة ،ونتف اإلبط ،الرباجم

 إال أن تكون )املضمضة( رواه النسائي والدارقطني. ،العارشة

املراد بتقليم األظفار هو إزالة ما زيد عىل ما يالمس رأس نيًا: اث

ثم الرجل اليمنى ثم  ،ن يبدأ باليد اليمنى ثم اليرسىأ ويستحب   ،اإلصبع

 الرجال والنساء. وهذا يف حقِّ  ،اليرسى

وال يف تعيني يوٍم له  ،األظفار ل السخاوي: مل يثبت يف كيفية قصِّ اوق

 يشٌء عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم. 

 ء عىل ذلك:اوبن

له وصحبه وسلم يف حديٍث فام ورد عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آ 

وال يف استحبابه يف يوٍم  ،األظفار يف يوٍم معنيٍ  صحيٍح أنه هنى عن قصِّ 

 ،األظفار يف يوم اجلمعة أن يكون قص   ولكن قال الفقهاء: يستحب   ،معنيٍ 



 

 الفتاوى الرشعية

 

436 

للمسلم عندما يلتقي بإخوانه أنه  ويستحب   ،ألنه يوٌم جيتمع فيه املسلمون

 واهلل تعاىل أعلم. ،ليم األظفار. هذاومن الزينة تق ،يأخذ زينته

ولقد أكرمين اهلل تعاىل  ،جةأنا فتاة أعيش يف أسرة متربِّ: 12لسؤالا

 فماذا أفعل؟ ،ولكن والدي مينعين ،وأريد االلتزام باحلجاب ،باهلداية

َها﴿فقال تعاىل:  ،جاباهلل تعاىل أمر النساء باحلأوالً: جلواب: ا يُّ
َ
أ  َيَٰٓ

  قُل ٱلَِبُّ 
َ
ِ  َجَلَٰبِيبِِهنَ  ِمن َعلَۡيِهنَ  يُۡدنِيَ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  َونَِسآءِ  َوَبَناتَِك  ۡزَوَِٰجَك ۡل 

َٰلَِك  ۡدَنَٰٓ  َذ
َ
ن أ

َ
 ِِبُُمرِهِنَ  َوۡلَۡضِۡبنَ ﴿. وقال: [59األحزاب: ] ﴾يُۡؤَذۡينَ  فََل  ُيۡعَرۡفنَ  أ

 َٰ وَلَٰ  ٱۡلَجَِٰهلَِيةِ  جَ َتَۡبُّ  َتَۡبَۡجنَ  َوَل ﴿. وقال: [31النور: ] ﴾ُجُيوبِِهنَ  ََعَ
ُ
 ﴾ٱۡۡل

 .[33األحزاب: ]

فقال تعاىل:  ،كذلك أمر اهلل تعاىل النساء املسلامت بسرت الزينةنيًا: اث

 .[31النور: ] ﴾زِينََتُهنَ  ُيۡبِدينَ  َوَل ﴿

فقال تعاىل:  ،أمر اهلل تعاىل أولياء األبناء بوقاية األهل من النارلثًا: اث

َها﴿ يُّ
َ
أ نُفَسُكمۡ  قُٓوا   َءاَمُنوا   ينَ ٱََّلِ  َيَٰٓ

َ
ۡهلِيُكمۡ  أ

َ
ا َوأ  َوٱۡۡلَِجاَرةُ  ٱلَاُس  َوقُوُدَها نَار 

ٓ  ٱّلَلَ  َيۡعُصونَ  َل  ِشَداد   ِغَلظ   َمَلَٰٓئَِكةر  َعلَۡيَها َمرَُهمۡ  َما
َ
 َما َوَيۡفَعلُونَ  أ

 .[6التحريم: ] ﴾يُۡؤَمُرونَ 

كام  ،جاهلل تعاىل ـ الترب  ألسباب املوجبة لدخول النار ـ والعياذ باومن 

جاء يف احلديث الرشيف الذي رواه اإلمام مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل 

عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )صنفان 

 ،من أهل النار مل أرمها: قوٌم معهم سياٌط كأذناب البقر يرضبون هبا الناس
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 ،كأسنمة البخت املائلة رؤوسهنَّ  ،مائالٌت  ونساٌء كاسياٌت عارياٌت مميالٌت 

 وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا(. ،رحيها ن  وال جيدر  ،ةاجلنَّ ن  ال يدخلر 

 ،واإلحسان إليهام ،الوالدين أمر اهلل تعاىل األبناء بربِّ بعًا: ار

َٰٓ  َجََٰهَداكَ  ِإَون﴿قال تعاىل:  ،ومصاحبتهام باملعروف مهام أساءا ن ََعَ
َ
 كَ تُۡشِ  أ

ۡنيَا ِف  َوَصاِحۡبُهَما تُِطۡعُهَما فََل  ِعۡلم   بِهِۦ لََك  لَيَۡس  َما ِب   َسبِيَل  َوٱتَبِعۡ  اَمۡعُروف   ٱدلُّ
نَاَب  َمنۡ 
َ
نَب ِئُُكم َمرِۡجُعُكمۡ  إَِلَ  ُثمَ  إَِلَ  أ

ُ
 .[15لقامن: ] ﴾َتۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما فَأ

 ء عىل ذلك:اوبن

وذلك  ،عصية اخلالق مهام كان هذا املخلوقطاعة ملخلوٍق يف م فال

لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ال طاعة ملخلوٍق يف معصية 

اخلالق( رواه الطرباين عن عمران بن حصنٍي ريض اهلل عنه. ويف روايٍة 

عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله  ،لإلمام أمحد عن عيل ريض اهلل عنه

طاعة ملخلوٍق يف معصية اهلل عز وجل(. ولقوله وصحبه وسلم قال: )ال 

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )إنام الطاعة يف املعروف( رواه 

 اإلمامان البخاري ومسلم عن عيل ريض اهلل عنه.

ألن  ،ن من الواجب عىل والدك أن يأمرك باحلجاب ال بالسفوراوك

ُمُرونَ ﴿شعار املؤمنني قوله تعاىل: 
ۡ
 ﴾ٱلُۡمنَكرِ  َعنِ  َوَيۡنَهۡونَ  ۡعُروِف بِٱلۡمَ  يَأ

ُمُرونَ ﴿. وشعار املنافقني قوله تعاىل: [71التوبة: ]
ۡ
 َعنِ  َوَيۡنَهۡونَ  بِٱلُۡمنَكرِ  يَأ

 .[67التوبة: ] ﴾ٱلَۡمۡعُروِف 

أتطيعني اهلل تعاىل أم تطيعني  ،نت يف اختباٍر شديٍد يف هذه احلالةأف
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 مٌة عىل طاعة املخلوق.طاعة اخلالق مقدَّ  أنَّ  والدك؟ وال شكَّ 

 ،ري والدك باهلل وباليوم اآلخر بأسلوٍب لطيٍف نصحك أن تذكِّ أو

ثم  ،وأن تستعيني باهلل تعاىل عليه ،سني صحبتهوأن حت   ،دي لهوأن تتودَّ 

ببعض أهل التقوى والصالح من أقاربك عسى أن يرشح اهلل صدره 

 وأكثري من الدعاء له بظهر الغيب. ،لإلسالم

ج والسفور فال طاعة ـ ال قدر اهلل تعاىل ـ عىل إلزامك بالترب   فإن أرصَّ 

أسأل اهلل وواصربي حتى جيعل اهلل تعاىل لك فرجًا وخمرجًا.  ،له عليك

 ،تنا وإياك بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة. آمني. هذاتعاىل أن يثبِّ 

 واهلل تعاىل أعلم.

يقول فيها صاحب الورد يف  ،مجلةلقد ورد يف دالئل اخلريات : 13لسؤالا

وصف النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم: )وأكرم الناس 

 فما هو املقصود بكلمة اجلرثومة؟  ،وأشرفهم جرثومة( ،أرومة

رثومة: اجل   >جرثم<جاء يف لسان العرب: مصطلح: جلواب: ا

: أصله وجمتمعهوج   ،األصل
ٍ
وهذا ما جاء كذلك يف  ،رثومة كل يشء

كام جاء  ،واملحكم واملحيط األعظم ،والقاموس املحيط ،ملعجم الوسيطا

 يف النهاية يف غريب احلديث واألثر هذا املعنى.

 ذينة يف ديوانه:اويقول عروة بن 

 رثومة تلتقي احلىصين ملن ج  او
 

 ومن أنساب بكـر لباهبـا ،اعليه 
 

 ،لكريمفعة واألصل اطلق ويراد هبا الرِّ نت هذه الكلمة ت  اوقد ك
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ومنهم شاعٌر أموٌي كان يف  ،رثومةووجد من الناس من تسمى باسم: ج  

 زمن عبد امللك بن مروان.

عىل املعنى الطبي اخلاص بنقل  هذه الكلمة يف هذا العرص فتدل  أما و

 األمراض.

 ء عىل ذلك:اوبن

صىل اهلل  النبيَّ  حب دالئل اخلريات رمحه اهلل تعاىل أنَّ افمقصود ص 

فهو خياٌر من  ،فعٍة وأصٍل كريمٍ آله وصحبه وسلم صاحب ر  عليه وعىل 

 وهو أفضل خلق اهلل عىل اإلطالق. ،خيارٍ 

ولكن أنا أنصح بعدم ذكر هذه الكلمة يف هذا العرص عند ذكر النبي 

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ملا تعارف الناس عىل معنى خاٍص هلذه 

 واهلل تعاىل أعلم. ،عقوهلم. هذا والعاقل خياطب الناس عىل قدر ،الكلمة

ما هو السبب يف ختصيص سيدنا علٍي رضي اهلل عنه : 14لسؤالا

 بكلمة كرم اهلل وجهه دون سائر الصحابة؟

َولُونَ  َوٱلَسَٰبُِقونَ ﴿يقول اهلل تعاىل: أوالً: جلواب: ا
َ
 ٱلُۡمَهَِٰجرِينَ  ِمنَ  ٱۡۡل

نَصارِ 
َ
َعدَ  َعۡنهُ  َورَُضوا   َعۡنُهمۡ  ٱّلَلُ  َرِضَ  ن  بِإِۡحَسَٰ  ٱَتَبُعوُهم َوٱََّلِينَ  َوٱۡۡل

َ
 لَُهمۡ  َوأ

نَۡهَٰرُ  ََتَۡتَها ََتۡرِي َجَنَٰت  
َ
ٓ  َخَِِٰلِينَ  ٱۡۡل بَد   فِيَها

َ
َٰلَِك  اأ التوبة: ] ﴾ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ  َذ

 َت ََتۡ  ُيَبايُِعونََك  إِذۡ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  َعنِ  ٱّلَلُ  رَِضَ  لََقدۡ ﴿. ويقول تعاىل: [100
 .[18الفتح: ] ﴾ٱلَشَجَرةِ 

 ٱّلَلَ  إِنَ ﴿يقول ابن كثري يف تفسريه عند قول اهلل تعاىل: نيًا: اث
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َها ٱلَِب ِ  ََعَ  يَُصلُّونَ  َوَمَلَٰٓئَِكتَُهۥ يُّ
َ
 وََسل ُِموا   َعلَۡيهِ  َصلُّوا   َءاَمُنوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓأ

ثرٍي من النساخ للكتب، : وقد غلب هذا يف عبارة ك[56األحزاب: ] ﴾تَۡسلِيًما

الصحابة،  أن يفرد عليًا ريض اهلل عنه، بأن يقال: عليه السالم من دون سائر

وهذا وإن كان معناه صحيحًا، لكن ينبغي أن يساوى  ،أو: كرم اهلل وجهه

بني الصحابة يف ذلك؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان 

 ذلك منه، ريض اهلل عنهم أمجعني.وأمري املؤمنني عثامن بن عفاٍن أوىل ب

 ء عىل ذلك:اوبن

ولكن ما  ،سيدنا عيل   حرج من القول: كرم اهلل وجهه يف حقِّ  فال

م وجوه الصحابة مجيعًا ألن اهلل تعاىل كرَّ  ،ينبغي االقتصار عليه دون غريه

برشف النظر إىل احلبيب األعظم سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله 

ريض اهلل  ا عيل  سيدن ثبت أن هذه اجلملة تقال يف حقِّ  وما ،وصحبه وسلم

 أو ما نظر إىل عورته. ،عنه ألنه ما سجد لصنمٍ 

واألوىل االقتصار عىل عبارة )ريض اهلل عنه( ألهنا موافقٌة للقرآن 

 واهلل تعاىل أعلم. ،الكريم. هذا

بقوله: السالم  رجل نصراني وسلم عليَّ إذا دخل عليَّ: 15لسؤالا

 السالم؟ ردُّ فهل جيب عليَّ ،عليكم

أخرج اإلمامان البخاري ومسلم عن أنس بن مالٍك  أوالً:جلواب: ا

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال:  ،ريض اهلل عنه

 م عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم(.)إذا سلَّ 
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 اإلمام مسلم عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال: قال رسولوأخرج 

اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )إن اليهود إذا سلموا عليكم 

 فقولوا: وعليك(. ،يقول أحدهم: السام عليكم

ۡحَسنَ  فََحيُّوا   بَِتِحَية   ُحي ِيُتم ِإَوَذا﴿يقول اهلل تعاىل: نيًا: اث
َ
ٓ  بِأ وۡ  ِمۡنَها

َ
 أ

 ٓ ُمرُ  ٱّلَلَ  إِنَ ﴿. ويقول اهلل تبارك وتعاىل: [86النساء: ] ﴾ُردُّوَها
ۡ
 بِٱۡلَعۡدلِ  يَأ

 .[90النحل: ] ﴾َوٱۡۡلِۡحَسَٰنِ 

 ء عىل ذلك:اوبن

وهو  ،لسالم عىل أهل الذمة ـ ومنهم النصارى ـ ال بأس بها فرد   

 جائٌز رشعًا.

السالم عىل أهل  ء يف االختيار لتعليل املختار: وال بأس بردِّ اج

 ،وإيذاؤهم مكروهٌ  ،انٌ إحس والرد   ،ألن االمتناع عنه يؤذهيم ،ةالذمَّ 

 واإلحسان هبم مندوٌب. اهـ.

 ،وأما أن يبدأه املسلم بالسالم ،السالم من العدل واإلنصاف فرد  

َٰ  َوٱلَسَلَٰمُ ﴿لقوله تعاىل:  ؛فعند مجهور الفقهاء ال جيوز  ﴾ٱلُۡهَدىَٰٓ  ٱَتَبعَ  َمنِ  ََعَ

قال: قال وملا أخرج اإلمام مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه  ،[47طه: ]

رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ال تبدؤوا اليهود وال 

إال  ،وه إىل أضيقه(فاضطر   ،فإذا لقيتم أحدهم يف طريٍق  ،النصارى بالسالم

واألوىل أن يستعمل كالمًا يفيد التحية غري لفظ السالم.  ،إذا خيش رضره

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا
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م اإلنسان السحر من أجل أن يدفع عًا أن يتعلَّهل جيوز شر: 16لسؤالا

 عنه؟الضر َّ

 َكَفُروا   ٱلَشَيَِٰطيَ  َوَلَِٰكنَ ﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل: أوالً: جلواب: ا 
ۡحرَ  ٱلَاَس  ُيَعل ُِمونَ  ِ ٓ  ٱلس  نزَِل  َوَما

ُ
 َوَما َوَمَُٰروَت  َهَُٰروَت  بَِبابَِل  ٱلَۡملََكۡيِ  ََعَ  أ

حَ  ِمنۡ  ُيَعل َِمانِ 
َ
. ثم يقول: ﴾تَۡكُفرۡ  َفَل  فِۡتَنة   َِنۡنُ  إَِنَما َيُقوَلٓ  َحَتَٰ  د  أ

 .[102البقرة: ] ﴾يَنَفُعُهمۡ  َوَل  يَُضُُّهمۡ  َما َوَيَتَعَلُمونَ ﴿

عن النبي صىل  ،اإلمام البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل عنهوأخرج 

قالوا:  ،املوبقاتاهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أنه قال: )اجتنبوا السبع 

وقتل النفس التي  ،والسحر ،؟ قال: الرشك باهللوما هنَّ  ،يا رسول اهلل

 ،فحر  يوم الزَّ والتويلِّ  ،وأكل مال اليتيم ،وأكل الربا ،حرم اهلل إال باحلقِّ 

 وقذف املحصنات املؤمنات الغافالت(.

لة ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابنيًا: اث

السحر  ومن استحلَّ  ،وهو كبريٌة من الكبائر ،م السحر حرامٌ تعل   إىل أنَّ 

 فقد كفر باتفاق الفقهاء.

بن قدامة رمحه اهلل يف املغني: )وال نعلم يف هذا خالفًا بني أهل ايقول 

ال تتعلمه فتكفر  :أي ،ويقول أيضًا: )إنام نحن فتنٌة فال تكفر العلم( اهـ.

 بذلك( اهـ.

مام النووي رمحه اهلل تعاىل يف املجموع: )فإنه حراٌم عىل إلاويقول 

 اهـ. .الصحيح(
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املحتار: )قال الشمني:  بن عابدين رمحه اهلل تعاىل يف ردِّ اويقول 

م لدفع الرضر عن مه وتعليمه حراٌم. أقول: مقتىض اإلطالق ولو تعلَّ تعل  

 املسلمني( اهـ.

السحر عن  ني: )والنرشة: حل  ويقول ابن القيم رمحه اهلل يف إعالم املوقع

 بسحٍر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان( اهـ. املسحور، وهي نوعان: حل  

 ء عىل ذلك:اوبن

ب كام ال جيوز تعلياًم وعالجًا ملا يرتتَّ  ،م السحر مطلقاً جيوز تعل   فال 

والتي من مجلتها استغالل حاجة  ،عىل ذلك من املفاسد التي ال حرص هلا

هذا باإلضافة إىل فساد عقيدة طالبيه للعالج  ،بل الساحرالناس من ق

 فيه. باعتقادهم النفع والرضَّ 

وبإمكان اإلنسان أن يقرأ األدعية واألذكار التي جاءت يف القرآن 

وعىل لسان سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  ،العظيم

 واهلل تعاىل أعلم. ،نه. هذااألرشار ع ولدفع رشِّ  ،للوقاية من السحر والرضر

هل جيوز للوالد أن يدعو اهلل تعاىل أن ال جيمعه مع ولده : 17لسؤالا

 ال يف الدنيا وال يف اآلخرة؟ العاقِّ

 َُيِبُّ  َل  إِنَُهۥ وَُخۡفَيةً  تََضَُّع   َرَبُكمۡ  ٱۡدُعوا  ﴿يقول اهلل تعاىل:  جلواب:ا
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: . ويقول صىل [55األعراف: ] ﴾ٱلُۡمۡعَتِدينَ 

أو قطيعة رحٍم( رواه اإلمام  ،ما مل يدع بإثمٍ  ،)ال يزال يستجاب للعبد

 مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.
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وال  ،هلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ال تباغضوااويقول صىل 

هيجر ملسلٍم أن  وال حيل   ،وكونوا عباد اهلل إخواناً  ،وال تدابروا ،حتاسدوا

  أخاه فوق ثالثة أياٍم( رواه الشيخان عن أنس بن مالٍك ريض اهلل عنه.

 ء عىل ذلك:اوبن

وألنه دعاٌء بقطيعة  ،الدعاء ال جيوز ألنه من االعتداء يف الدعاء افهذ 

 تََوَلُۡتمۡ  إِن َعَسۡيُتمۡ  َفَهۡل ﴿قال تعاىل:  ،وهذا حراٌم رشعاً  ،الرحم يف الدنيا
ن
َ
ۡرِض  ِف  ُتۡفِسُدوا   أ

َ
ُعٓوا   ٱۡۡل ِ رَۡحاَمُكمۡ  َوُتَقط 

َ
َلَٰٓئَِك  ٢٢ أ و 

ُ
 ٱّلَلُ  لََعَنُهمُ  ٱََّلِينَ  أ

َصَمُهمۡ 
َ
ۡعَمَٰٓ  فَأ

َ
بَۡصَٰرَُهمۡ  َوأ

َ
فََل  ٢٣ أ

َ
مۡ  ٱۡلُقۡرَءانَ  َيَتَدبَُرونَ  أ

َ
َٰ  أ وب   ََعَ

ٓ  قُلُ ۡقَفالَُها
َ
 ﴾أ

 .[24-22حممد: ]

فكيف  ،ه وال خامتة غريهفالعبد ال يدري ما هي خامتت ،يف اآلخرةأما 

وحيسن حاله وخيتم  يدعو الرجل هبذا الدعاء عىل ولده؟ فقد يتوب العاق  

 ،ويكون مآله إىل جنٍة عرضها الساموات واألرض ،له عىل أحسن حالٍ 

 ب أن ال جيتمع مع ولده يف اجلنة؟فهل يرىض األ

عن الوالد أن يدعو اهلل تعاىل لنفسه ولولده عوضًا  واألوىل يف حقِّ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،الدعاء عليه. هذا

هل جيوز الدعاء على الظاملني عوضًا عن الدعاء هلم : 18لسؤالا

 بسبب إصرارهم على الظلم؟

لََك  ِإَوَذا﴿يقول اهلل تعاىل: أوالً: جلواب: ا
َ
 قَرِيبر  فَإِن ِ  َعن ِ  ِعَباِدي َسأ

ِجيُب 
ُ
 ﴾يَۡرُشُدونَ  لََعَلُهمۡ  ِب  َوۡلُۡؤِمُنوا   ِل  يُبوا  فَۡليَۡسَتجِ  َدََعنِ  إَِذا ٱدَلاعِ  َدۡعَوةَ  أ
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ۡسَتِجۡب  ٱۡدُعوِنٓ  َربُُّكمُ  َوقَاَل ﴿. ويقول: [186البقرة: ]
َ
 ٱََّلِينَ  إِنَ  لَُكمۡ  أ

ونَ   .[60غافر: ] ﴾َداِخرِينَ  َجَهَنمَ  َسَيۡدُخلُونَ  ِعَباَدِت  َعنۡ  يَۡسَتۡكِۡبُ

هلل عليه وعىل آله وصحبه ن من سرية سيدنا رسول اهلل صىل ااوك

من مجلة ذلك ما جاء يف شعب اإليامن  ،وسلم أنه كان يدعو لقومه

للبيهقي عن عبد اهلل بن عبيٍد ريض اهلل عنه قال: ملا كرست رباعية رسول 

فجعلت  ،يف جبهته جَّ اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم، وش  

فقال صىل اهلل  ،ع اهلل عليهمالدماء تسيل عىل وجهه قيل: يا رسول اهلل، اد

انًا، انًا وال لع  عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )إن اهلل تعاىل مل يبعثني طع  

 ولكن بعثني داعيًة ورمحًة، اللهم اهد قومي فإهنم ال يعلمون(.

وقد دعا  ،وا عىل ظلمهم: جيوز الدعاء عىل الظاملني الذين أرص  نياً اث

 ،وا عىل ظلمهمن وقومه عندما أرص  سيدنا موسى عليه السالم عىل فرعو

 َرَبَنآ  ُموَسَٰ  َوقَاَل ﴿قال تعاىل:  ،ن عىل دعائه سيدنا هارون عليه السالموأمَّ 
هُۥ فِرَۡعۡونَ  َءاَتۡيَت  إِنََك 

َ
َٰل   زِيَنة   َوَمََل ۡمَو

َ
ةِ  ِف  َوأ ۡنَيا ٱۡۡلََيوَٰ  َعن ِلُِضلُّوا   َرَبَنا ٱدلُّ

َٰٓ  ٱۡطِمۡس  َرَبَنا َسبِيلَِك  َٰلِِهمۡ  ََعَ ۡمَو
َ
َٰ  َوٱۡشُددۡ  أ  يََرُوا   َحَتَٰ  يُۡؤِمُنوا   فََل  قُلُوبِِهمۡ  ََعَ

ِلمَ  ۡلَعَذاَب ٱ
َ
ِجيَبت قَدۡ  قَاَل  ٨٨ ٱۡۡل

ُ
 َسبِيَل  تَتَبَِعآن ِ  َوَل  فَٱۡسَتقِيَما َدۡعَوتُُكَما أ

 منهم. . وما دعا عليهم إال بعد يأسه[89-88يونس: ] ﴾َيۡعلَُمونَ  َل  ٱََّلِينَ 

وصحبه وسلم عىل  سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله اودع

فقال: )اللهم عليك بقريٍش ـ ثالث مراٍت ـ( ثم  قريٍش بشكٍل عام  

وشيبة  ،وعليك بعتبة بن ربيعة ،ص فقال: )اللهم عليك بأيب جهلٍ خصَّ 
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ه وعقبة بن أيب معيٍط( روا ،وأمية بن خلٍف  ،والوليد بن عتبة ،بن ربيعة

 اإلمام البخاري عن ابن مسعوٍد ريض اهلل عنه.

روى اإلمام مسلم عن  ،: جيوز الدعاء عىل الظامل ولو كان مسلامً لثاً اث

فقال:  ،أن أروى خاصمته يف بعض داره ،سعيد بن زيد ريض اهلل عنه

فإين سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  ،دعوها وإياها

ه يف سبع أرضني ق  وِّ ط   ،هًا من األرض بغري حقِّ وسلم يقول: )من أخذ شرب

 ،واجعل قربها يف دارها ،اللهم إن كانت كاذبًة فأعم برصها ،يوم القيامة(

 ،تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيدٍ  ،قال: فرأيتها عمياء تلتمس اجلدر

 فكانت قربها(. ،فبينام هي متيش يف الدار مرت عىل بئٍر يف الدار فوقعت فيها

 ء عىل ذلك:اوبن

وقد دعا سيدنا  ،عىل ظلمه جائٌز رشعاً  لدعاء عىل الظامل املرصِّ اف

ألنه صىل  ،رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم هلم وعليهم

 ٌع.اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم مرشِّ 

املؤمن أن يدعو اهلل تعاىل للظامل املسلم عوضًا عن  واألوىل يف حقِّ 

 أما إذا مل يصرب املظلوم فال حرج من الدعاء عىل الظامل املرصِّ  ،الدعاء عليه

ونسأل اهلل تعاىل أن جيعل ذمتنا بريئًة من حقوق  ،عىل ظلمه ولو كان مسلامً 

 واهلل تعاىل أعلم. ،ونعوذ باهلل تعاىل أن نكون من الظاملني. آمني. هذا ،العباد

ق جنبية عنه وتعلَّامرأة أ ما حكم الرجل املسلم الذي أحبَّ: 19لسؤالا

 جوه إياها؟وأهلها ال يزوِّ ،قلبه بها
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وا   ل ِۡلُمۡؤِمنِيَ  قُل﴿يقول اهلل تعاىل: أوالً: جلواب: ا  ِمنۡ  َيُغضُّ
بَۡصَٰرِهِمۡ 

َ
ۡۡلُُموُهنَ  ِإَوَذا﴿. ويقول تعاىل: [30النور: ] ﴾أ

َ
 ِمن لُوُهنَ فَۡس  اَمَتَٰع   َسأ

 .[53األحزاب: ] ﴾ِحَجاب   َوَرآءِ 

الذي رواه اإلمام البخاري عن عقبة بن  الرشيف ء يف احلديثاوج

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  ،عامٍر ريض اهلل عنه

 ،فقال رجٌل من األنصار: يا رسول اهلل ،عىل النساء خول  قال: )إياكم والد  

 أفرأيت احلمو؟ قال: احلمو املوت(.

عن  ،ابر بن سمرة ريض اهلل عنهلرتمذي واإلمام أمحد عن جاوروى 

رجٌل بامرأٍة  النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: )ال خيلونَّ 

 إال كان ثالثهام الشيطان(.

وقد يكون  ،يكون لإلنسان كسٌب فيه قد الرجل للمرأة حب  نيًا: اث

 فيه: له ال كسب 

ن خالل ٍة له فيه كسٌب مالرجل المرأٍة أجنبيَّ  كان حب  فإذا ـ 1

ثم  ،ثم احلديث معهنَّ  ،وإمعان النظر إليهنَّ  ،تساهله يف النظر إىل النساء

وسيلٍة من  ثم املراسلة عن طريق اهلاتف أو النت أو بأيِّ  ،اخللوة هبنَّ 

والرجل يكون آثاًم وعاصيًا  ،يف حتريمه فهذا ال شكَّ  ،صالوسائل االتِّ 

 لبه وأفسدته.نت من قالرتكابه املخالفات الرشعية حتى متكَّ 

كمن وقع  ،ٍة ال كسب له فيهالرجل المرأٍة أجنبيَّ  كان حب  وإذا ـ 2

وجاهد نفسه وهواه  ،ق قلبه هباولكن تعلَّ  ،نظره عىل امرأٍة ثم رصفه عنها
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أو سمع بامرأٍة صاحبة  ،فضاًل عن املراسلة واخللوة ،ث معهاومل يتحدَّ 

 حمرَّ ومل ،ق قلبه هباخلٍق حسٍن وسريٍة محيدٍة فتعلَّ 
ٍ
ٍم عليه من  يسع إىل يشء

 فهذا ال إثم عليه إن شاء اهلل تعاىل. ،نظٍر وحديٍث ومراسلةٍ 

 ء عىل ذلك:اوبن

ويكثر من الدعاء  ،ألول جيب عليه أن يتوب إىل اهلل تعاىل مما فعلاف

ويبحث عن امرأٍة غريها  ،ويقطع صلته هبا ،أن يرصف اهلل قلبه عنها

ألن ما بني عىل معصيٍة ال يأيت  ،من الزواج هبافهذا خرٌي له  ،للزواج منها

َفَمنۡ ﴿قال تعاىل:  ،بخريٍ 
َ
َسَس  أ

َ
َٰ  ُبۡنَيََٰنُهۥ أ َٰن   ٱّلَلِ  ِمنَ  َتۡقَوىَٰ  ََعَ م َخۡير  َورِۡضَو

َ
 أ

َسَس  َمنۡ 
َ
َٰ  ُبۡنَيََٰنُهۥ أ  َل  َوٱّلَلُ  َجَهَنمَ  نَارِ  ِف  بِهِۦ فَٱۡنَهارَ  َهار   ُجُرف   َشَفا ََعَ
 .[109التوبة: ] ﴾ٱلَظَٰلِِميَ  ٱۡلَقۡومَ  يَيۡهدِ 

الثاين فال حرج من سعيه لالرتباط هبذه املرأة عن طريق الزواج أما 

أو األمور  ،فإذا وجد قلبه منقبضاً  ،ه عز وجلهبا بعد استخارته لربِّ 

وذلك بكثرة الدعاء  ،اخلري له يف أن يرصف قلبه عنها فليعلم بأنَّ  ،ةً معرسَّ 

 يبحث عن امرأٍة غريها. وأن ،هلل تعاىل

ه إىل أهلها فليوجِّ  ،ةً واألمور ميرسَّ  ،وأما إذا وجد االنرشاح يف قلبه

 ،وإال فبنات حواء كثرياٌت  ،فإن استجابوا فبها ،من يقنعهم بزواجه منها

أن عزَّ وجل  وليسأل اهلل ،الصاحلات القانتات التائبات العابدات وفيهنَّ 

واهلل  ،ق له سعادة الدنيا واآلخرة. هذاحتقِّ  ئ له املرأة الصاحلة التيهييِّ 

 تعاىل أعلم.
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 ،واهلل تعاىل رحيٌم خبلقه ،يف حمنة قاسية هذه األمة مترُّ: 20لسؤالا

  فما هي الفائدة من هذه احملنة اليت جتنيها األمة؟

فيه بأن اهلل تعاىل خلق اخللق لالختبار  مما ال شكَّ  جلواب:ا

ةَ  ٱلَۡمۡوَت  َخلَقَ  يٱََّلِ ﴿قال تعاىل:  ،واالبتالء يُُّكمۡ  ِلَۡبلَُوُكمۡ  َوٱۡۡلََيوَٰ
َ
ۡحَسنُ  أ

َ
 أ

ء   َوَلَۡبلَُونَُكم﴿. وقال تعاىل: [2امللك: ] ﴾ٱۡلَغُفورُ  ٱۡلَعزِيزُ  وَُهوَ  َعَمل   ِنَ  بََِشۡ  م 
ِنَ  َوَنۡقص   َوٱۡۡلُوعِ  ٱۡۡلَۡوِف  َٰلِ  م  ۡمَو

َ
نُفِس  ٱۡۡل

َ
ِ  َوٱثلََمَرَٰتِ  َوٱۡۡل ِ  ﴾ِۡبِينَ ٱلَصَٰ  َوبَش 

ونَ  فِۡتَنةً  ِۡلَۡعض   َبۡعَضُكمۡ  وََجَعۡلَنا﴿. وقال تعاىل: [155البقرة: ] تَۡصِۡبُ
َ
 َوََكنَ  أ

 .[20الفرقان: ] ﴾ابَِصي   َربَُّك 

هذه االبتالءات واملحن فيها من احلكم  فيه كذلك بأنَّ  ال شكَّ  اومم

 من هذه احلكموقد أطلعنا اهلل تعاىل عىل يش ،ما ال يعلمه إال اهلل تعاىل
ٍ
 ،ء

 لنا شيئًا منها سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم وبنيَّ 

 بأحاديثه الرشيفة.

 حلكم:امن هذه 

يف املحنة والشدة واملصيبة اختباٌر للمؤمن هل يصرب أم ال؟  أوالً:

مۡ ﴿قال تعاىل: 
َ
ن َحِسبُۡتمۡ  أ

َ
تِكُ  َولََما ٱۡۡلََنةَ  تَۡدُخلُوا   أ

ۡ
 ِمن َخلَۡوا   ٱََّلِينَ  َمَثُل  ميَأ

َسآءُ  َمَسۡتُهمُ  َقۡبلُِكم
ۡ
آءُ  ٱۡۡلَأ  َءاَمُنوا   َوٱََّلِينَ  ٱلرَُسوُل  َيُقوَل  َحَتَٰ  َوُزلِۡزلُوا   َوٱلَضَ

َلٓ  ٱّلَلِ  نََّۡصُ  َمَتَٰ  َمَعُهۥ
َ
 .[214البقرة: ] ﴾َقرِيب   ٱّلَلِ  نََّۡصَ  إِنَ  أ

اهلل قومًا  آله وصحبه وسلم: )إذا أحبَّ هلل عليه وعىل اويقول صىل 

ومن جزع فله اجلزع( رواه اإلمام أمحد عن  ،فمن صرب فله الصرب ،ابتالهم

 حممود بن لبيٍد ريض اهلل عنه.
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قال تعاىل:  ،: يف املحنة والشدة واملصيبة متييٌز ومتحيٌص للعبادنياً اث

َٰ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ِلََذرَ  ٱّلَلُ  ََكنَ  َما﴿ ٓ  ََعَ نُتمۡ  َما
َ
 ِمنَ  ٱۡۡلَبِيَث  يَِميَ  َحَتَٰ  َعلَۡيهِ  أ

 ،. فباملحن والشدائد تنكشف حقائق الناس[179آل عمران: ] ﴾ٱلَطي ِبِ 

 ،والصادق من الكاذب ،واملؤمن من املنافق ،ب من اخلبيثز الطيِّ ويتميَّ 

 ورحم اهلل من قال:

 خـريٍ  هلل الشـدائد كـلَّ اجزى 

 ومـــا شـــكري هلــــا إال ألين
 

 صـني بريقـيكانت تغصِّ  وإن 

 ي من صديقيعرفت هبا عدوِّ 
 

 ،: يف املحنة والشدة واملصيبة تكفرٌي لذنوب العبد ورفٌع يف درجاتهلثاً اث

روى اإلمام مسلم عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: سمعت رسول اهلل صىل 

 يصيب املؤمن حتى 
ٍ
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول: )ما من يشء

 ت عنه هبا خطيئٌة(.أو حطَّ  ،إال كتب اهلل له هبا حسنةً  ،بهالشوكة تصي

لرتمذي عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل اوروى 

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ما يزال البالء باملؤمن واملؤمنة يف 

 حتى يلقى اهلل وما عليه خطيئٌة(. ،نفسه وولده وماله

يض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه ية عن جابٍر راويف رو

عطى أهل أهل العافية يوم القيامة حني ي   وعىل آله وصحبه وسلم: )يود  

 رضت يف الدنيا باملقاريض(.جلودهم كانت ق   لو أنَّ  ،البالء الثواب  

 ،ع إىل اهلل تعاىلة واملصيبة دفٌع للمؤمن للترض  يف املحنة والشدَّ بعًا: ار

ٓ  َولََقدۡ ﴿: قال تعاىل رَۡسۡلَنا
َ
َمم   إَِلَٰٓ  أ

ُ
ِن أ َخۡذَنَُٰهم َقۡبلَِك  م 

َ
َسآءِ  فَأ

ۡ
آءِ  بِٱۡۡلَأ  َوٱلَضَ
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ُسَنا َجآَءُهم إِذۡ  فَلَۡوَلٓ  ٤٢ َيَتَضَُعونَ  لََعَلُهمۡ 
ۡ
 قُلُوُبُهمۡ  قََسۡت  َوَلَِٰكن تََضَُعوا   بَأ

 َولََقدۡ ﴿. وقال تعاىل: [43-42األنعام: ] ﴾لُونَ َيۡعمَ  ََكنُوا   َما ٱلَشۡيَطَٰنُ  لَُهمُ  َوَزَينَ 
 ٓ رَۡسۡلَنا

َ
َمم   إَِلَٰٓ  أ

ُ
ِن أ َخۡذَنَُٰهم َقۡبلَِك  م 

َ
َسآءِ  فَأ

ۡ
آءِ  بِٱۡۡلَأ . ﴾َيَتَضَُعونَ  لََعَلُهمۡ  َوٱلَضَ

ِنَ  َوَلُِذيَقَنُهم﴿وقال تعاىل:  ۡدَنَٰ  ٱۡلَعَذابِ  م 
َ
ۡكَۡبِ  ٱۡلَعَذابِ  ُدونَ  ٱۡۡل

َ
 َعَلُهمۡ لَ  ٱۡۡل

ِ  ِف  ٱۡلَفَسادُ  َظَهرَ ﴿وقال تعاىل:  [21السجدة: ] ﴾يَرِۡجُعونَ   بَِما َوٱۡۡلَۡحرِ  ٱۡلَۡب 
يِۡدي َكَسَبۡت 
َ
 .[41الروم: ] ﴾يَرِۡجُعونَ  لََعلَُهمۡ  َعِملُوا   ٱََّلِي َبۡعَض  ِلُِذيَقُهم ٱلَاِس  أ

ادة ملا فيها يف املحنة والشدة واملصيبة دفٌع للمؤمن لكثرة العبمسًا: اخ

روى اإلمام مسلم عن معقل بن يساٍر ريض  ،من عظيم أجٍر عند اهلل تعاىل

رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال:  أنَّ  ،اهلل عنه

 (.ج كهجرٍة إيلَّ رر )العبادة يف اهل  

إلمام النووي رمحه اهلل تعاىل تعليقًا عىل هذا احلديث الرشيف: ايقول 

وسبب كثرة فضل العبادة فيه  ،واختالط أمور الناس ،ج هنا الفتنةاملراد باهلر

 غ هلا إال أفراٌد. اهـ.الناس يغفلون عنها، ويشتغلون عنها، وال يتفرَّ  أنَّ 

ة البالغة إلمام القرطبي رمحه اهلل تعاىل: إن الفتن واملشقَّ اويقول 

حٍد اعتناٌء إال وال يبقى أل ،االعتناء بأمره أمر الدين ويقلَّ  ستقع حتى خيفَّ 

ق به، ومن ثم عظم قدر العبادة أيام الفتنة بأمر دنياه ومعاش نفسه وما يتعلَّ 

 (. اهـ.كام جاء يف احلديث الرشيف: )العبادة يف اهلرج كهجرٍة إيلَّ 

ة واملصيبة رفٌع للعبد يف منزلته عند اهلل يف املحنة والشدَّ دسًا: اس

 ،ربه يف املحن والشدائد واملصائبحيث ال ينال تلك املنزلة إال بص ،تعاىل
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عن النبي صىل اهلل  ،روى اإلمام أمحد عن حممد بن خالٍد ريض اهلل عنه

عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: )إذا سبقت للعبد من اهلل منزلٌة مل 

ه حتى ثم صربَّ  ،ابتاله اهلل يف جسده أو يف ماله أو يف ولده ،يبلغها بعمله

 ت له منه(.غه املنزلة التي سبقيبلِّ 

لنا ما ال وأن ال حيمِّ  ،ونسأل اهلل تعاىل العفو والعافية يف الدين والدنيا

 واهلل تعاىل أعلم. ،طاقة لنا به. آمني. هذا

 هل صحيح بأن دعاء املرأة احلامل أثناء وضعها مستجاب؟: 21لسؤالا

ۡسَتجِ  ٱۡدُعوِنٓ  َربُُّكمُ  َوقَاَل ﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل:  جلواب:ا
َ
 ۡب أ

 .[60غافر: ] ﴾َداِخرِينَ  َجَهَنمَ  َسيَۡدُخلُونَ  ِعبَاَدِت  َعنۡ  يَۡستَۡكِۡبُونَ  ٱََّلِينَ  إِنَ  لَُكمۡ 

لََك  ِإَوَذا﴿ويقول تعاىل: 
َ
ِجيُب  قَرِيبر  فَإِن ِ  َعن ِ  ِعَبادِي َسأ

ُ
 إَِذا ٱدَلاعِ  َدۡعَوةَ  أ

. ويقول: [186البقرة: ] ﴾يَۡرُشُدونَ  َلُهمۡ لَعَ  ِب  َوۡلُۡؤِمُنوا   ِل  فَۡليَۡسَتِجيُبوا   َدََعنِ 

َمن﴿
َ
وٓءَ  َوَيۡكِشُف  َدََعهُ  إَِذا ٱلُۡمۡضَطرَ  َُيِيُب  أ  .[62النمل: ] ﴾ٱلسُّ

عن النبي صىل  ،داود عن النعامن بن بشرٍي ريض اهلل عنه وروى أبو

اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: )الدعاء هو العبادة(. ويف رواية: 

عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله  ،بن مالٍك ريض اهلل عنه عن أنس

 العبادة(. وصحبه وسلم قال: )الدعاء مخ  

 ء عىل ذلك:اوبن

واملرأة احلامل حني وضعها  ،مستجاٌب  دعاء العبد املضطرِّ فإن 
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 ،وخطره ة املخاضيكون دعاؤها دعاء العبد املضطر ملا تعانيه من شدَّ 

ومل يثبت يف األحاديث الرشيفة بأن  ،هلل تعاىلفدعاؤها مستجاٌب إن شاء ا

بل هي داخلٌة حتت عموم قوله  ،دعاء املرأة احلامل عند وضعها مستجاٌب 

َمن﴿تعاىل: 
َ
وٓءَ  َوَيۡكِشُف  َدََعهُ  إَِذا ٱلُۡمۡضَطرَ  َُيِيُب  أ  ،. هذا[62النمل: ] ﴾ٱلسُّ

 واهلل تعاىل أعلم.

 ،اجلمادات وسبَّ ،هسََّم رٍّالزمن بسبب ُض ما حكم من سبَّ: 22لسؤالا

 الناس؟ بِّفهل هي يف اإلثم كَس

: أخرج اإلمام أمحد عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: أوالً جلواب: ا

 ،هروا الدَّ ب  ال تس  »قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

بليها وآيت دها وأأجدِّ  ،األيام والليايل يل ،قال: أنا الدهرعزَّ وجل  فإن اهلل

 .«بملوٍك بعد ملوكٍ 

الدهر: أن  بن حجر رمحه اهلل تعاىل: ومعنى النهي عن سبِّ اويقول 

فإن اهلل هو الفاعل، فإذا سببتم  ،ه أخطأمن اعتقد أنه الفاعل للمكروه فسبَّ 

 إىل اهلل تعاىل ـ والعياذ باهلل تعاىل ـ. ب  من أنزل ذلك بكم رجع السَّ 

أن رجاًل لعن  ،ابن عباٍس ريض اهلل عنهامأخرج الرتمذي عن نيًا: اث

ال تلعن »فقال:  ،الريح عند النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

 .«وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهٍل رجعت اللعنة عليه ،فإهنا مأمورةٌ  ،الريح

جاء يف صحيح البخاري عن أنس بن مالٍك ريض اهلل عنه قال:  لثًا:اث

اشًا وال ابًا وال فحَّ اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم سبَّ  )مل يكن النبي صىل
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 (.«ما له ترب جبينه»كان يقول ألحدنا عند املعتبة:  ،اناً لعَّ 

 ء عىل ذلك:اوبن

أن الزمن هو  هذا إذا كان يظن   ،العبد سَّ م   الزمن لرض    جيوز سب   فال

 بِّ ه بالسَّ من أنزل ذلك ـ وهو اهلل تعاىل ـ وقصد أما من سبَّ  ،الفاعل

 والعياذ باهلل تعاىل ـ فقد كفر. ـ

وسيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم هو القدوة 

 ِف  لَُكمۡ  ََكنَ  َلَقدۡ ﴿قال تعاىل:  ،الصاحلة ملن كان يرجو اهلل واليوم اآلخر
ۡسَوةر  ٱّلَلِ  رَُسولِ 

ُ
 ﴾اَكثِي   ٱّلَلَ  َوَذَكرَ  ٱٓأۡلِخرَ  مَ َوٱۡلَوۡ  ٱّلَلَ  يَرُۡجوا   ََكنَ  ل َِمن َحَسَنة   أ

. ورسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ما كان [21األحزاب: ]

 واهلل تعاىل أعلم. ،سبابًا. هذا

 وكاد صربي ينفذ؟ ،كيف أتعامل مع قريب مسيء لي جدًا: 23لسؤالا

 ٱلَسي َِئةُ  َوَل  ةُ ٱۡۡلََسنَ  تَۡسَتوِي َوَل ﴿يقول اهلل تعاىل:  أوالً: جلواب:ا
ۡحَسنُ  ِهَ  بِٱَلِت  ٱۡدَفعۡ 

َ
نَُهۥ َعَدََٰوة   َوَبۡيَنُهۥ بَۡيَنَك  ٱََّلِي فَإَِذا أ

َ
 َوَما ٣٤ ََحِيم   َوِل   َكأ

 ٓ ََٰها وا   ٱََّلِينَ  إَِل  يُلََقى ٓ  َوَما َصَۡبُ ََٰها . [35-34فصلت: ] ﴾َعِظيم   َحظ    ُذو إَِل  يُلََقى

يض اهلل عنهام: أمره اهلل تعاىل يف هذه اآلية بالصرب عند ويقول ابن عباٍس ر

الغضب، واحللم عند اجلهل، والعفو عند اإلساءة، فإذا فعل املؤمنون 

 ذلك، عصمهم اهلل من الشيطان، وخضع هلم عدوهم.

 اجلنة. ،هلل عنهام: احلظ العظيماويقول ريض 

ريرة ريض : جاء يف احلديث الذي رواه اإلمام مسلم عن أيب هنياً اث
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 ،إن يل قرابًة أصلهم ويقطعوين ،)أن رجاًل قال: يا رسول اهلل ،اهلل عنه

لئن كنت »فقال:  ،وأحلم عنهم وجيهلون عيل ،وأحسن إليهم ويسيئون إيل

وال يزال معك من اهلل ظهرٌي عليهم ما دمت  ،لَّ امل   م  ه  ف  س  كام قلت فكأنام ت  

 : هو الرماد احلار.ل  (. امل  «عىل ذلك

 ء عىل ذلك:انوب

ر حديث سيدنا وتذكَّ  ، باألخالق احلسنة احلميدةتتحىلَّ أن  فعليك

رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم الذي رواه الطرباين عن 

أيب هريرة ريض اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله 

جملسًا يوم القيامة،  ي، وأقربكم منِّكم إيلَّ من أحبِّ  إنَّ »وصحبه وسلم : 

 .«ون أكنافًا، الذين يألفون ويؤلفونؤطَّ و  أحاسنكم أخالقًا، امل  

وذلك امتثاالً  ،ألخالق احلسنة أن تقابل اإلساءة باإلحساناومن 

قطعك،  نر م   لر ص  »لقول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

عن عقبة بن رواه البيهقي  «ظلمك نر عمَّ  حرمك، وأعرضر  نر م   وأعط  

ألنه يريد أن يوقع بينكم  ،ك الشيطانعامر ريض اهلل عنه. واحذر أن يستفزَّ 

ن ٱلَشۡيَطَٰنُ  يُرِيدُ  إَِنَما﴿قال تعاىل:  ،العداوة والبغضاء
َ
 بَۡيَنُكمُ  يُوقِعَ  أ

 . [91املائدة: ] ﴾َوٱۡۡلَۡغَضآءَ  ٱۡلَعَدََٰوةَ 

وذلك من  ،خرةوانظر إىل األجر الذي وعدك اهلل تعاىل به يف اآل

ٓ  َوَما﴿خالل قوله تعاىل:  ََٰها . واحلظ [35فصلت: ] ﴾َعِظيم   َحظ    ُذو إَِل  يُلََقى

 واهلل تعاىل أعلم. ،العظيم هو اجلنة. هذا
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وختتلط بالرجال  ،جةإذا كان الرجل يرى أخته سافرة متربِّ: 24لسؤالا

 بهذا؟ وماذا يفعل إذا كان والده يقرُّ ،فهل يعترب ديوثًا ،ومتازحهم

الديوث هو الرجل الذي ال غرية له عىل أهله أوالً: جلواب: ا

أخرج اإلمام أمحد وغريه عن  ،والرضا بذلك كبريٌة من الكبائر ،وحمارمه

عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  ،عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام

 القيامة: العاق   ثالٌث ال يدخلون اجلنة وال ينظر اهلل إليهم يوم»وسلم قال: 

. وأخرج الطرباين «وثوالدي   ،هة بالرجاللة املتشبِّ واملرأة املرتجِّ  ،والديه

وعبد الرزاق والطياليس وأبو نعيم عن عامر بن يارس ريض اهلل عنه قال: 

ال يدخل اجلنة »قال النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

صفات واخلرائطي يف مساوئ . وأخرج البيهقي يف األسامء وال«وٌث دي  

 إن اهلل»أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: ) ،األخالق

خلق ثالثة أشياء بيده: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، عزَّ وجل 

. «وٌث يت ال يسكنها مدمن مخٍر وال دي  وغرس الفردوس بيده، ثم قال: وعزَّ 

وث؟ قال صىل اهلل دمن اخلمر، فام الدي  فقالوا: يا رسول اهلل، قد عرفنا م

 (.« ألهله السوءالذي ييرسِّ »عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

َها﴿يقول اهلل عز وجل: نيًا: اث يُّ
َ
أ نُفَسُكمۡ  قُٓوا   َءاَمُنوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ

َ
 أ

ۡهلِيُكمۡ 
َ
ا َوأ  َل  ِشَداد   ظ  ِغَل  َمَلَٰٓئَِكةر  َعلَۡيَها َوٱۡۡلَِجاَرةُ  ٱلَاُس  َوقُوُدَها نَار 

ٓ  ٱّلَلَ  َيۡعُصونَ  َمرَُهمۡ  َما
َ
. ويقول صىل اهلل [6التحريم: ] ﴾يُۡؤَمُرونَ  َما َوَيۡفَعلُونَ  أ

 «تهكم مسؤوٌل عن رعيَّ كم راٍع وكل  كل  »عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 
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رواه البخاري  «تهوالرجل راٍع يف أهله وهو مسؤوٌل عن رعيَّ »منهم:  وعدَّ 

 بن عمر ريض اهلل عنهام.ومسلٌم عن ا

َِٰٓءيَل  بَِنٓ  ِمنَۢ  َكَفُروا   ٱََّلِينَ  لُعِنَ ﴿يقول اهلل تعاىل:  لثًا:اث َٰ  إِۡسَر  ََعَ
َٰلَِك  َمۡرَيمَ  ٱبۡنِ  وَِعيََس  َداوُۥدَ  لَِسانِ   َل  ََكنُوا   ٧٨ َيۡعَتُدونَ  َوََكنُوا   َعَصوا   بَِما َذ

نَكر   َعن يَتََناَهۡونَ  ويقول  [79-78املائدة: ] ﴾َيۡفَعلُونَ  ََكنُوا   َما َۡلِۡئَس  َفَعلُوهُ  مُّ

ۡوِلَآءُ  َبۡعُضُهمۡ  َوٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت  َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ ﴿تعاىل: 
َ
ُمُرونَ  َبۡعض   أ

ۡ
 بِٱلَۡمۡعُروِف  يَأ

ةَ  َوُيقِيُمونَ  ٱلُۡمنَكرِ  َعنِ  َوَيۡنَهۡونَ  ةَ  َوُيۡؤتُونَ  ٱلَصلَوَٰ  ٱّلَلَ  َوُيِطيُعونَ  ٱلَزَكوَٰ
ۥٓ َورَسُ  َلَٰٓئَِك  وََلُ و 

ُ
. ويقول [71التوبة: ] ﴾َحِكيم   َعزِيزر  ٱّلَلَ  إِنَ  ٱّلَلُ  َسَيََۡحُُهمُ  أ

ه فليغريِّ  من رأى منكم منكراً »النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 .«وذلك أضعف اإليامن ،فإن مل يستطع فبقلبه ،فإن مل يستطع فبلسانه ،بيده

 ،املؤمن يغار وإنَّ  ،اهلل يغار إنَّ »الرشيف:  جاء يف احلديث بعًا:ار

رواه البخاري ومسلٌم واللفظ له  «م عليهوغرية اهلل أن يأيت املؤمن ما حرَّ 

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه. ويف حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم 

عن املغرية بن شعبة ريض اهلل عنه قال: )قال سعد بن عبادة ريض اهلل عنه: 

فبلغ ذلك  ، مع امرأيت لرضبته بالسيف غري مصفٍح عنهلو رأيت رجالً 

أتعجبون من »فقال:  ،رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

م من أجل غرية اهلل حرَّ  ،يواهلل أغري منِّ ،غرية سعٍد! فواهلل ألنا أغري منه

 (.«الفواحش ما ظهر منها وما بطن

بن زيٍد ريض اهلل عنه جاء يف احلديث الرشيف عن سعيد مسًا: اخ
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قال: سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول: 

تل ومن ق   ،تل دون أهله فهو شهيدٌ ومن ق   ،تل دون ماله فهو شهيدٌ من ق  »

أخرجه اإلمام أمحد  «تل دون دمه فهو شهيدٌ ومن ق   ،دون دينه فهو شهيدٌ 

 وأبو داود والرتمذي وقال: حديث حسن صحيح.

 ء عىل ذلك:انوب

 ،ومرتكٌب كبريًة من الكبائر ،فيه أن والد هذه الفتاة آثمٌ  ال شكَّ  امم

 ،وٌث وإال فهو دي   ،وعليه أن يتوب إىل اهلل تعاىل من إقراره عىل هذه املعصية

ٌ  ،وإذا مات ال يدخل اجلنة وألنه فاقٌد  ،ته جتاه ابنته يف مسؤوليَّ وألنه مقرصِّ

أن تكون عنده الغرية  ويِّ ن طبيعة الرجل السَّ م ألنَّ  ،للرجولة والشهامة

ومن  ،وهذا ما جعل الدفاع عن العرض مرشوعاً  ،عىل زوجته وحمارمه

 مات يف سبيل ذلك كان شهيدًا.

فإن  ،فعليه أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ،أما بالنسبة لألخ

وإال  ،إذا مل حيصل رضٌر أكرب مما هو فيه ،استطاع بيده أن يفعل فليفعل

والده هو املسؤول عن  ألنَّ  ،ه بعد ذلك يشء يف دينهوال يرض   ،فبلسانه

 واهلل تعاىل أعلم. ،ذلك. هذا

هل خيانة الزوجة لزوجها يعترب من االبتالء الذي يؤجر : 25لسؤالا

 عليه العبد إن صرب عليه؟

غرية الرجل عىل زوجته وحمارمه ونساء املسلمني  إنَّ أوالً: جلواب: ا

ومن قتل دون  ،وهي دليٌل عىل كامل رجولته وشهامته ،رشعاً  مطلوبةٌ 
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ومن قتل دون أهله فهو »كام جاء يف احلديث الرشيف:  ،ذلك فهو شهيدٌ 

 رواه اإلمام أمحد وأبو داود والرتمذي وقال: حديٌث حسٌن صحيٌح. «شهيدٌ 

من فقد الغرية عىل نساء املسلمني فقد يفقد الغرية عىل حمارمه أما و

أال  ،ويندرج حتت الوصف الذي ال يرضاه صاحب مسكة عقلٍ  ،وزوجته

كام جاء يف احلديث الرشيف:  ،وحيرم بذلك دخول اجلنة ،وهو الدياثة

 ،والديه ثالٌث ال يدخلون اجلنة وال ينظر اهلل إليهم يوم القيامة: العاق  »

 د رواه اإلمام أمحد عن عب «والديوث ،هة بالرجاللة املتشبِّ واملرأة املرتجِّ 

 اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام.

ِّ نيًا: اث قال تعاىل:  ،إن اهلل تبارك وتعاىل يبتيل خلقه باخلري والرشَّ

 ،رج  فمن شكر عىل النعمة أ   ،[35األنبياء: ] ﴾فِۡتَنة   َوٱۡۡلَۡيِ  بِٱلَش ِ  َوَنۡبلُوُكم﴿

 ،هوإن خيانة املرأة لزوجها من غري تقصرٍي من ،رج  ومن صرب عىل املصيبة أ  

 ،فإن صرب عىل ذلك ،ٍب يف تلك اخليانة من مجلة االبتالءومن غري تسب  

وأبقاها يف عصمته بعد  ،وسرت عليها ،وأمر باملعروف وهنى عن املنكر

وذلك بمغفرة  ،فله يف ذلك أجٌر عظيٌم إن شاء اهلل تعاىل ،ة توبتهاصحَّ 

 ذنوبه ورفع درجاته.

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،الرعاية وراعيًا لزوجته حقَّ  ، حمارمهفإن كان الرجل غيورًا عىل

هذا من االبتالء الذي يؤجر عليه إن شاء اهلل  أنَّ  فال شكَّ  ،وخانته زوجته

أما الرضا  ،وسرته عليها بعد صدق توبتها ،برشط إنكار هذا املنكر ،تعاىل
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فإن صاحبه يكون ديوثًا وليس صابرًا ـ والعياذ باهلل تعاىل ـ.  ،هبذا املنكر

 اهلل تعاىل أعلم.و ،هذا

يًا بساريٍة نِّهل ثبت أن سيدنا عمر رضي اهلل عنه ربط ِج: 26لسؤالا

 ورآه الناس؟ ،من سواري املسجد

جاء يف احلديث الصحيح عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال:  جلواب:ا

عفريتًا من  إنَّ »قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

البارحة ـ ليقطع  ت عيلَّ البارحة ـ ويف رواية: تفلَّ  اجلن جعل يفتك عيلَّ 

فلقد  ،وإن اهلل أمكنني منه فذعته ـ ويف رواية: فأخذته ـ ،الصالة عيلَّ 

مهمت أن أربطه إىل جنب ساريٍة من سواري املسجد حتى تصبحوا 

ِ ﴿كم ـ ثم ذكرت قول أخي سليامن: تنظرون إليه أمجعون ـ أو كل    ٱۡغِفرۡ  َرب 
َحد   يَۢنَبِغ  َل  ُمۡلَك   ِل  وََهۡب  ِل 

َ
ِنَۢ  ِۡل  «ه اهلل خاسئاً فردَّ  ،[35ص: ] ﴾َبۡعِديٓ  م 

 رواه البخاري ومسلم.

 لعفريت: هو العايت املارد من اجلن.امعنى 

 لفتك هو األخذ يف غفلٍة وخديعٍة.اومعنى: يفتك: 

 ي خنقته.اومعنى: فذعته: 

 ء عىل ذلك:اوبن

ولكن الثابت  ،عنه أنه ربط جنياً  فام ثبت عن سيدنا عمر ريض اهلل

وما فعله  ،هو عن سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
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سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم تواضٌع مع سيدنا 

 واهلل تعاىل أعلم. ،سليامن عليه السالم. هذا

فاضل  ث عن آخرلقد مسعت من رجل فاضل وهو يتحدَّ: 27لسؤالا

 فهل جتوز هذه الكلمة شرعًا؟ ،نعميت ويقول: هو وليُّ

روى البيهقي عن هزيل بن رشحبيل ريض اهلل عنه قال:  جلواب:ا

)جاء رجٌل إىل عبد اهلل بن مسعوٍد ريض اهلل عنه فقال: إين أعتقت غالمًا يل 

فقال عبد اهلل: إن أهل اإلسالم ال  ،فامت وترك ماالً  ،وجعلته سائبةً 

فإن  ،نعمته وأنت وارثه وويل   ،إنام كانت تسيب أهل اجلاهلية ،يسيبون

 فأرناه نجعله يف بيت املال(. فلفظ ويل  حترَّ 
ٍ
النعمة وموىل  جت من يشء

 النعمة معروٌف لغًة ورشعًا. 

 لقايض عياض رمحه اهلل تعاىل: موىل النعمة: املعتق. اويقول 

بي صىل اهلل إلمام اجلصاص يف أحكام القرآن: )جعل الناويقول 

الوالد، والدليل عليه  موىل النعمة كحقِّ  عليه وعىل آله وصحبه وسلم حقَّ 

لن جيزي ولٌد والده إال أن »قوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

. فجعل عتقه ألبيه كفاًء حلقه ومساويًا ليده «جيده مملوكًا فيشرتيه فيعتقه

 عنده ونعمته لديه، واهلل أعلم(.

 عىل ذلك:ء اوبن

نعمته جائٌز  الرجل الفاضل عن فاضٍل آخر بأنه ويل   افقول هذ 
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النعمة  ألن ويلَّ  ،وليس عىل سبيل احلقيقة ،وهو عىل سبيل املجاز ،رشعاً 

 يف احلقيقة إنام هو اهلل تعاىل.

النعمة  ومن قال هذه العبارة فعليه أن يستحرض هذا املعنى بأنه ويل  

 واهلل تعاىل أعلم. ،قة. هذاعىل سبيل املجاز ال احلقي

هل جيوز أن يقول اإلنسان عند نزول املصيبة: دفع اهلل ما : 28لسؤالا

 هو أعظم؟

روى الرتمذي عن ابن عمر ريض اهلل عنه قال: قال  أوالً:جلواب: ا

من فتح له منكم باب »رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

إليه ـ من  ما سئل اهلل شيئًا ـ يعني أحبَّ و ،فتحت له أبواب الرمحة ،الدعاء

وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  .«أن يسأل العافية

 . «فعليكم عباد اهلل بالدعاء ،إن الدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل»

أن النبي صىل  ،يٍة أخرى للرتمذي عن سلامن ريض اهلل عنهاويف رو

وال  ،القضاء إال الدعاء ال يرد  »حبه وسلم قال: اهلل عليه وعىل آله وص

 . «يزيد يف العمر إال الرب   

روى اإلمام مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول  نياً:اث

وال  ،انظروا إىل من أسفل منكم»اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 . «نعمة اهلل عليكمفهو أجدر أن ال تزدروا  ،تنظروا إىل من هو فوقكم

ألن الشخص إذا نظر إىل من هو فوقه مل  ،احلديث دواء الداء اهذ
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ودواؤه أن ينظر إىل من هو أسفل منه  ،ر ذلك فيه حسداً يأمن أن يؤثِّ 

 ليكون ذلك داعيًا إىل الشكر.

 ء عىل ذلك:اوبن

فال  ،كان قصد اإلنسان من قوله: دفع اهلل ما هو أعظم؛ الدعاء  فإذا 

أما إذا كان قصده بأن اهلل تعاىل أنزل هذه  ،ذلك أبدًا إن شاء اهللحرج يف 

ألن اهلل  ،فهذا ال جيوز ،ومل ينزل بالًء آخر أعظم منه كان سينزل به ،املصيبة

 .[179آل عمران: ] ﴾ٱۡلَغۡيبِ  ََعَ  ِلُۡطلَِعُكمۡ  ٱّلَلُ  ََكنَ  َوَماتعاىل يقول: ﴿

أن يسأل اهلل تعاىل أن يدفع عنه  األوىل بالنسبة للعبد ،لٍ اح وعىل كلِّ 

كام جاء يف  ،العافية أوسع له ألنَّ  ،هاالبالء واملصائب والرشور واملحن كلَّ 

احلديث الرشيف الذي رواه الطرباين يف السنة عن عبد اهلل بن جعفر ريض 

 غري أنَّ »أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال:  ،اهلل عنه

 . «عافيتك أوسع يل

وال يدري العبد هل يكون عنده صرٌب أم ال؟ وال يدري هل تكون 

 واهلل تعاىل أعلم. ،املصيبة خريًا له؟ هذا

 ،بًا له: ال تنس اهلللقد مسعت والدًا يقول لولده مؤدِّ: 29لسؤالا

وحنن نعلم بأن اهلل  ،فهل جيوز هذا الكالم ،فينساك اهلل تعاىل

 تعاىل ال ينسى؟

 ان له معنيان:النسي أوالً:جلواب: ا

 معلوٍم عند اإلنسان ألول:ا
ٍ
وهذا وصف  ،هو الذهول عن يشء
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 كام جاء يف احلديث الرشيف الذي رواه اإلمام مسلم عن عبد  ،اإلنسان

عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  ،اهلل بن مسعوٍد ريض اهلل عنه

 .«وينرفإذا نسيت فذكِّ  ،إنام أنا برٌش أنسى كام تنسون»وسلم قال: 

ية للطرباين عن أنس بن مالٍك ريض اهلل عنه، عن النبي صىل اويف رو

من نام عن صالٍة أو نسيها »اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

 .«ها إذا ذكرهافليصلِّ 

 ،ألنه نقٌص  ،عن اهلل تبارك وتعاىلالنوع من النسيان منتٍف  اوهذ

قال تعاىل حكايًة عن  ،نقصانٍ  كلِّ  ٌه عنومنزَّ  ،كاملٍ  صٌف بكلِّ واهلل تعاىل متَّ 

ِ  ِعندَ  ِعۡلُمَها قَاَل سيدنا موسى عليه السالم: ﴿ ِ  يَِضلُّ  َل  كَِتَٰب   ِف  َرب   َرب 
 .[52طه: ] ﴾يَنََس  َوَل 

وهذا ثابٌت  ،واملعنى الثاين للنسيان هو الرتك عن علٍم وعمدٍ  لثاين:ا

ٓ  يَۡوِمُكمۡ  لَِقآءَ  مۡ نَِسيتُ  بَِما فَُذوقُوا  قال تعاىل: ﴿ ،هلل تعاىل  نَِسيَنَُٰكمۡ  إِنَا َهََٰذا
 نَُسوا  . وقال تعاىل: ﴿[14السجدة: ] ﴾َتۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما ٱۡۡلُِۡلِ  َعَذاَب  َوُذوقُوا  
 .[67التوبة: ] ﴾ٱۡلَفَِٰسُقونَ  ُهمُ  ٱلُۡمَنَِٰفقِيَ  إِنَ  َفنَِسَيُهمۡ  ٱّلَلَ 

)أن ناسًا قالوا  ،هلل عنهء يف صحيح مسلم عن أيب هريرة ريض ااوج

لرسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: يا رسول اهلل هل نرى 

نا يوم القيامة؟ إىل أن قال النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: ربَّ 

ر لك جك وأسخِّ دك وأزوِّ أمل أكرمك وأسوِّ  ،فيلقى العبد فيقول: أي فل»

قال: فيقول: أفظننت  ،بع؟ فيقول: بىلاخليل واإلبل وأذرك ترأس وتر
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 (.«فيقول: فإين أنساك كام نسيتني ،؟ فيقول: الأنك مالقيَّ 

قال تعاىل:  ،ة التابعة حلكمتهيف صفات اهلل تعاىل الفعليَّ  اوقد ثبت هذ

ونَ  َل  ُظلَُمَٰت   ِف  َوتََرَكُهمۡ ﴿  َوتََرۡكَنا. وقال تعاىل: ﴿[17البقرة: ] ﴾ُيۡبَِّصُ
 .[99الكهف: ] ﴾َبۡعض   ِف  َيُموجُ  ۡوَمئِذ  يَ  َبۡعَضُهمۡ 

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،فقول الرجل لولده: ال تنس اهلل فينساك؛ صحيٌح ال إشكال فيه

وال ترتك دين اهلل تعاىل  ،ال ترتك رشع اهلل تعاىل وأوامره وحدودهومعناه 

وتتبع شهواتك وأهواءك؛ فإنك إن فعلت ذلك فإن اهلل تعاىل جيازيك 

وينسيك  ،ك وضاللك وبعدك واتباعك للشهواتيرتكك يف غيِّ ف ،باملثل

َُٰهمۡ  ٱّلَلَ  نَُسوا   َكٱََّلِينَ  تَُكونُوا   َوَل ﴿قال تعاىل:  كام ،نفسك نَسى
َ
نُفَسُهمۡ  فَأ

َ
 أ

َلَٰٓئَِك  و 
ُ
 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذا[19احلرش: ] ﴾ٱۡلَفَِٰسُقونَ  ُهمُ  أ

 مسلم؟ نكر فرٌض على كلِّوالنهي عن امل ،هل األمر باملعروف: 30لسؤالا

ِنُكمۡ  َوۡۡلَُكنيقول اهلل تبارك وتعاىل: ﴿أوالً: جلواب: ا َمة   م 
ُ
 أ

ُمُرونَ  ٱۡۡلَۡيِ  إَِل  يَۡدُعونَ 
ۡ
َلَٰٓئَِك  ٱلُۡمنَكرِ  َعنِ  َوَيۡنَهۡونَ  بِٱلَۡمۡعُروِف  َوَيأ و 

ُ
 ُهمُ  َوأ

ۡ  ََكنَ  َوَما. ويقول تعاىل: ﴿[104آل عمران: ] ﴾ٱلُۡمۡفلُِحونَ   ِلَنِفُروا   ُمۡؤِمُنونَ ٱل
ِۡنُهمۡ  فِۡرقَة   ُك ِ  ِمن َنَفرَ  فَلَۡوَل  َكٓاَفة   ََتَفَقُهوا   َطآئَِفة   م  ِ ِينِ  ِف  ل   قَۡوَمُهمۡ  َوِلُنِذُروا   ٱدل 
 .[122التوبة: ] ﴾ََيَۡذُرونَ  لََعَلُهمۡ  إَِلِۡهمۡ  رََجُعٓوا   إَِذا

يض اهلل عنه قال: إلمام مسلم عن أيب سعيٍد اخلدري راوروى 

من رأى »سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول: 
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ر   ،فإن مل يستطع فبقلبه ،فإن مل يستطع فبلسانه ،ه بيدهمنكم منكرًا فليغريِّ

 .«وذلك أضعف اإليامن

ة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فق األئمة عىل مرشوعيَّ : اتَّ نياً اث

ويقول اإلمام  ،ووي وابن حزٍم اإلمجاع عىل وجوبهوحكى اإلمام الن

الغزايل رمحه اهلل تعاىل: األمر باملعروف والنهي عن املنكر أصل الدين، 

وأساس رسالة املرسلني، ولو طوي بساطه، وأمهل علمه وعمله، 

 ت الفوىض، وهلك العباد. اهـ.ت الديانة، وعمَّ ة واضمحلَّ لت النبوَّ لتعطَّ 

إذا قام به البعض  ،ء أنه فرٌض عىل الكفايةلعلاماومذهب مجهور 

 آثٌم. وإال فالكل   ،سقط اإلثم عن اآلخرين

 ء عىل ذلك:اوبن

وفرٌض من  ،ألمر باملعروف والنهي عن املنكر واجٌب رشعٌي اف 

 وليس فرض عنٍي. ،إال أنه فرٌض عىل الكفاية ،فروض الدين

بأنه ال جيب  وجيب عىل اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يعلم

كام جيب عليه أن يراعي عدم  ،تغيري املنكر إال إذا كان جممعًا عىل إنكاره

مرتبٍة  ومراعاة الظروف التي تتالءم مع كلِّ  ،ب فتنٍة عىل حماولة التغيريترت  

من املراتب التي وردت يف احلديث من التغيري باليد أو باللسان أو 

 واهلل تعاىل أعلم. ،بالقلب. هذا

ما حكم الدعاء عند رؤية اهلالل يف أول الشهر؟ وهل ورد يف : 31للسؤاا

رة عن سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله السنة املطهَّ
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 وصحبه وسلم بعض األدعية عند رؤية اهلالل؟

أخرج اإلمام أمحد عن طلحة بن عبيد اهلل ريض اهلل عنه، أن  جلواب:ا

وسلم كان إذا رأى اهلالل قال: النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

 .«ك اهلل ورب  ريبِّ  ،والسالمة واإلسالم ،ه علينا باليمن واإليامناللهم أهلَّ »

الطرباين عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال: كان رسول اهلل وأخرج 

ه لَّ اللهم أه  »صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم إذا رأى اهلالل قال: 

 ،وترىض والتوفيق ملا حتب   ،والسالمة واإلسالم ،علينا باألمن واإليامن

 .«ك اهللنا ورب  رب  

اإلمام أمحد عن عبادة بن الصامت ريض اهلل عنه قال: كان وأخرج 

اهلل »رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم إذا رأى اهلالل قال: 

خري هذا  اللهم إين أسألك ،ة إال باهللال حول وال قوَّ  ،احلمد هلل ،أكرب

 .«ومن سوء احلرش ،القدر وأعوذ بك من رشِّ  ،الشهر

أن النبي صىل اهلل عليه  ،أبو داود عن قتادة ريض اهلل عنهوأخرج 

 ،هالل خرٍي ورشدٍ »وعىل آله وصحبه وسلم كان إذا رأى اهلالل قال: 

آمنت بالذي خلقك ـ ثالث مراٍت ـ  ،هالل خرٍي ورشدٍ  ،هالل خرٍي ورشدٍ 

 .«وجاء بشهر كذا ،مد هلل الذي ذهب بشهر كذاثم يقول: احل

 ء عىل ذلك:اوبن

وإذا  ،مستحب   مري  شهٍر ق لدعاء عند رؤية اهلالل يف بداية كلِّ اف 

 فإن يف ذلك خريًا عظياًم.  ،ها فليفعلاستطاع الرائي أن جيمع بني األدعية كلِّ 
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وربك  ريب ،والسالمة واإلسالم ،ه علينا باليمن واإليامناللهم أهلَّ »

والتوفيق ملا  ،والسالمة واإلسالم ،ه علينا باألمن واإليامناللهم أهلَّ ». «اهلل

ال حول وال قوة إال  ،احلمد هلل ،اهلل أكرب». «ربنا وربك اهلل ،وترىض حتب  

ومن  ،القدر وأعوذ بك من رشِّ  ،اللهم إين أسألك خري هذا الشهر ،باهلل

 ،هالل خرٍي ورشدٍ  ،رٍي ورشدٍ هالل خ ،هالل خرٍي ورشدٍ ». «سوء احلرش

آمنت بالذي خلقك ـ ثالث مراٍت ـ ثم يقول: احلمد هلل الذي ذهب بشهر 

 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذا«وجاء بشهر كذا ،كذا

وبعد سنوات جاء  ،باحلديث عن عرضي إنساٌن أساء إليَّ: 32لسؤالا

 ي أن آخذ تعويضًا ماديًا عنفهل من حقِّ ،معتذرًا طالبًا السماح

 جدًا. ع العلم بأني رجٌل فقرٌي وهو غينٌّهذه اإلساءة؟ م

ض له الفقهاء التعويض عن األرضار املعنوية مل يتعرَّ  جلواب:ا

كام جاء يف مواهب اجلليل يف الفقه املالكي:  ،إال بإشارات خفيفة ،القدامى

قٍص ـ يعني عىل قطعة من قال يف املدونة: )ومن صالح من قذف عىل ش  

انظر أبا  ،بلغ اإلمام أم ال ،وال شفعة فيه ،دَّ ور   ،ٍل مل جيزأرض ـ أو ما

 وجعله من باب األخذ عىل العرض ماالً( اهـ. ،احلسن

واقع  لتعويض يف الفقه اإلسالمي ال يكون إال عن رضر مايلِّ اف

 من جسم اإلنسان. ،أو ما يف حكمه ،فعالً 
ٍ
 كاالعتداء عىل جزء

نوي فال يمكن تقديره وحتديده التعويض املادي عن الرضر املعأما و

 ألنه غري حمسوس.
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 ء عىل ذلك:اوبن

سواء كان  ،فال جيوز أخذ التعويض املادي عن الرضر املعنوي

ل ويكفيه أنه حتمَّ  ،ًا أم فقرياً وسواء كان امليسء غني   ،اً ر فقريًا أم غني  املترضِّ 

وعىل  ،ووجب عليه التوبة واالستغفار واالستحالل ممن أساء إليه ،اإلثم

َل  َوۡلَۡصَفُحٓوا   َوۡلَۡعُفوا  ﴿لقوله تعاىل:  ،أن يقبل عذرهاملساء إليه 
َ
ن َُتِبُّونَ  أ

َ
 أ

. ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه [22النور: ] ﴾لَُكمۡ  ٱّلَلُ  َيۡغفِرَ 

فإن مل  ،ًا كان أو مبطالً حمق   ،اًل فليقبل ذلك منهوسلم: )من أتاه أخوه متنصِّ 

 ،احلوض( رواه احلاكم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه. هذا عيلَّ  در يفعل مل ير

 واهلل تعاىل أعلم.

 ث؟ وما حكمه يف الشرع؟ما هو تعريف املخنَّ: 33لسؤالا

ث هو: الرجل الذي تشبه حركاته حركات النساء املخنَّ جلواب:ا

 وإن مل ،ث هو املؤنث من الرجالقًا. ويقول ابن حبيب: املخنَّخلقًا أو ختل  

 تعرف منه الفاحشة.

وأما  ،ث ال خفاء يف ذكوريتهث واخلنثى: أن املخنَّلفرق بني املخنَّاو

 عالمة الذكورة أو ى إال بتبني  اخلنثى فاحلكم بكونه رجاًل أو امرأًة ال يتأتَّ 

 هذا أوالً.األنوثة فيه. 

 ث عىل نوعني:املخنَّنيًا: اث

 بأخالق النساء وزهينَّ ق ف التخل  لق كذلك ومل يتكلَّ من خ   :أحدمها
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عليه وال  فهذا ال ذمَّ  ،لقة خلقه اهلل عليهابل هو خ   ،وحركاهتنَّ  وكالمهنَّ 

 وال إثم وال عقوبة. ،عتب

ه بالنساء يف األقوال د التشب  بل يتعمَّ  ،لقةً من مل يكن كذلك خ  الثاين: 

 يحة.فهذا هو املذموم امللعون باألحاديث الرشيفة الصح ،وباختياره ،واألفعال

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،ه بالنساء باألقوال واألفعالف التشب  ث هو الرجل الذي يتكلَّ ملخنَّاف

 وهو آثٌم يف ذلك وملعون والعياذ باهلل تعاىل بحديث سيدنا رسول اهلل صىل

كام روى البخاري عن ابن عباٍس ريض  ،اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

ثني وعىل آله وصحبه وسلم لعن املخنَّاهلل عنهام )أن النبي صىل اهلل عليه 

 وقال: أخرجوهم من بيوتكم(. ،الت من النساءواملرتجِّ  ،من الرجال

 واهلل تعاىل أعلم. ،ف ال تقبل. هذاث املتكلِّ وعند احلنفية شهادة املخنَّ 

م نفسه فداًء لرجٍل مسلٍم هل جيوز لإلنسان املؤمن أن يقدِّ: 34لسؤالا

  يريد قتل هذا الرجل؟إذا رأى أحدًا من املسلمني

الدفاع عن النفس بالقتال واجٌب رشعٌي إذا كان  أوالً:جلواب: ا

يِۡديُكمۡ  تُۡلُقوا   َوَل ﴿لقوله تعاىل:  ،املعتدي كافراً 
َ
البقرة: ] ﴾ٱَۡلۡهلَُكةِ  إَِل  بِأ

َٰتِلُوُهمۡ ﴿. ولقوله تعاىل: [195  .[193البقرة: ] ﴾فِۡتَنة   تَُكونَ  َل  َحَتَٰ  َوَق

إذا كان املعتدي مسلاًم حمقون الدم فالدفاع عن النفس ليس أما 

ب عىل هذا االستسالم مفاسد برشط أن ال يرتتَّ  ،بل هو مندوٌب  ،واجباً 

 وإال صار واجبًا. ،خاصًة باحلريم واألطفال ،أخرى
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  َعلَۡيِهمۡ  َوٱتُۡل ﴿هلل تعاىل: ايقول 
َ
 اَبان  قُرۡ  قََرَبا إِذۡ  بِٱۡۡلَق ِ  َءاَدمَ  ٱۡبَنۡ  َنَبأ

َحِدهَِما ِمنۡ  َفُتُقب َِل 
َ
ۡقُتلََنَك  قَاَل  ٱٓأۡلَخرِ  ِمنَ  ُيَتَقَبۡل  َولَمۡ  أ

َ
 ٱّلَلُ  َيَتَقَبُل  إَِنَما قَاَل  َۡل

ٓ  ِۡلَۡقُتلَِن  يََدكَ  إَِلَ  بََسطَت  لَئِنَۢ  ٢٧ ٱلُۡمَتقِيَ  ِمنَ  نَا   َما
َ
 إَِلَۡك  يَِديَ  بَِباِسط   أ

ۡقُتلََك 
َ
ٓ  ِۡل خَ  إِن ِ

َ
ٓ  ٢٨ ٱۡلَعَٰلَِميَ  َرَب  ٱّلَلَ  اُف أ رِيدُ  إِن ِ

ُ
ن أ

َ
  أ

َ
 ِإَوثِۡمَك  بِإِثِۡم  َتُبوٓأ

ۡصَحَٰبِ  ِمنۡ  َفَتُكونَ 
َ
َٰلَِك  ٱلَارِ  أ ُؤا   َوَذ  َنۡفُسُهۥ ََلُۥ َفَطوََعۡت  ٢٩ لَظَٰلِِميَ ٱ َجَزَٰٓ

ِخيهِ  َقۡتَل 
َ
ۡصَبحَ  َفَقَتلَُهۥ أ

َ
 . [30-27املائدة: ] ﴾ٱۡلَخَِٰۡسِينَ  ِمنَ  فَأ

ء يف سنن أيب داود عن أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه قال: اوج

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )إن بني يدي 

 ،يصبح الرجل فيها مؤمنًا ويميس كافراً  ،الساعة فتنًا كقطع الليل املظلم

 فيها خرٌي واملايش ،القاعد فيها خرٌي من القائم ،ويميس مؤمنًا ويصبح كافراً 

وارضبوا سيوفكم  ،عوا أوتاركموقطِّ  ،كميَّ س  وا ق  فكرسِّ  ،من الساعي

 ل ـ يعني عىل أحٍد منكم ـ فليكن كخري ابني آدم(. خ  فإن د   ،باحلجارة

عن أنٍس ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل نيًا: اث

 ،الوا: يا رسول اهللق ،آله وصحبه وسلم: )انرص أخاك ظاملًا أو مظلوماً 

فكيف ننرصه ظاملًا؟ قال: تأخذ فوق يديه( رواه  ،هذا ننرصه مظلوماً 

اإلمام البخاري. ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )من رأى 

 ،فإن مل يستطع فبقلبه ،فإن مل يستطع فبلسانه ،ه بيدهمنكم منكرًا فليغريِّ 

ن طارق بن شهاٍب ريض اهلل وذلك أضعف اإليامن( رواه اإلمام مسلم ع

ِ  ََعَ  َوَتَعاَونُوا  ﴿ويقول اهلل تعاىل:  عنه. ثۡمِ  ََعَ  َتَعاَونُوا   َوَل  َوٱَۡلۡقَوىَٰ  ٱۡلِۡب   ٱۡۡلِ
 .[2املائدة: ] ﴾َوٱۡلُعۡدَوَٰنِ 
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 ء عىل ذلك:اوبن

ما أويت  مسلاًم ـ بكلِّ  ى عليهالغري ـ إذا كان املعتد لدفاع عنافيجب  

الدفاع عن الغري  ألنَّ  ،ن يأمن املدافع عىل نفسه من اهلالكبرشط أ ،من قوةٍ 

 ولوال التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم. ،من باب رفع املنكر

مسلٍم أن ينرص أخاه إذا رآه مظلومًا وأن يدافع  ب عىل كلِّ جي ،نعم

أما أن  ،فإن قتل وهو يدافع عن أخيه فهو شهيٌد إن شاء اهلل تعاىل ،عنه

 واهلل تعاىل أعلم. ،سه للقتل فداًء لغريه فهذا ال جيوز. هذام نفيقدِّ 

وهناك  ،أنا وصديق لي نعمل يف مؤسسة من املؤسسات: 35لسؤالا

وأحيانًا أغيب عن الدوام  ،ع عليه املوظفونللدوام يوقِّ سجلٌّ

 فهل هذا جائز شرعًا؟ ،عت عنهوإن غاب وقَّ ،ع صديقي عينفيوقِّ

َها﴿ يقول اهلل تعاىل: اجلواب: يُّ
َ
ۡوفُوا   َءاَمُنوٓا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓأ

َ
 .[1املائدة: ] ﴾بِٱلُۡعُقودِ  أ

فليس منا( رواه  ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )من غشَّ 

الرتمذي عن أيب هريرة ريض اهلل عنه. ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله 

وإن  ،رفإن الكذب هيدي إىل الفجو ،وصحبه وسلم: )إياكم والكذب  

ى الكذب حتى وما يزال الرجل يكذب ويتحرَّ  ،الفجور هيدي إىل النار

 يكتب عند اهلل كذابًا( رواه اإلمام مسلم عن عبد اهلل بن مسعوٍد ريض اهلل عنه.

ء يف املدونة يف الفقه املالكي: أرأيت إن استأجرت أجريًا يرعى اوج

وإنام ريض  ،له ذلك يل غنمي هذه فأتاين بغريه يرعى مكانه؟ قال: ال يكون

 الغنم وجزاءه وكفايته وأنه إنام استأجره ببدنه. اهـ. أمانته رب  
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 ء عىل ذلك:اوبن

والعكس  ،ع عن صاحبك إن غاب عن العملفال جيوز لك أن توقِّ  

ولو علم  ،والكذب واخلداع بالعكس؛ ألن هذا نوٌع من أنواع الغشِّ 

والدليل  ،ال يرىض بذلك صاحب املؤسسة أو اجلهة التي تعمل هبا يقيناً 

جعل سجاًل يف أسامء املوظفني للتوقيع عىل السجل  هعىل عدم رضاه أن

ومن فعل ذلك وأخذ راتبه أثناء الغياب فهو ماٌل  ؛بداية وهناية الدوام

 واهلل تعاىل أعلم. ،ه للمؤسسة. هذاحراٌم جيب رد  

 بها؟على شر هل جيوز شرعًا جمالسة شارب اخلمر املصرِّ: 36لسؤالا

وحتريمه أمٌر معلوٌم من  ،: اخلمر كبريٌة من الكبائرأوالً جلواب: ا

َها﴿قال تعاىل:  ،الدين بالرضورة يُّ
َ
أ  َوٱلَۡمۡيِۡسُ  ٱۡۡلَۡمرُ  إَِنَما َءاَمُنٓوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ

نَصاُب 
َ
ۡزَلَٰمُ  َوٱۡۡل

َ
ِنۡ  رِۡجس   َوٱۡۡل  ٩٠ لُِحونَ ُتفۡ  لََعَلُكمۡ  فَٱۡجَتنُِبوهُ  ٱلَشۡيَطَٰنِ  َعَملِ  م 

ن ٱلَشۡيَطَٰنُ  يُرِيدُ  إَِنَما
َ
 َوٱلَۡمۡيِۡسِ  ٱۡۡلَۡمرِ  ِف  َوٱۡۡلَۡغَضآءَ  ٱۡلَعَدََٰوةَ  بَۡيَنُكمُ  يُوقِعَ  أ

ةِ  وََعنِ  ٱّلَلِ  ذِۡكرِ  َعن َوَيُصَدُكمۡ  نُتم َفَهۡل  ٱلَصلَوَٰ
َ
نَتُهونَ  أ  .[91-90املائدة: ] ﴾مُّ

ام قال: قال رسول اهلل صىل داود عن ابن عمر ريض اهلل عنه وروى أبو

 ،وساقيها ،وشارهبا ،اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )لعن اهلل اخلمر

 واملحمولة إليه(. ،وحاملها ،ومعترصها ،وعارصها ،ومبتاعها ،وبائعها

 ،اجللوس مع شارب اخلمر أثناء رشهبا حراٌم وال جيوز رشعاً نيًا: اث

ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل أخرج اإلمام أمحد عن جابر بن عبد اهلل 
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صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ومن كان يؤمن باهلل واليوم 

 اآلخر فال يقعد عىل مائدٍة يرشب عليها اخلمر(.

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،جيوز للمسلم أن جيلس مع شارب اخلمر أثناء رشب اخلمر فال 

وذلك لقول النبي  ،هاألن هذا من املنكرات التي جيب عىل املسلم أن يغريِّ 

ه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )من رأى منكم منكرًا فليغريِّ 

وذلك أضعف اإليامن(  ،فإن مل يستطع فبقلبه ،فإن مل يستطع فبلسانه ،بيده

 رواه اإلمام مسلم عن طارق بن شهاٍب ريض اهلل عنه.

ابه عىل رشهبا خارج أوقات رش أما جمالسة شارب اخلمر املرصِّ 

وخاصًة إذا كان القصد من جمالسته أن يأمره  ،للخمر فجائزٌة رشعاً 

خذ أمثال هذا الرجل وال جيوز للمسلم أن يتَّ  ،باملعروف أو ينهاه عن املنكر

 واهلل تعاىل أعلم. ،املرء عىل دين خليله. هذا صديقًا له ألنَّ 

 ،امرأة كلما محلت أسقطت محلها يف األشهر األوىل: 37لسؤالا

 ،الصبيان يل هلا: إن هذا بسبب القرينة اليت يقال عنها أمُّفق

 فهل من عالج هلذه املرأة إذا محلت؟

 ،ما ثبت يف األحاديث الصحيحة حديث أم الصبيان أوالً:جلواب: ا

أن النبي  ،إال ما ورد يف شعب اإليامن للبيهقي عن احلسني ريض اهلل عنه

ن يف من ولد له مولوٌد فأذَّ »صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

. ويف مسند أيب «نالصبيارفعت عنه أم  ،وأقام يف أذنه اليرسى ،أذنه اليمنى
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أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله  ،يعىل املوصيل عن احلسني ريض اهلل عنه

وأقام يف أذنه  ،من ولد له مولوٌد فأذن يف أذنه اليمنى»وصحبه وسلم قال: 

 . «الصبيان ه أم  مل ترضَّ  ،اليرسى

ما ثبت يف القرآن العظيم وال يف األحاديث الصحيحة عالٌج ملا  نيًا:اث

  ،ولكن إسقاط احلمل داءٌ  ،الصبيان يسمى بأمِّ 
ٍ
وما أنزل اهلل تعاىل من داء

كام جاء يف احلديث الصحيح الذي رواه اإلمام  ،إال وجعل له دواءً 

صىل اهلل عليه وعىل آله عن النبي  ،البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل عنه

. ويف رواية «ما أنزل اهلل داًء إال أنزل له شفاءً »وصحبه وسلم أنه قال: 

عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل  ،اإلمام مسلم عن جابٍر ريض اهلل عنه

 دواءٌ  لكلِّ »آله وصحبه وسلم أنه قال: 
ٍ
فإذا أصيب دواء الداء برأ  ،داء

 .«بإذن اهلل عز وجل

كام جاء يف سنن  ،ا األذان يف أذن الطفل عند والدته فهو سنةٌ أم لثًا:اث

الرتمذي وأيب داود عن عبيد اهلل بن أيب رافٍع ريض اهلل عنه قال: )رأيت 

ن احلسن بن ذ  يف أ   ن  رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أذَّ 

ريض عيل حني ولدته فاطمة بالصالة(. ويف رواية للبيهقي عن ابن عباٍس 

ن ذ  يف أ   ن  اهلل عنهام: )أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أذَّ 

 نه اليرسى(.ذ  نه اليمنى، وأقام يف أ  ذ  ن يف أ  ذَّ يوم ولد، فأ   احلسن بن عيل  

 ء عىل ذلك:اوبن

يصيب هذه املرأة من إسقاط محلها يف األشهر األوىل هو داٌء  فام 



 

 الفتاوى الرشعية

 

476 

ألنه من الداء أن  ،عالج الرقية املرشوعةومن مجلة ال ،وحيتاج إىل عالٍج 

وخاصًة عىل ضعاف اإليامن والبعيدين عن  ،عىل بني آدم ط اجلن  يتسلَّ 

م ألن الشيطان ليس له سلطاٌن عىل الذين آمنوا وعىل رهبِّ  ،رشع اهلل تعاىل

َٰ  وا  َءاَمنُ  ٱََّلِينَ  ََعَ  ُسۡلَطَٰنر  ََلُۥ لَۡيَس  إِنَُهۥ﴿كام قال تعاىل:  ،لونيتوكَّ   َوََعَ
 بِهِۦ ُهم َوٱََّلِينَ  َيَتَوَلۡونَُهۥ ٱََّلِينَ  ََعَ  ُسۡلَطَُٰنُهۥ إَِنَما ٩٩ َيَتَوَُكُونَ  َرب ِِهمۡ 

 .[100-99النحل: ] ﴾ُمۡشُِكونَ 

ه وطاعته لربِّ  ،واعتصامه بجنابه العزيز ،هر قرب العبد من ربِّ افبمقد

كام جاء يف احلديث الرشيف  ،وجل نا عزَّ بمقدار ما حيفظه رب   ،وجل عزَّ 

عن النبي  ،الذي رواه اإلمام أمحد واحلاكم عن ابن عباٍس ريض اهلل عنهام

 .«احفظ اهلل حيفظك»صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أنه قال: 

 ،وعىل هذه املرأة بعد العالج املادي أن ترقي نفسها بالرقية الرشعية

مع  ،أن تالزم قراءة أواخر سورة البقرةو ،بعد االستقامة عىل هنج اهلل تعاىل

 ،واإلخالص واملعوذتني. هذا ،اآليات العرش األوىل من سورة الصافات

 واهلل تعاىل أعلم.

 ،لقد مسعت أن أفضل األيام عند اهلل تعاىل هو يوم النحر: 38لسؤالا

 ؟فما هو يوم القرِّ ،ثم يوم القرِّ

أن  ،جابٍر ريض اهلل عنه روى البزار بإسناٍد حسٍن عنأوالً: جلواب: ا

أفضل أيام الدنيا »رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

قال: وال  ،ـ يعني عرش ذي احلجة ـ قيل: وال مثلهن يف سبيل اهلل ،العرش
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 .«إال رجٌل عفر وجهه بالرتاب ،يف سبيل اهلل مثلهنَّ 

عن النبي  ، عنهء يف سنن أيب داود عن عبد اهلل بن قرٍط ريض اهللاوج

إن أعظم األيام عند اهلل <صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

 .«ثم يوم القر ،تبارك وتعاىل يوم النحر

روى اإلمام أمحد وابن ماجه عن أيب لبابة بن عبد املنذر ريض  نيًا:اث

إن يوم »اهلل عنه قال: قال النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

وهو أعظم عند اهلل من يوم األضحى  ،د األيام وأعظمها عند اهللسيِّ  اجلمعة

وأهبط اهلل فيه آدم إىل  ،فيه مخس خالٍل: خلق اهلل فيه آدم ،ويوم الفطر

وفيه ساعٌة ال يسأل اهلل فيها العبد شيئًا إال  ، اهلل آدموفيه توىفَّ  ،األرض

 ملٍك مقرَّ وفيه تقوم الساعة؛ ما من  ،ما مل يسأل حراماً  ،أعطاه
ٍ
ٍب وال سامء

 .«يشفقن من يوم اجلمعة إال وهنَّ  ،وال أرٍض وال رياٍح وال جباٍل وال بحرٍ 

 ء عىل ذلك:اوبن

 ،وأفضل أيام السنة يوم النحر ،فضل أيام األسبوع يوم اجلمعةأف 

كام جاء يف احلديث الرشيف الذي رواه اإلمام  ،ألنه يوم احلج األكرب

وقف النبي صىل اهلل عليه »اهلل عنهام قال: البخاري عن ابن عمر ريض 

 ،هبذا ة التي حجَّ وعىل آله وصحبه وسلم يوم النحر بني اجلمرات يف احلجَّ 

 .«األكرب وقال: هذا يوم احلجِّ 

ثم رمي مجرة العقبة  ،ألعامل فيه من وقوٍف باملزدلفةاوذلك لكثرة 

 ثم طواف اإلفاضة... ،ثم احللق ،ثم النحر ،الكربى
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يعني يوم  ،وهو اليوم الذي ييل يوم النحر ،يوم النحر يوم القرِّ ثم بعد 

ون فيه بمنى بعد وسمي بذلك ألن احلجاج يقر   ،احلادي عرش من ذي احلجة

 واهلل تعاىل أعلم. ،أن انتهوا من الرمي واحللق والذبح والطواف. هذا

هم األرحام الذين  ْنفَم ،املسلم مطلوب منه صلة أرحامه: 39لسؤالا

 ب صلتهم؟جت

لقوله  ،إن صلة الرحم واجبة عند مجهور الفقهاءأوالً: جلواب: ا

رَۡحامَ  بِهِۦ تََسآَءلُونَ  ٱََّلِي ٱّلَلَ  َوٱَتُقوا  ﴿تعاىل: 
َ
. ولقوله صىل [1النساء: ] ﴾َوٱۡۡل

من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر »اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 يب هريرة ريض اهلل عنه.رواه البخاري عن أ «فليصل رمحه

 ر   ،الرحم نوعان نيًا:اث
ر ح  ر ح  ور   ،مر  م حم   م. ر  م غري حم 

لو فرض أحدمها  ،شخصني بينهام قرابة بط الرحم املحرم: كل  اوض

واإلخوة  ،كاآلباء واألمهات ،هلام أن يتناكحا مل حيلَّ  ،واآلخر أنثى ،ذكراً 

 ،واألعامم والعامت ،واألوالد وأوالدهم ،واألجداد واجلدات ،واألخوات

 واألخوال واخلاالت.

كبنات األعامم  ،ق فيهم املحرميةعدا ذلك من األرحام فال تتحقَّ  اوم

ج جيوز أن يتزوَّ  نالذي ،وبنات األخوال وبنات اخلاالت ،وبنات العامت

 إذا مل يوجد مانع من الزواج كالرضاعة. ،بعضهم بعضاً 

روى  ،مر  حر م امل  ح  لة الرَّ اتفق الفقهاء مجيعًا عىل وجوب ص لثًا:اث

هنى أن  ملسو هيلع هللا ىلصالطرباين عن ابن عباٍس ريض اهلل تعاىل عنهام: )أن رسول اهلل 
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إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم »ج املرأة عىل العمة وعىل اخلالة، وقال: تزوَّ 

 (.«أرحامكم

الرحم غري املحرم فقد ذهب مجهور الفقهاء من الشافعية واملالكية أما 

لقوله  ،مر  حر امل   م غريح  إىل وجوب صلة الرَّ  ،للحنفية ويف قول ،واحلنابلة

لُوا  ﴿تعاىل:  و 
ُ
رَۡحامِ  َوأ

َ
ۡوَلَٰ  َبۡعُضُهمۡ  ٱۡۡل

َ
وهم  .[75األنفال: ] ﴾ٱّلَلِ  كَِتَٰبِ  ِف  بَِبۡعض   أ

 واألب. األقارب من جهة األمِّ 

 ء عىل ذلك: اوبن

ألرحام الذين جتب صلتهم هم القرابات من جهة أصل اإلنسان اف

صل هبم من وما يتَّ  ،وفروعه كأبنائه وبناته وإن نزلوا ،كأبيه وجده وإن عال

 ،واألخوال واخلاالت ،واألعامم والعامت ،حواٍش كاإلخوة واألخوات

 صل هبم من أوالدهم.وما يتَّ 

 َفَهۡل ﴿لقوله تعاىل:  ،وقطعها كبرية من الكبائر ،لرحم واجبةافصلة 
ن تََوَلُۡتمۡ  إِن َعَسۡيُتمۡ 

َ
ۡرِض  ِف  ُتۡفِسُدوا   أ

َ
ُعٓوا   ٱۡۡل ِ رَۡحاَمُكمۡ  َوُتَقط 

َ
َلَٰٓئَِك  ٢٢ أ و 

ُ
 أ

َصَمُهمۡ  ٱّلَلُ  لََعَنُهمُ  ٱََّلِينَ 
َ
ۡعَمَٰٓ  فَأ

َ
بَۡصَٰرَُهمۡ  َوأ

َ
فََل  ٢٣ أ

َ
مۡ  ٱۡلُقۡرَءانَ  َيَتَدبَُرونَ  أ

َ
َٰ  أ  ََعَ

وب  
ٓ  قُلُ ۡقَفالَُها

َ
 . [24-22حممد: ] ﴾أ

وترك األمر عىل  ،ة صلة الرحميفيَّ د كلرشع الرشيف مل حيدِّ او

قطيعة  هوما تعارفوا عليه أن ،فام تعارفه الناس أنه صلة فهو صلة ،العرف

 فهو قطيعة.

ملسلم أن حيرص عىل صلة الرحم عىل قدر الذلك وجب عىل 



 

 الفتاوى الرشعية

 

480 

وتارة تكون  ،وتارة تكون باملراسلة ،فتارًة تكون الصلة باللقاء ،االستطاعة

أن يكون  املهم   ،وبمناسبات األعياد ،نفاقوتارة تكون باإل ،باهلاتف

 وأن ال يكون يف حالة سخط ونكران. ،الرحم راضياً 

أما الرحم غري  ،م تكون بالزيارة والصلة املبارشةر  حر م امل  ح  وصلة الرَّ 

واهلل  ،وال تكون مبارشة. هذا ،املحرم فتكون عن طريق النساء املحارم

 تعاىل أعلم.

فهل  ،بةوأنا حبمد اهلل تعاىل متحجِّ ،جةلي صديقة متربِّ: 40لسؤالا

 أنا آمثة يف صحبتها؟

ِخَلٓءُ ﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل:  جلواب:ا
َ
 ِۡلَۡعض   َبۡعُضُهمۡ  يَۡوَمئِذ   ٱۡۡل

ويقول سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه  ،[67الزخرف: ] ﴾ٱلُۡمَتقِيَ  إَِل  َعُدو  

 ،ليس الصالح واجلليس السوءوعىل آله وصحبه وسلم: )إنام مثل اجل

ر  ،كحامل املسك ونافخ الكري وإما أن تبتاع  ،كي  ذ  فحامل املسك إما أن حي 

ر  ،منه وإما أن  ،ق ثيابكر  وإما أن جتد منه رحيًا طيبًة؛ ونافخ الكري إما أن حي 

جتد رحيًا خبيثًة( رواه البخاري ومسلم. ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله 

ويف رواية  ،( رواه البخاري ومسلممع من أحبَّ  وصحبه وسلم: )املرء

 يوم القيامة(. للرتمذي: )املرء مع من أحبَّ 

ملسلم أن ينتقي لنفسه الصحبة الصاحلة ليسلم عىل افيجب عىل 

َها﴿قال تعاىل:  ،دينه يُّ
َ
أ  ﴾ٱلَصَِٰدقِيَ  َمعَ  َوُكونُوا   ٱّلَلَ  ٱَتُقوا   َءاَمُنوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ

ألن املجاهرة  ،وأن يبتعد عن األصحاب املجاهرين باملعصية ،[119التوبة: ]
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ويقول صىل  ،وخيشى عىل صاحبها من سوء اخلامتة ،باملعصية خطر عظيم

 وإنَّ  ،أمتي معاىًف إال املجاهرين اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )كل  

 ،ثم يصبح وقد سرته اهلل عليه ،من املجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عمالً 

ويصبح  ،وقد بات يسرته ربه ،فيقول: يا فالن عملت البارحة كذا وكذا

 يكشف سرت اهلل عنه( رواه البخاري ومسلم.

 ء عىل ذلك:اوبن

وأمرها  ،جة من أجل نصحهافال مانع من صحبة هذه املتربِّ 

 ،ولكن برشط عدم املسري معها يف الطريق ،وهنيها عن املنكر ،باملعروف

ج فإذا رأيت إرصارها عىل الترب   ،بةسمعة املرأة املتحجِّ ر عىل هذا يؤثِّ  ألنَّ 

أول ما دخل  كام جاء يف احلديث الرشيف: )إنَّ  ،فال جيوز لك مصاحبتها

كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق اهلل  ،النقص عىل بني إرسائيل

 ثم يلقاه من الغد فال يمنعه ذلك أن يكون ،لك فإنه ال حيل   ،ودع ما تصنع

 ،فلام فعلوا ذلك رضب اهلل قلوب بعضهم ببعضٍ  ،أكيله ورشيبه وقعيده

َِٰٓءيَل  بَِنٓ  ِمنَۢ  َكَفُروا   ٱََّلِينَ  لُعِنَ ﴿ثم قال:  َٰ  إِۡسَر  ٱبۡنِ  وَِعيََس  َداوُۥدَ  لَِسانِ  ََعَ
َِٰسُقونَ ﴿إىل قوله  ﴾َمۡرَيمَ   لتأمرنَّ  ،ثم قال: كال واهلل ،[81-78املائدة: ] ﴾َف

ه عىل نَّ ر  ولتأط   ،عىل يدي الظامل ولتأخذنَّ  ،عن املنكر هونَّ باملعروف ولتن

 واهلل تعاىل أعلم. ،ًا( رواه أبو داود. هذارصر ق   ه عىل احلقِّ نَّ رص   قر ولت   ،راً طر أ   احلقِّ 

 ما هي حقوق الولد على والده؟: 41لسؤالا

ر سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه لقد قرَّ  جلواب:ا
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بقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  ،ًا للولد عىل والدهق  وسلم ح

وجلسدك عليك  ،عليك حقاً  ولزورك ،لزوجك عليك حقاً  إنَّ »وسلم: 

رواه اإلمام مسلم عن عبد اهلل  «وإن لولدك عليك حقاً »ويف رواية:  ،«حقاً 

 العاص ريض اهلل عنه. عمرو بن

الزوجة الصاحلة  اختيار ،لولد عىل والده قبل والدتهاومن حقوق 

فقال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  ،التي ستكون أمًا لولده

فاظفر بذات الدين  ،ولدينها ،ومجاهلا ،وحلسبها ،تنكح املرأة ألربٍع: ملاهلا»

 عن أيب هريرة ريض اهلل عنه. ،رواه البخاري «تربت يداك

 حقوق الولد عىل والده بعد والدته فكثرية منها:أما 

ملا جاء يف احلديث الرشيف الذي  ،حتنيك املولود حني والدته :أوالً 

رواه اإلمام مسلم عن أنس بن مالٍك ريض اهلل عنه قال: )كان ابٌن أليب 

بض الصبي ،طلحة يشتكي فلام رجع أبو طلحة قال:  ،فخرج أبو طلحة فق 

بت إليه العشاء فقرَّ  ،ما فعل ابني؟ قالت أم سليٍم: هو أسكن مما كان

فلام أصبح أبو  ،فلام فرغ قالت: واروا الصبي ،ثم أصاب منها ،ىشَّ فتع

 ،طلحة أتى رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فأخربه

فولدت  ،«اللهم بارك هلام»قال:  ،قال: نعم «أعرستم الليلة؟»فقال: 

له فقال يل أبو طلحة: امحله حتى تأيت به النبي صىل اهلل عليه وعىل آ ،غالماً 

 ،فأتى به النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ،وصحبه وسلم

فأخذه النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  ،وبعثت معه بتمراٍت 
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فأخذها النبي صىل اهلل عليه وعىل  ،متراٌت  ،؟ قالوا: نعم«أمعه يشء»فقال: 

ثم  ،يثم أخذها من فيه فجعلها يف يف  الصب ،آله وصحبه وسلم فمضغها

 كه وسامه عبد اهلل(.حنَّ

حيث يمضغ  ،فق الفقهاء عىل استحباب حتنيك املولود بتمرتَّ اوقد 

 ،ثم يضعها يف فم املولود ،ك التمرة حتى تصبح مائعة بحيث تبلعاملحنِّ

ثم  ،وعسل نحل أوىل من غريه ،وإال فيشء حلو ، متر فرطبفإن مل يتيرسَّ 

 ه النار.ما مل متسَّ 

األسامء إىل اهلل تعاىل عبد  وأحب   ،املولود باسم حسنتسمية نيًا: اث

أحب  إنَّ »يقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  ،اهلل وعبد الرمحن

رواه مسلم عن عبد اهلل بن عمر  «أسامئكم إىل اهلل عبد اهلل وعبد الرمحن

 ريض اهلل عنهام. 

جاء  ،المسم أحد األنبياء عليهم الصالة والساتسميته ب ويستحب  

روى  «ولد يل الليلة غالٌم فسميته باسم أيب إبراهيم»يف احلديث الرشيف 

اإلمام مسلم عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه. وقال صىل اهلل عليه وعىل 

األسامء إىل اهلل عبد اهلل  وأحب   ،وا بأسامء األنبياءتسم  »آله وصحبه وسلم: 

رواه اإلمام  «ها حرٌب ومرةوأقبح ،وأصدقها حارٌث ومهامٌ  ،وعبد الرمحن

 أمحد وأبو داود.

لقوله صىل اهلل عليه  ،ى يف اليوم السابع من والدتهيسمَّ أن  ويستحب  

غالٍم رهينٌة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه  كل  »وعىل آله وصحبه وسلم: 
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أو يوم  ،رواه أبو داود عن سمرة بن جندب ريض اهلل عنه «ىوحيلق ويسمَّ 

ولد يل الليلة غالٌم »صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: لقوله  ،الوالدة

 . «يته باسم أيب إبراهيمفسمَّ 

كام  ،ق بوزنه فضةوالتصد   ،حلق شعره يف اليوم السابع يسن   لثًا:اث

جاء يف احلديث الذي رواه الرتمذي عن عيل بن أيب طالٍب ريض اهلل عنه 

له وصحبه وسلم عن احلسن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آ قال: )عقَّ 

قال:  ،«ة شعره فضةً ن  قي بز  وتصدَّ  ،يا فاطمة احلقي رأسه»وقال:  ،بشاةٍ 

 فوزنته فكان وزنه درمهًا أو بعض درهٍم(.

وعن  ،فيذبح عن الغالم شاتني ،العقيقة عىل الوالد تستحب   بعًا:ار

للحديث الذي رواه اإلمام أمحد عن أسامء بنت يزيد ريض  ،األنثى شاة

العقيقة »اهلل عنها عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

 .«وعن اجلارية شاةٌ  ،عن الغالم شاتان مكافأتان

جاء يف احلديث  ،ختان املولود يف اليوم السابع يستحب  مسًا: اخ

الذي رواه البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه 

 ،أو مخٌس من الفطرة: اخلتان ،الفطرة مخٌس »لم قال: وعىل آله وصحبه وس

 .«الشارب وقص   ،ونتف اإلبط ،وتقليم األظفار ،واالستحداد

 الرتبية: بعد هذه احلقوق يأيت حق   دسًا:اس

َها﴿هلل تبارك وتعاىل: ايقول  يُّ
َ
أ نُفَسُكمۡ  قُٓوا   َءاَمُنوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ

َ
 أ

ۡهلِيُكمۡ 
َ
ا َوأ  َل  ِشَداد   ِغَلظ   َمَلَٰٓئَِكةر  َعلَۡيَها َوٱۡۡلَِجاَرةُ  ٱلَاُس  َوقُوُدَها نَار 
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ٓ  ٱّلَلَ  َيۡعُصونَ  َمرَُهمۡ  َما
َ
. فيجب عىل األب [6التحريم: ] ﴾يُۡؤَمُرونَ  َما َوَيۡفَعلُونَ  أ

ثم العبادات ال سيام  ، أوالده عىل العقيدة السليمة الصحيحةأن يريبِّ 

 بِٱّلَلِ  تُشكۡ  َل  َيَُٰبَنَ  يَِعُظُهۥ وَُهوَ  ِِلبۡنِهِۦ لُۡقَمَٰنُ  اَل قَ  ِإَوذۡ ﴿قال تعاىل:  ،الصالة
ۡكَ  إِنَ  ِ  .[13لقامن: ] ﴾َعِظيم   َلُظۡلمر  ٱلش 

مك يا غالم إين أعلِّ »هلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: اويقول صىل 

احفظ اهلل جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل اهلل،  ،كلامٍت: احفظ اهلل حيفظك

أن األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك  استعنت فاستعن باهلل، واعلموإذا 

 قد كتبه اهلل لك، وإن اجتمعوا عىل أن يرض  
ٍ
، مل ينفعوك إال بيشء

ٍ
وك بيشء

، مل يرض  
ٍ
 قد كتبه اهلل عليك، رفعت األقالم، وجفت بيشء

ٍ
وك إال بيشء

 يح.رواه الرتمذي عن ابن عباس ريض اهلل عنهام: وقال حسن صح «الصحف

لرتمذي وأبو داود عن أيب ثرية سربة بن معبٍد اجلهني ريض اوروى 

اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 . «الصالة لسبع سنني، وارضبوه عليها ابن عرش سنني موا الصبيَّ علِّ »

وروى اإلمام البخاري ومسلم عن الربيع بنت معوٍذ ريض اهلل عنها 

: )أرسل النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم غداة عاشوراء قالت

ومن أصبح صائاًم  ،ة يومهبقيَّ  من أصبح مفطرًا فليتمَّ »إىل قرى األنصار: 

ونجعل هلم اللعبة من  ،م صبيانناونصوِّ  ،قالت: فكنا نصومه بعد ،«فليصم

 اإلفطار(. حتى يكون عند ،فإذا بكى أحدهم عىل الطعام أعطيناه ذاك ،العهن

روى اإلمام أمحد  ،من الواجبات عىل الوالد نحو ولده النفقةبعًا: اس
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عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام قال: سمعت رسول اهلل صىل 

 . «ع من يقوتكفى باملرء إثاًم أن يضيِّ »اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول: 

الطرباين عن ابن عباٍس، عن  ملا روى ،ن يعدل بني أوالده يف العطيةأو

وا بني أوالدكم يف سو  »النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم، قال: 

قوا اهلل واعدلوا اتَّ ». ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: «ةالعطيَّ 

 رواه البخاري عن النعامن بن بشري ريض اهلل عنه. «بني أوالدكم

ألن  ،وال اإلناث عىل الذكور ،اإلناثفال جيوز تفضيل الذكور عىل 

وكراهية األبناء  ،أعظمها عقوق الوالدين ،ب مفاسد كبريةً التفضيل يسبِّ 

وزرع نار العداوة والبغضاء بينهم.  ،وتقطيع األرحام ،لبعضهم البعض

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

 

** ** ** 
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