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تقديم
     احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق واملرسلني، سيدنا حممد، 

وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه بإحسان إىل يوم الّدين، وبعد؛

    فإن دار اإلفتاء الفلسطينية ورؤيتها يتمثالن يف نشر الوعي الديين بني شرائح اجملتمع 

لذا  عليهم،  أشكل  فيما  اإلسالمية،  الشريعة  ألحكام  تبيانها  خالل  من  كافة،  املسلم 

فإن دار اإلفتاء الفلسطينية تقدم اجلزء الثالث من إصدارها النوعي )الفتاوى(، الذي 

يتضمن فتاوى عامة تبني األحكام الشرعية اليت تنري درب من يبتغي جنة اهلل.

    ويسرني يف هذا املقام أن أتقدم من الذين ساهموا يف إجناز هذا العمل املثمر، إن 

شاء اهلل تعاىل، بالشكر والتقدير، سائاًل املوىل عز وجل أن جيعله يف ميزان حسناتهم، وأن 

ينفع اهلل بعملهم اإلسالم واملسلمني، كما أسأله عز وجل أن يديم دار اإلفتاء الفلسطينية 

منارة علم وخري وهداية وصالح، إنه اهلادي املوفق إىل سبيل الرشاد.

   فإن أصبنا يف هذا اإلصدار وغريه من األعمال، فبنعمة اهلل وفضله، وإن أخطأنا فمن 

عند أنفسنا والشيطان، سائلني اهلل العفو والعافية، وقبول األعمال الصاحلة، بفضل جوده 

وكرمه.

                                                           الشيخ حممد أمحد حسني
                                                                   املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

                                                                     خطيب املسجد األقصى املبارك

القدس : 1437هـ / 2016م
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الشفاء بأمساء اهلل احلسنى  .1

    السؤال: اكتشف باحث يف علم البايوجيوميرت، أنَّ أمساء اهلل احلسنى هلا طاقة شفائية 

لعدد ضخم من األمراض، وبوساطة أساليب القياس الدقيقة املختلفة يف قياس الطاقة، 

داخل جسم اإلنسان، واكتشف أنَّ لكل اسم من أمساء اهلل احلسنى طاقة حتفز جهاز املناعة 

للعمل بكفاءة مثلى يف عضو معني جبسم اإلنسان، واستطاع الباحث املذكور بتطبيق 

قانون الرنني أن يكتشف أنَّ جمرد ذكر أمساء اهلل احلسنى يؤدي إىل حتسني مسارات الطاقة 

احليوية داخل جسم اإلنسان، مبينًا أنه عاجل عينة من اإللتهاب، وانتهى بنطق التسبيح 

باسم النور والوهاب والبصري خالل عشر دقائق، مت زوال إمحرار العني، طريقة العالج: 

وضع اليد على مكان املرض، وذكر التسبيح بالعدد املذكور، مثل: )سبحان اهلل السميع، 

تقال 180 مرة(، وهكذا، واهلل سبحانه وتعاىل هو الشايف بإذنه، فهل ألمساء اهلل احلسنى 

طاقة شفائية؟ 

   اجلواب: ال شك بأنَّ القرآن الكريم هو شفاء ورمحة، كما قال اهلل تعاىل: }َوُنَنزُِّل ِمَن 

نة  1(، وثبت يف السَّ

املِِنَي ِإالَّ َخَسارًا{)* َيِزيُد الظَّ َواَل  ِلْلُمْؤِمِننَي  َوَرمْحٌَة  َما ُهَو ِشَفاٌء  اْلُقْرآِن 

النَّبوية، عن أبي سعيد، رضي اهلل عنه، قال: )اْنَطَلَق َنَفٌر ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ، َصلَّى اهلُل 

َفاْسَتَضاُفوُهْم،  َأْحَياِء اْلَعَرِب،  َنَزُلوا َعَلى َحيٍّ ِمْن  َعَلْيِه َوَسلََّم، يِف َسْفَرٍة َساَفُروَها َحتَّى 

َفَقاَل  َيْنَفُعُه َشْيٌء،  اَل  ِبُكلِّ َشْيٍء  َلُه  َفَسَعْوا   ، َذِلَك احْلَيِّ َفُلِدَغ َسيُِّد  ُيَضيُِّفوُهْم،  َأْن  َفَأَبْوا 

َبْعُضُهْم َلْو َأَتْيُتْم َهُؤاَلِء الرَّْهَط الَِّذيَن َنَزُلوا َلَعلَُّه َأْن َيُكوَن ِعْنَد َبْعِضِهْم َشْيٌء، َفَأَتْوُهْم، 

َأَحٍد  ِعْنَد  َفَهْل  َيْنَفُعُه،  اَل  َشْيٍء  ِبُكلِّ  َلُه  َوَسَعْيَنا  ُلِدَغ،  ِإنَّ َسيَِّدَنا  َأيَُّها الرَّْهُط؛  َيا  َفَقاُلوا: 

* اإلسراء: 82.
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ِمْنُكْم ِمْن َشْيٍء؟ َفَقاَل َبْعُضُهْم: َنَعْم َواهلِل ِإنِّي أَلَْرِقي، َوَلِكْن َواهلِل َلَقْد اْسَتَضْفَناُكْم، َفَلْم 

اْلَغَنِم،  ِمْن  َقِطيٍع  َعَلى  َفَصاحَلُوُهْم  ُجْعاًل،  َلَنا  َتَْعُلوا  َحتَّى  َلُكْم  ِبَراٍق  َأَنا  َفَما  ُتَضيُِّفوَنا، 

ا ُنِشَط ِمْن ِعَقاٍل، َفاْنَطَلَق يَِْشي  َفاْنَطَلَق َيْتِفُل َعَلْيِه، َوَيْقَرُأ: احْلَْمُد هلِل َربِّ اْلَعاملَِنَي، َفَكَأنََّ

َوَما ِبِه َقَلَبٌة، َقاَل: َفَأْوَفْوُهْم ُجْعَلُهْم الَِّذي َصاحَلُوُهْم َعَلْيِه، َفَقاَل َبْعُضُهْم: اْقِسُموا، َفَقاَل 

الَِّذي َرَقى: اَل َتْفَعُلوا َحتَّى َنْأِتَي النَِّبَّ، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَنْذُكَر َلُه الَِّذي َكاَن، َفَنْنُظَر 

َما َيْأُمُرَنا، َفَقِدُموا َعَلى َرُسوِل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَذَكُروا َلُه، َفَقاَل: َوَما ُيْدِريَك 

َأنََّها ُرْقَيٌة، ُثمَّ َقاَل، َقْد َأَصْبُتْم، اْقِسُموا، َواْضِرُبوا ِلي َمَعُكْم َسْهًما َفَضِحَك َرُسوُل اهلِل، 

.)1

َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّم()*

   ومن املعروف أن من األمور املستحبة واملرغب فيها، أْن يطلب اإلنسان من ربه كل 

ما ينفعه، ويكشف الضر عنه، ألن اإلنسان إذا دعا ربه بأمسائه احلسنى وصفاته العلى 

للشفاء من أي مرض أو علة، وكان مستوفيًا للشروط، خاليًا من املوانع، ال شك أن اهلل 

سبحانه وتعاىل، سيستجيب له، ويزيل عنه ما به من علة ومرض.

   أما هذه الدراسة اليت قام بها الدكتور املذكور، فال نستطيع أن جنزم مبا جاء بها، وال 

نستطيع أن ننفيه، ألنَّ األمر مل يثبت بهذا املضمون يف األدلة الشرعية املعتربة، وحنبذ 

تنَّب حتديد العالج بالقرآن الكريم، وأمساء اهلل احلسنى على هذا النحو، حتى ال يكذب 

حتت  أشخاص  أو  جهات  تريها  رفيعة،  علمية  حبوث  إىل  حيتاج  فالعالج  فيه،  الكالم 

إشراف معتمد من اجلهات ذات العالقة.

    واهلل تعاىل أعلم.

* صحيح البخاري، كتاب اإلجارة، باب ما يعطى يف الرقية على أحياء العرب بفاحتة الكتاب.
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الشيطان والوساوس التغلب على   .2

يطاردني ويطارد خطيب يف بيت  الزواج أحلم بشيطان  فتاة مقبلة على  أنا  السؤال:    

الزوجية، وحاولنا طرده بقراءة القرآن ومل يذهب، وكلما حاولت االستغفار واالستعاذة 

من الشيطان حياول خنقي، وأنا أشعر بالرعب وعدم االرتياح، أرجو املساعدة؟ 

   اجلواب: اعلمي أيتها األخت الكرية أن ما رأيته يف املنام، فإنه جمرد أحالم من الشيطان؛ 

الذي ال يلك ضر املسلم، أو دفع اخلري عنه، فكيده ضعيف، كما قال اهلل تعاىل: }...ِإنَّ َكْيَد 

ْيَطاِن َكاَن َضِعيًفا{)1(، وكما أخرب رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، حيث قال: )َواْعَلْم  الشَّ

َأنَّ اأُلمََّة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن َيْنَفُعوَك ِبَشْيٍء ملَْ َيْنَفُعوَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه اهلُل َلَك، َوَلْو 

اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َيُضرُّوَك ِبَشْيٍء ملَْ َيُضرُّوَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه اهلُل َعَلْيَك()2(.

بالصالة،  الكامل  االلتزام  خالل  من  الشيطان  من  نفسك  بتحصني  وننصحك      

النوم، وأطراف  القرآن، واألوراد، واألذكار املخصوصة قبل  واللباس الشرعي، وقراءة 

ْيَطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ ِباهلِل ِإنَُّه مَسِيٌع َعِليٌم *  النهار، واهلل تعاىل يقول: }َوِإمَّا َيْنَزَغنََّك ِمَن الشَّ

ْيَطاِن َتَذكَُّروا َفِإَذا ُهْم ُمْبِصُروَن{)3(، وقال اهلل ُهْم َطاِئٌف ِمَن الشَّ  ِإنَّ الَِّذيَن اتََّقْوا ِإَذا َمسَّ

ْيَطاِن الرَِّجيِم * ِإنَُّه َلْيَس َلُه ُسْلَطاٌن َعَلى  تعاىل: }َفِإَذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ ِباهلِل ِمَن الشَّ

ِبِه  ُهْم  َوالَِّذيَن  َيَتَولَّْوَنُه  الَِّذيَن  َعَلى  ُسْلَطاُنُه  ا  ِإنََّ  * ُلوَن  َيَتَوكَّ َربِِّهْم  َوَعَلى  آَمُنوا  الَِّذيَن 

ُمْشِرُكوَن{)4(، فاستعيين باهلل، الذي نسأله سبحانه وتعاىل أن يبارك لك يف زواجك، ويبعد 

عنك كيد الشيطان، إنه ولي ذلك، والقادر عليه، واهلل تعاىل أعلم.

1. النساء: 76.
2. سنن الرتمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب منه، قال أبو 

عيسى: حسن صحيح، وصححه األلباني.
3. األعراف: 200 - 201.

4. النحل: 98 - 100.
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الشيطان التخلص من وساوس   .3

   السؤال: ما السبيل إىل العفة، والتخلص من وساوس الشيطان؟

   اجلواب: يرنو الشاب املسلم، ويتوق إىل صون نفسه، وحتصينها بالزواج، فهو السبيل 

خُبلق  التحلي  إىل  دعا اإلسالم  وقد  النفسي، واالجتماعي،  استقراره  لتحقيق  املشروع 

ِمْن  اهلُل  ُيْغِنَيُهُم  َحتَّى  ِنَكاًحا  جَيُِدوَن  اَل  الَِّذيَن  }َوْلَيْسَتْعِفِف  فقال اهلل، عز وجل:  العفة، 

َفْضِلِه{)1(، ومعنى قوله تعاىل:}َوْلَيْسَتْعِفِف{؛ أي: ليطلب العفة كل من كان غري قادر على 

الزواج؛ إما لقصور نفقة، أو ألي سبب آخر، وليكن لنا يف نب اهلل يوسف، عليه السالم، 

أسوة حسنة، فحني راودته امرأة العزيز، وهو يف ريعان شبابه؛ مل يستجب لدواعي اهلوى، 

ومكائد الشيطان، ومل يرض لنفسه اخليانة، واستعصم باهلل، والتجأ إليه، قال تعاىل: }َقاَل 

ْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ مَّا َيْدُعوَنيِن ِإَلْيِه َوِإال َتْصِرْف َعينِّ َكْيَدُهنَّ َأْصُب ِإَلْيِهنَّ َوَأُكْن  َربِّ السِّ

ِمَن اجْلَاِهِلنَي{)2(.

    وإّن ما ينبغي للشباب أن يصرفوا عقوهلم عن شهوة الفرج، فهذه الشهوة جاحمة 

 حتتاج إىل جماهدة، وعفة، وقد حّض، صلى اهلل عليه وسلم، الشباب على الزواج، فقال: 

ْوِم؛ َفِإنَُّه  ْج، َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع، َفَعَلْيِه ِبالصَّ َباِب؛ َمْن اْسَتَطاَع ِمْنُكْم اْلَباَءَة َفْلَيَتَزوَّ )َيا َمْعَشَر الشَّ

َلُه ِوَجاٌء()3(. 

    فالزواج هو العالج الناجع ملن أراد العفة، فإن كان املرء غري قادر عليه، فعليه بالصوم، 

مع حفظ مسعه وبصره، واالستعانة باهلل، واالعتصام به، والتوكل عليه، واإلكثار من ذكر 

1. النور: 33.
2. يوسف: 33.

3. صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب قول النب، صلى اهلل عليه وسلم: )من استطاع منكم الباءة فليتزوج...(.
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اهلل، فإّنه ال حول وال قّوة لنا إال به سبحانه.

   وصاحب العفة بّشره النب، صّلى اهلل عليه وسلم، فقال: )َسْبَعٌة ُيِظلُُّهُم اهلُل يِف ِظلِِّه َيْوَم 

اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه، اإْلَِماُم اْلَعاِدُل، َوَشابٌّ َنَشَأ يِف ِعَباَدِة َربِِّه، َوَرُجٌل َقْلُبُه ُمَعلٌَّق يِف املََْساِجِد، 

َوَرُجاَلِن حَتَابَّا يِف اهلِل اْجَتَمَعا َعَلْيِه َوَتَفرََّقا َعَلْيِه، َوَرُجٌل َطَلَبْتُه اْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب َوَجَاٍل 

َق َأْخَفى َحتَّى اَل َتْعَلَم ِشَاُلُه َما ُتْنِفُق يَِيُنُه، َوَرُجٌل َذَكَر  َفَقاَل ِإنِّي َأَخاُف اهلَل، َوَرُجٌل َتَصدَّ

.)*1

اهلَل َخاِلًيا َفَفاَضْت َعْيَناُه()

   راجني للسائل الكريم اهلداية إىل سبيل العفة والرشاد، وأن جيّنبه اهلل املعاصي ما ظهر 

منها وما بطن.

العبادات الوسواس وتأثريه على  4. حكم 

   السؤال: أثناء قراءتي سورة الفاحتة يف الصالة تراودني وساوس تأتي لي بأن أحرف 

كلمة املستقيم، أنطقها بالصاد وليس بالسني، ومل أكمل باقي الكلمة، فهل هذا كفر أم 

ال؟ وهل علّي إعادة الصالة والصيام؟ 

   اجلواب: إن الوسواس مرض يعرتي الشخص، يأتي له بصورة أفعال وأفكار تتسلط 

عليه وتضطره إىل تكرارها، فقد يفعل الشخص األمر، ُمكررًا له، حتى يفوت املقصود 

منه، مثل ما جاء يف السؤال، أو أن يعيد الوضوء مرارًا حتى تفوته الصالة، أو يكرر آية، 

حتى يسبقه اإلمام بركن أو أكثر، وقد يتمكن منه الوسواس فيرتك الصالة، وهذا هو 

املقصود األساس من تلك الوسوسة، فَعْن َأِبي اْلَعاَلِء، ) َأنَّ ُعْثَماَن بَن َأِبي اْلَعاِص َأَتى 

ْيَطاَن َقْد َحاَل َبْييِن َوَبنْيَ َصاَلِتي  النَِّبَّ، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل ِإنَّ الشَّ

* صحيح البخاري، كتاب األذان، أبواب صالة اجلماعة واإلمامة، باب من جلس يف املسجد ينتظر الصالة 
وفضل املساجد.
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َوِقَراَءِتي؛ َيْلِبُسَها علّي، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: َذاَك َشْيَطاٌن ُيَقاُل َلُه َخْنَزٌب، 

َفَأْذَهَبُه اهلُل  َذِلَك،  َفَفَعْلُت  َقاَل:  َيَساِرَك َثاَلًثا،  ِمْنُه، َواْتِفْل َعَلى  ِباهلِل  َفَتَعوَّْذ  َأْحَسْسَتُه،  َفِإَذا 

َعين()1(، وغرض الشيطان من الوسوسة؛ كما يف احلديث أن يلبس على العبد صالته، 

َجاَء  َقاَل:  َعبَّاٍس،  اْبِن  الكيد باالستغفار واالستعاذة، وعن  فيفسدها عليه، ويندفع هذا 

َرُجٌل ِإىَل النب، صلى اهلل عليه وسلم، َفَقاَل: )َيا َرُسوَل اهلِل، ِإنَّ َأَحَدَنا جَيُِد يف َنْفِسِه، ُيَعرُِّض 

بالشيء، أَلْن َيُكوَن محََمًة)2(، َأَحبُّ ِإَلْيِه ِمْن َأْن َيَتَكلََّم ِبِه، َفَقاَل: اهلُل َأْكرَبُ، اهلُل َأْكرَبُ، اهلُل َأْكرَبُ، 

احْلَْمُد هلِل الذي َردَّ َكْيَدُه ِإىَل اْلَوْسَوَسِة()3(. 

    وللتغلب على الوسواس، فعلى املصاب االلتجاء إىل اهلل تعاىل بالدعاء واالستغفار؛ 

وَء{)4(، ومن  ليكشف عنه الضر، قال تعاىل: }َأمَّْن جيِيُب املُْْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ

أو  القول  عند  االنتباه  وتركيز  القلب،  استحضار  الوسوسة  عالج  يف  النافعة  األمور 

الفعل، وتدبر ما هو فيه، فإنه إذا وثق من فعله، كان ذلك داعيًا إىل عدم جماراة الوسواس، 

وإن ُعرض له، فال يسرتسل معه؛ ألنه على يقني من أمره، وهكذا يعمل على تدريب 

نفسه شيئًا فشيئاً.

    وعليه؛ فإن ما يأتيك من وساوس أثناء الصالة إنا هي أوهام وهواجس ال تؤثر على 

صحة صالتك إن شاء اهلل، فصالتك مقبولة، وصيامك صحيح، وال دخل للكفر يف مثل 

هذه احلالة، وعليك أن توطن نفسك على االطمئنان تاه اهلل، وترمي الوساوس واألوهام 

وراء ظهرك، واهلل تعاىل أعلم.   

1. صحيح مسلم، كتاب السالم، باب التعوذ من شيطان الوسوسة يف الصالة.
2.  احلممة: الفحم والرماد، وكل ما احرتق من النار.

3. سنن أبي داود، كتاب األدب، أبواب النوم، باب يف رد الوسوسة، وصححه األلباني.
4. النمل: 62.
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القهري  الوسواس   .5

   السؤال: كلما دخلت إىل احلمام للتبول يبقى أحيانًا يف العضو الذكري كما أحس 

بعض نقاط من البول تقع على مالبسي الداخلية دون أن أشعر، وبطريقة ال إرادية، فهل 

جيب عليَّ يف كل مرة أدخل فيها احلمام تبديل تلك املالبس؟

    اجلواب: األصل يف املسلم أن يغسل خمرج البول بعد التبول؛ أي يستنجي، وذلك 

بعد تأكده من انقطاع البول، وإن عدم االسترباء من البول موجب لعذاب القرب، فعن 

ابن عباس، رضي اهلل عنهما، قال: )َمرَّ النَِّبُّ، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َعَلى َقرْبَْيِن، َفَقاَل: 

ِبالنَِّميَمِة،  َيْسَعى  َفَكاَن  َأَحُدُهَما  َأمَّا  َبَلى  َقاَل:  َكِبرٍي، ُثمَّ  ِمْن  َباِن  ُيَعذَّ َوَما  َباِن،  َلُيَعذَّ ِإنَُّهَما 

َوَأمَّا َأَحُدُهَما َفَكاَن اَل َيْسَترِتُ ِمْن َبْوِلِه()1(، فعلى املسلم أن ينتظر بعد التبول وقتًا كافيًا 

لالستنقاء من البول، كما عليه تطهري ثوبه عند إصابته بالبول، دون مبالغة، ويستحب له 

أن ينضح ماء على فرجه وسرواله دفعًا للوسواس.

البول دون التحقق من وجوده، فيبقى الوضوء     وإن حصل الشك يف نزول بعض 

صحيحاً، والقاعدة الشرعية تقول: )اليقني ال يزول بالشك()2(، واهلل تعاىل أعلم.

6. احلكم الشرعي لقول )جل من ال يقرأ(

   السؤال: ما احلكم الشرعي لقول )جل من ال يقرأ(؟

   اجلواب: األصل تنزيه اهلل تبارك وتعاىل عن صفات اخللق، فقال اهلل تعاىل: }...َلْيَس 

ِميُع اْلَبِصرُي{)3(، ومل يثبت بالدليل الصحيح والصريح أن اهلل جل  َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَّ

1. صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب عذاب القرب من الغيبة والبول.
2. شرح القواعد الفقهية للزرقا: 1 /30.

3. الشورى: 11.
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جالله يقرأ، وجيع األحاديث اليت ورد فيها أن اهلل تعاىل يقرأ القرآن على عباده يف اجلنة 

مل تثبت صحتها، وهذه من أمور الغيب اليت ال جيوز إثبات شيء منها وال نفيه، كما ال 

جيوز اخلوض فيها دون دليل صحيح.

    وعليه؛ فال جيوز شرعًا التلفظ بهذا القول؛ ألنه ينبغي التحرز عن التلفظ باأللفاظ 

اليت فيها شبهة، وليس هلا أصل شرعي، واهلل تعاىل أعلم.

الزرقاء 7. حكم بيع اخلرزة 

     السؤال: ما حكم بيع اخلرزة الزرقاء، أو الكف على شكل قالدة أو سوار، أو ما شابهها 

من احللي؟ 

  اجلواب: إنه مل يثبت عن النب، صلى اهلل عليه وسلم، وال عن اخللفاء الراشدين، وال 

الصحابة، رضي اهلل عنهم، فيما نعلم أنهم فعلوا ذلك، واخلري يف اتباع هديه صلى اهلل 

عليه وسلم، وهدي أصحابه، وتعليق الرقى والتمائم بالعنق، أو بأي عضو من أعضاء 

الشخص إن كان من غري القرآن فهو حمرم، والتميمة هي خرزات؛ كاخلرزة الزرقاء ،أو 

الكف، أو غريها، كان العرب يعلقونها على أوالدهم، يتقون بها العني على حد زعمهم، 

حلمايتهم وأوالدهم ودوابهم من األمراض واألرواح الشريرة.

   وعليه؛ فإنه ال جيوز شراء مثل هذه اخلرزات وال بيعها، وذلك سدًا للذريعة؛ وألن 

لبسها وتعليقها يعد بابًا من أبواب الشرك، لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )َمْن 

َعلََّق تَِيَمًة َفَقْد َأْشَرَك()1(، كذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم: )ِإنَّ الرَُّقى َوالتََّماِئَم َوالتَِّوَلَة 

ِشْرٌك()2(، أما الرقى فإن كانت بالقرآن، أو باألذكار واألدعية فيجوز ذلك، فعن عوف بن 

وحسنه  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  النب،  عن  اجلهين  عمار  بن  عقبة  حديث  الشاميني،  مسند  أمحد،  مسند   .1
األرنؤوط، ورواه احلاكم وصححه ووافقه الذهب، وقال اهليثمي: رجال أمحد ثقات، وصححه األلباني.

2. سنن أبي داود، كتاب الطب، باب يف تعليق التمائم، وصححه األلباني.



15

مالك األشجعي، قال: )ُكنَّا َنْرِقي يِف اجْلَاِهِليَِّة، َفُقْلَنا: َيا َرُسوَل اهلِل، َكْيَف َتَرى يِف َذِلَك؟ 

َفَقاَل: اْعِرُضوا َعَلي ُرَقاُكْم، اَل َبْأَس ِبالرَُّقى َما ملَْ َيُكْن ِفيِه ِشْرٌك()1(، واهلل تعاىل أعلم.

8. حكم عمل صور من اخلرز  على شكل حيوانات

     السؤال: ما حكم عمل صور من اخلرز على شكل حيوانات؟

إذا كانت الصورة مكتملة،  اليت هلا ظل حرام،  فإن تصوير ذوات األرواح      اجلواب: 

قال النووي: )وأجعوا على منع ما كان له ظل، ووجوب تغيريه()2(، واختلف يف ما كان 

مرسومًا باليد على اجلدار والورق والثياب وحنو ذلك، فحرم ذلك جاهري العلماء؛ ألن 

األحاديث جاءت مطلقة، ومل تفرق بني اجملسم، وغري اجملسم، كقوله، صلى اهلل عليه وسلم: 

ُبوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة، ُيَقاُل هلَُْم: َأْحُيوا َما َخَلْقُتْم()3(، وقال  َوَر، ُيَعذَّ )ِإنَّ الَِّذيَن َيْصَنُعوَن َهِذِه الصُّ

ابن عباس : مسعت رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، يقول: )َمْن َصوََّر ُصوَرًة، َفِإنَّ اهلَل 

ُبُه َحتَّى َيْنُفَخ ِفيَها الرُّوَح، َوَلْيَس ِبَناِفٍخ ِفيَها َأَبًدا()4(، قال ابن عباس: )ِإْن َأَبْيَت ِإالَّ  ُمَعذِّ

َجِر، ُكلِّ َشْيٍء َلْيَس ِفيِه ُروٌح()5(، ومن أباحها فقد اشرتط أن  َأْن َتْصَنَع، َفَعَلْيَك ِبَهَذا الشَّ

ال تكون صورًا مبتذلة، أو لنساء متربجات.

    واستثنى جهور أهل العلم من حرمة التصوير والتماثيل، ما كان لألطفال لغاية 

تعليمهم ما يصلحهم، فعن عائشة، َأنََّها َكاَنْت َتْلَعُب ِباْلَبَناِت ِعْنَد َرُسوِل اهلِل، صلى اهلل 

عليه وسلم)6(.

1. صحيح مسلم، كتاب السالم، باب ال بأس بالرقى ما مل يكن فيه شرك.
2. صحيح مسلم بشرح النووي، 14 /82.

3. صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب عذاب املصورين يوم القيامة.
4. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع التصاوير اليت ليس فيها روح وما يكره يف ذلك.

5. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع التصاوير اليت ليس فيها روح وما يكره من ذلك.
6. صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب يف فضل عائشة، رضي اهلل تعاىل عنها.
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   ومن حكم حتريم التصوير، ملا فيه من مضاهاة وتشبيه خبلق اهلل تعاىل، عن عائشة، 

رضي اهلل عنها،  قالت: قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )ِإنَّ ِمْن َأَشدِّ النَّاِس َعَذاًبا 

َيْوَم اْلِقَياَمِة، الَِّذيَن ُيَشبُِّهوَن خِبَْلِق اهلِل(، ويف رواية: )الَِّذيَن ُيَضاُهوَن خِبَْلِق اهلِل()1(، وكذلك 

حفظ للتوحيد، حيث إن صور ذوات األرواح وسيلة إىل الشرك. 

   والذي نيل إليه أن األحوط االبتعاد عن عمل صور لذوات األرواح سواء باخلرز أو 

غريه، واالكتفاء مبا ال روح له، كاملساجد، والشجر، واألبنية احلجرية، واألنهار، وغريها، 

مع التأكيد على ضرورة أن ال يكون مضمونها خماًل بالشريعة اإلسالمية ؛ كأن يشتمل 

على ما يناقض أصول اإلسالم وعباداته وأخالقه وآدابه، هذا واهلل أعلم.

9. حكم رسم ذوات األرواح

   السؤال: لدي موهبة الرسم، وخصوصًا رسم الوجوه، فما حكم رسم ذوات األرواح؟ 

    اجلواب:  ذهب اجلمهور إىل جواز رسم ما ال روح له كالشجر، واحلجر، والشمس، والقمر، 

واقتنائه وتعليقه، أما بالنسبة إىل صناعة الصور اجملسمة والتماثيل، ورسم ذوات األرواح 

 املكتملة، اليت هلا ظل، فقد أجع اجلمهور على حتريها، قال النووي: )وأجعوا على منع 

ما كان له ظل، ووجوب تغيريه()2(، واستثنوا من ذلك ما كان مصنوعًا لعبة للصغار، أو 

كان متهناً؛ كالبساط والوسادة، أو مقطوعًا منه جزء ال يعيش دونه، أو كان ما ال يدوم؛ 

كصور احللوى أو العجني.

   واختلف فيما كان مرسومًا باليد على اجلدار، والورق، والثياب، وحنو ذلك، فحرمه 

اجلمهور؛ من احلنفية والشافعية واحلنابلة؛ ألن األحاديث جاءت مطلقة يف حتريم الصور، 

ومل تفرق بني اجملسم، وغري اجملسم، فقال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )ِإنَّ الَِّذيَن 

1. صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب حتريم تصوير صورة احليوان وحتريم اختاذ ما فيه صورة غري متهنة 
بالفرش وحنوه، وأن املالئكة، عليهم السالم، ال يدخلون بيتًا فيه صورة وال كلب.

2. صحيح مسلم بشرح النووي، 14 /82.
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ابن  وقال  َخَلْقُتْم()1(،  َما  َأْحُيوا  هلَُْم:  ُيَقاُل  اْلِقَياَمِة،  َيْوَم  ُبوَن  ُيَعذَّ َوَر،  الصُّ َهِذِه  َيْصَنُعوَن 

ُبُه  عباس: مسعت رسول اهلل؛ صلى اهلل عليه وسلم، يقول: )َمْن َصوََّر ُصوَرًة، َفِإنَّ اهلَل ُمَعذِّ

َحتَّى َيْنُفَخ ِفيَها الرُّوَح، َوَلْيَس ِبَناِفٍخ ِفيَها َأَبًدا(، قال ابن عباس: )ِإْن َأَبْيَت ِإالَّ َأْن َتْصَنَع، 

َجِر؛ ُكلِّ َشْيٍء َلْيَس ِفيِه ُروٌح()2(. َفَعَلْيَك ِبَهَذا الشَّ

   أما املالكية وبعض السلف وابن محدان من احلنابلة، فذهبوا إىل أن الصورة إذا كانت 

مسطحة مل حيرم عملها، كاملنقوش يف جدار، أو ورق، أو قماش، بل هو مكروه.

   أما بالنسبة إىل حكم رسم الصورة غري التامة، كأن يكون الرأس بال جسد، أو جسد 

بال رأس، فقد منع فريق من العلماء مطلقه، وأجازه فريق آخر، ورأى فريق آخر أنه إذا 

كان متهنًا جاز، وإن مل يكن متهناًً فال جيوز، وفريق قال: إن كانت الصورة باقية اهليئة، 

فقده،  مع  احلياة  تبقى  ال  عضو  مقطوعة  كانت  إذا  وجيوز  مكروه،  فهو  الشكل،  قائمة 

كمقطوعة الرأس، أو متفرقة األجزاء، وهو مذهب املالكية وبعض احلنابلة، ورأى ابن 

حجر، أن هذا هو الراجح واألصح، واهلل تعاىل أعلم)3(. 

تعاىل،  اهلل  خبلق  وتشبيهًا  مضاهاة،  التصوير  هذا  أن يف  التحريم  هذا  ومن حكمة     

وعائشة، رضي اهلل عنها، قالت: قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )ِإنَّ ِمْن َأَشدِّ النَّاِس 

َعَذاًبا َيْوَم اْلِقَياَمِة، الَِّذيَن ُيَشبُِّهوَن خِبَْلِق اهلل(، ويف رواية: )الَِّذيَن ُيَضاُهوَن خِبَْلِق اهلل()4(.

    فاألحوط االبتعاد عن رسم ذوات األرواح وتسيمها، واالكتفاء مبا ال روح له كاألبنية، 

والشجر، واحلجر، واألنهار، وغريها؛ خروجًا من اخلالف، وأخذًا برأي جهور الفقهاء، 

وابتعادًا عن شبهة احلرام، واهلل تعاىل أعلم.
1. صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب عذاب املصورين يوم القيامة.

2. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع التصاوير اليت ليس فيها روح وما يكره من ذلك.
3. فتح الباري: 15 /391.

4. صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب حتريم تصوير صورة احليوان وحتريم اختاذ ما فيه صورة غري متهنة 
بالفرش وحنوه، وأن املالئكة، عليهم السالم، ال يدخلون بيتًا فيه صورة وال كلب.
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القرآن إىل لغة االسربنتو 10. حكم ترمجة معاني 

   السؤال: هل جيوز ترجة معاني القرآن إىل لغة االسربنتو، وهي لغة اصطناعية؟

   اجلواب: القرآن الكريم هو كالم اهلل املنزل على سيدنا حممد، صلى اهلل عليه وسلم، 

املعجز بلفظه ومعناه، املتعبد بتالوته، املنقول إلينا بالتواتر، وترجة القرآن نوعان: ترجة 

معاني القرآن، ويشرتط هلا أن يكون املرتجم أمينًا عاملًا موثوقاً، يفهم املعنى فهمًا صحيحاً، 

ويعرب عنه مبا حييل معاني اللغات األخرى تعبريًا دقيقًا يفيد املعنى املقصود من نصوص 

 ،)*1

العربية، وهذه جائزة شرعاً) اللغة  البالغ ملن ال يعرف  أداء لواجب  القرآن، وذلك 

وتوز الرتجة ألي لغة كانت؛ ألنها تكون للمعنى فقط، وهي من قبيل التفسري، فال 

تكون الرتجة قرآنًا النعدام اإلعجاز، وال يشرتط يف قراءة الرتجة الطهارة، لذلك ترتجم 

ليعرفوا  العربية؛  غري  األخرى  اللغات  أصحاب  من  إليها  للمحتاجني  القرآن  معاني 

معاني القرآن الكريم بلغتهم، ما يسهل وصوله إليهم واطالعهم عليه. 

   أما بالنسبة إىل ترجة القرآن الكريم حرفيًا فهي غري جائزة شرعاً؛ ألنه يستحيل اإلتيان 

بلفظ ياثل اللفظ القرآني؛ ألنه معجز يف ألفاظه وتراكيبه، وال يسع القرآن الكريم إال 

اللغة العربية؛ لسعتها، ووجود الكناية، واالستعارة، وغري ذلك من أساليب البالغة اليت 

ختتص بها، وبالرتجة احلرفية للقرآن خيتل معناه ويتغري، واهلل تعاىل أعلم.

القرآن من جهاز إلكرتوني يف الصالة 11. حكم قراءة 

   السؤال: ما حكم القراءة من املصحف املوجود على جهاز إلكرتوني يف الصالة، دون 

احلاجة إىل استعمال اليدين للتصفح؟

   اجلواب: إن للعلماء آراء خمتلفة يف حكم القراءة من املصحف يف الصالة، فمنهم من 

* جملة البحوث اإلسالمية: 6 /274.



19

يرى جوازها يف مطلق الصالة، فرضها ونفلها، ومنهم من ينع ذلك مطلقاً، ومنهم من 

يرى جوازها يف صالة النافلة وباألخص الرتاويح، وينعها يف صالة الفرض، ولكل فريق 

حجته، والذي نراه بعد االطالع على تلك اآلراء، وما ذهب إليه جملس اإلفتاء األعلى 

يف فلسطني يف قراره رقم )1 /104( أن القراءة من احلافظة أوىل، سواء يف صالة الفرض 

أم النافلة، ألنها مدعاة للخشوع أكثر من القراءة من املصحف، بسبب ما حيصل من 

االنشغال باجلهاز، فالقراءة من احلفظ أفضل، وخباصة يف صالة الفرض، أما ملن رغب يف 

إطالة القراءة، والقيام، وخباصة يف صالة الرتاويح، ومل يكن حيفظ من القرآن ما يكفي 

لذلك، فال حرج عليه من القراءة من اجلهاز املذكور، ففي الصحيح: )وكانت عائشة 

يؤمها عبدها ذكوان من املصحف()1(. 

   وعليه؛ فالقراءة ّما تيسر حفظه من القرآن يف صالة الفرض هي األصل، الذي ينبغي 

احملافظة عليه، وال توجد ضرورة للقراءة من مصحف أو جهاز إلكرتوني فيها، أّما القراءة 

من املصحف يف صالة النافلة، فال بأس بها، وخباصة عند وجود اضطراب يف احلفظ، أو 

ضعف، مع الرغبة يف اإلطالة بالقراءة فيها، ونرى جواز القراءة من املصحف من خالل 

الشاشة اإللكرتونية دون احلاجة إىل تقليب الصفحات، مع التأكيد على وجود مفاسد 

للقراءة من املصحف يف الصالة، أو غريه، كما قال الشيخ ابن عثيمني: )ومن مفاسد 

القراءة من املصحف- ومثله احلاسوب أو اجلوال- يف الصالة أّنها تقتل هّمة اإلمام يف 
حفظ القرآن، وتقضي على رغبته يف حفظه(.)2(

   فاحرص أخي على حفظ كتاب اهلل أو جزء منه، واقرأ منه يف صالتك عن ظهر قلب، 

واهلل أعلم .

1. صحيح البخاري، كتاب األذان، أبواب صالة اجلماعة واإلمامة، باب إمامة العبد واملوىل.
.https://islamqa.info/ar/108242 ،2. موقع اإلسالم سؤال وجواب
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التخلص من مطبوعات يراد إتالفها مكتوب عليها لفظ اجلاللة  12. كيفية 

     السؤال: ما حكم رمي الصحف واجملالت أو خملفات الصناعة املكتوب عليها لفظ 

اجلاللة واآليات القرآنية يف الشوارع ومكبات النفايات؟ 

     اجلواب: إن جيع املواد اليت يطبع عليها اسم من أمساء اهلل أو جزء من كالمه سبحانه 

وتعاىل، جيب أن ُتصان من االمتهان واالزدراء، وحيرم استخدامها بأي شكل وأسلوب 

الدفن يف  أو  احلرق،  بطريق  منها  الزوائد  من  التخلص  للقداسة، وجيب  فيهما هتك 

الرتاب، أو بأي وسيلة مناسبة أخرى. 

    وعلى من يطبع صحفًا وجمالت، أو يّصنع مواد تتضمن آيات من القرآن الكريم، 

أو امسًا من أمساء اهلل احلسنى، أن يتأكد خالل عمله هذا، أو بعد أن ينتهي منه، من جع 

إثم  املشاركني يف  يعد من  فإنه  املقبولة شرعاً؛ وإال  بالصورة  املتبقية وإتالفها  الزوائد 

التعدي على آيات اهلل وأمسائه باالمتهان واالنتقاص، وُيشنع اهلل على الذين يستهزئون 

بآياته فيقول تعاىل: }ُقْل َأِباهلِل َوآَياِتِه َوَرُسوِلِه ُكْنُتْم َتْسَتْهِزُئوَن * ال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرمتْ َبْعَد 

ِإَياِنُكْم{)1(، ويقول جل وعال: }َواَل َتتَِّخُذَوْا آَياِت اهلِل ُهُزوًا{)2(، فكل تصرف أو تعبري 

لفظي أو فعلي؛ يتضمن امتهانًا آليات اهلل، أو اسم من أمسائه، بصورة من الصور، فهو 

متضمن ملفهوم االستهزاء، وشول معناه، والذي نعوذ باهلل أن نقع فيه، أو أن يقع فيه أحد 

من املسلمني، وهو إيذاء هلل تعاىل، حيث يقول جل شأنه: }ِإنَّ الَِّذيَن ُيْؤُذوَن اهلَل َوَرُسوَلُه 

ْنَيا َواآْلِخَرِة َوَأَعدَّ هلَُْم َعَذابًا مُِّهينًا{)3(، وعليه؛ فإن على املؤمن تاجرًا كان  َلَعَنُهُم اهلُل يِف الدُّ

1. التوبة: 65 - 66.
2. البقرة: 231.

3. األحزاب: 57.
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أم مستهلكًا احلذر من امتهان املواد املتضمنة كتابة اسم من أمساء اهلل، أو آية من آياته، 

وعليه أن يبحث عن الوسيلة املناسبة للتخلص منها، دون املساس بقدسيتها.

الذات اإلهلية 13. حكم سب 

   السؤال: حصلت أمامي مشاجرة بني اثنني من الشباب ال أعرفهما، وكنت بالقرب 

منهما، وقد شتما الذات اإلهلية مرات عدة، وقمنا أنا وأخ آخر من املوجودين بإيقاف 

املشاجرة مؤقتًا وانصرفنا، وكنت قادرًا على ضربهما ولكن مل أفعل، فما حكم الشرع يف 

ذلك، وما حكم من سب الذات اإلهلية؟

   اجلواب: األصل أن سب الذات اإلهلية من أكرب الكبائر، وأعظم الذنوب، وهو كفر 

باهلل، وردة عن اإلسالم، والعياذ باهلل، سواًء أكان هذا السب عن طريق املزاح أم اجلد، 

واهلل تعاىل يقول: }ِإنَّ اهلَل اَل َيْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ملَِْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشِرْك 

ِباهلِل َفَقِد اْفرَتَى ِإثًْا َعِظيًما{)1(. 

      ويرتتب على هذا السب اآلثم ما يأتي:

 1. خيرج صاحبه من امللة، وإذا أصر على السب يكون مرتدًا.

 2. حتبط أعماله، فيذهب أجر أعماله السابقة وثوابها، فتكون أعماله جيعها من صوم، 

َفَيُمْت  ِديِنِه  َعْن  ِمْنُكْم  َيْرَتِدْد  }َوَمْن  تعاىل:  لقوله  منثورًا،  هباًء  وغريها  وحج،  وصالة، 

ِفيَها    ْنَيا َواآْلِخَرِة َوُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم  َأْعَماهلُُْم يِف الدُّ َفُأوَلِئَك َحِبَطْت  َكاِفٌر  َوُهَو 

َخاِلُدوَن{)2(.

  وخبصوص تغيري املنكر باليد، فقد قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )َمْن َرَأى 

ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْلُيَغريُِّْه ِبَيِدِه، َفِإْن ملَْ َيْسَتِطْع َفِبِلَساِنِه، َفِإْن ملَْ َيْسَتِطْع َفِبَقْلِبِه، َوَذِلَك َأْضَعُف
 

1. النساء: 48.
2. البقرة: 217.
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اإْلَِياِن()1(، وال شك أن النهي عن املنكر من شعائر الدين العظيمة، وأعماله الظاهرة 

اليت امتاز بها عن سائر األديان، وله ضوابطه وشروطه، اليت ال بد من حتققها عند القيام 

بالنهي عن املنكر، فمن رأى منكرًا وكان قادرًا على إزالته دون أن يرتتب على ذلك 

منكر، ومفسدة أعظم منه، وجب عليه إزالته، ولكن ال يسارع إىل اإلنكار باليد إال إذا 

ترتب عليه مفسدة  فإن  أكرب،  باللسان غري جمد، وال يرتتب عليه مفسدة  اإلنكار  كان 

وضرر أعظم، فيكتفي بتغيري املنكر بلسانه، وإال فبقلبه.

    ويف احلالة املذكورة أعاله، ندعو األخ السائل إىل حماولة وعظ من يتلفظون مبثل 

القوة  استخدام  إىل  اللجوء  تنب  مع  احلسنة،  واملوعظة  باحلكمة،  اآلثة  األلفاظ  هذه 

للمنازعات  درءًا  املسؤولة؛  اجلهات  أو  القضاء،  إىل  األمر  رفع  لكن يكن  الشخصية، 

الداخلية اليت تزداد وتريتها حني يأخذ الناس القانون بأيديهم، واهلل تعاىل أعلم.

الذات اإلهلية دون قصد 14. حكم سب 

   السؤال: امرأة قالت المرأة أخرى تؤذيها، وكان هلا أوالد على قدر من حسن اخللق، 

الشرعي  احلكم  فما  األوالد،  هؤالء  مثل  أعطاها  فيَمن  العيب  بل  فيها،  ليس  العيب 

املرتتب على ذلك؟

   اجلواب: للكلمة شأن عظيم عند اهلل عّز وجّل؛ فرّب كلمة يقوهلا العبد يرفعه اهلل بها 

درجات، وأخرى تهوي به يف جهّنم، فعن أبي هريرة، رضي اهلل عنه، أّن الّنب، صّلى اهلل 

عليه وسّلم، قال: )إّن العبد ليتكّلم بالكلمة من رضوان اهلل، ال يلقي هلا بااًل يرفعه اهلل 

بها درجات، وإّن العبد ليتكّلم بالكلمة من سخط اهلل، ال يلقي هلا بااًل يهوي بها يف 

جهّنم()2(.

1. صحيح مسلم، كتاب اإليان، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإليان، وأن اإليان يزيد وينقص.
2. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان.
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   وعليه؛ فإّن العبارة املذكورة، ظاهرها الكفر واالعرتاض على قضاء اهلل تعاىل، ولكن 

إن كانت جمّرد سبق لسان أو خطأ، فنرجو من اهلل أن يعفو عن قائلها؛ لقوله، صّلى اهلل 

عليه وسّلم: )إّن اهلل وضع عن أميت اخلطأ والّنسيان وما استكرهوا عليه()1(، وعلى َمن 

صدر منها ذلك أن تستغفر اهلل تعاىل، وتبادر بالتوبة إليه.

   وأّما َمن تلفظ بكلمة كفر أو شرك، وهو يقصده، فقد كفر، وعليه أن يسارع إىل التوبة 

واالستغفار، لقول اهلل تعاىل: }ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمْن 

ُنوَب َجِيًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم{)2(.  َرمْحَِة اهلِل ِإنَّ اهلَل َيْغِفُر الذُّ

أعظم  فقد وقي  لسانه، فمن وقي شره  الدنيا  املرء يف  البالء على  أعظم  وإّن من     

الشر، فقد جاء يف احلديث عن معاذ، رضي اهلل عنه: )... ثّم قال: أال أخربك برأس األمر 

كّله وعموده، وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول اهلل، قال: رأس األمر اإلسالم، وعموده 

الصالة، وذروة سنامه اجلهاد، ثّم قال: أال أخربك مبالك ذلك كّله؟ قلت: بلى يا نّب اهلل، 

فأخذ بلسانه، قال: كّف عليك هذا، فقلت: يا نّب اهلل، وإّنا ملؤاخذون مبا نتكّلم به؟ فقال: 

ثكلتك أّمك يا معاذ، وهل يكبُّ الّناس يف الّنار على وجوههم، أو على مناخرهم، إال 

حصائُد ألسنتهم()3( واهلل أعلم.

الذات اإلهلية واالستهزاء بالرسول، عليه السالم، وأزواجه 15. حكم سب 

    السؤال: بعض الزمالء يسبون الدين ويسبون السماوات، ويستهزئون بأزواج الرسول، 

صّلى اهلل عليه وسّلم، وأصحابه، فما حكم ذلك؟

1. سنن ابن ماجه، كتاب الطالق، باب طالق املكره والّناسي، وصححه األلباني.
2. الزمر: 53.

3. سنن الرتمذي، كتاب اإليان، باب حرمة الصالة، قال أبو عيسى: حسن صحيح، وصّححه األلباني.
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   اجلواب: أجع أهل العلم على أّن سّب الّدين كفر باهلل، عز وجل، ومن األدّلة على 

ا ُكنَّا َنُوُض َوَنْلَعُب ُقْل َأِباهلِل َوآَياِتِه َوَرُسوِلِه  ذلك، قوله تعاىل: }َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ ِإنََّ

ُكْنُتْم َتْسَتْهِزُئوَن* اَل َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرمتْ َبْعَد ِإَياِنُكْم{)1(، وقد نزلت هذه اآليات يف أناس 

مل يعلنوا سّب الدين صراحة، لكّنهم طعنوا يف الدعاة إليه، وهم الصحابة، رضوان اهلل 

عليهم، فقالوا: )ما رأينا مثل قّرائنا هؤالء أرغب بطوًنا، وال أكذب ألسًنا، وال أجنب عند 

اللقاء()2(، قال ابن قدامة، رمحه اهلل: )ومن سّب اهلل تعاىل، كفر، سواء كان مازًحا أو جادًّا، 

وكذلك من استهزأ باهلل تعاىل، أو بآياته أو برسله أو كتبه()3(، فكيف مبن تّرأ وسّب 

الّدين، أو استهزأ بزوجات النب، صلى اهلل عليه وسلم، أّمهات املؤمنني، رضي اهلل عنهن، 

فإن السخرية بالصحابة، وال سيما أمهات املؤمنني من أعظم احملرمات، وأشد املنكرات.

   أما خبصوص سب السماوات؛ فلم نقف على نص خاص بذلك، ويبقى األصل العام 

الذي بيَّنه النب، صلى اهلل عليه وسلم، بقوله: )ليس املؤمن بالطعان، وال اللعان، وال 

الفاحش، وال البذيء()4(.

تعاىل  اهلل  خلق  من  وخلق  معظمة،  جهة  كونها  السماء،  سّب  عند  القبح  ويشتد     

َلُه  }ُتَسبُِّح  بأمره، وهي تسبح حبمده سبحانه وتعاىل، مصداًقا لقوله جّل شأنه:  مسخر 

ْبُع َواأْلَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح حِبَْمِدِه َوَلِكْن اَل َتْفَقُهوَن     َماَواُت السَّ السَّ

َتْسِبيَحُهْم{)5(.

1. التوبة: 65 - 66.
2. تفسري ابن كثري: 2 /447.

3. املغين: 10 /103.
4. سنن الرتمذي، كتاب الرب والصلة عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم،  باب ما جاء يف اللعنة، قال أبو 

عيسى: هذا حديث حسن غريب، وصححه األلباني.
5. اإلسراء: 44.



25

   وننصح من وقع يف هذا اإلثم أن يتوب إىل اهلل تعاىل، ويغتسل، ويشهد الشهادتني، وأن 

يكثر من االستغفار والعمل الصاحل، فباب التوبة مفتوح أمام العبد من جيع الذنوب؛ 

كبريها وصغريها، كما قال تعاىل: }َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اهلِل ِإهلًَا آَخَر َواَل َيْقُتُلوَن النَّْفَس 

الَّيِت َحرََّم اهلُل ِإالَّ ِباحْلَقِّ َواَل َيْزُنوَن َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق َأَثاًما ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب َيْوَم 

ُل اهلُل  ُيَبدِّ َفُأوَلِئَك  َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلًا *  َوآَمَن  َتاَب  َمْن  ِإالَّ  ُمَهاًنا *  ِفيِه  َوخَيُْلْد  اْلِقَياَمِة 

َسيَِّئاِتِهْم َحَسَناٍت َوَكاَن اهلُل َغُفوًرا َرِحيًما * َوَمْن َتاَب َوَعِمَل َصاحِلًا َفِإنَُّه َيُتوُب ِإىَل اهلِل 

َمَتاًبا{)1(.

الزوجة وما يرتتب عليه 16. حكم سب دين 

    السؤال: ما حكم الرجل الذي يسب دين زوجته، وماذا يرتتب على ذلك؟

   اجلواب: إن سب الدين من أكرب الكبائر، وأعظم الذنوب، وهو كفر باهلل، وردة عن 

اإلسالم والعياذ باهلل، سواء كان هذا السب عن طريق املزاح أم اجلد، فاهلل تعاىل يقول: 

}ِإنَّ اهلَل اَل َيْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ملَِْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشِرْك ِباهلِل َفَقِد اْفرَتَى 

ِإثًْا َعِظيًما{)2(. 

    وخيرج من يسب الدين من امللة، وإذا أصر على السب، يستتاب، وإال فهو مرتد، 

وحتبط أعماله، لقوله تعاىل: }َوَمْن َيْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر َفُأوَلِئَك َحِبَطْت 

ْنَيا َواآْلِخَرِة َوُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن{)3(. َأْعَماهلُُْم يِف الدُّ

    أما بالنسبة إىل حكم العالقة الزوجية بني الزوج الذي يسب الدين أو الذات اإلهلية، 

مع زوجه، فإنه يفرق بينهما على سبيل الفسخ دون طالق؛ ألنها حترم عليه، إال إن تاب 
1. الفرقان: 68 - 71.

2. النساء: 48.
3. البقرة: 217.
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قبل انتهاء العدة، فإنها تعود إليه دون حاجة إىل عقد جديد، أما إذا انتهت العدة، ثم تاب 

بعدها، فيمكن أن يرجعا إىل بعضهما، لكن يفضل أن يكون ذلك بعقد جديد من باب 

األحوط، وخروجًا من خالف العلماء، وينبغي أن يرجع إىل القضاء الشرعي يف مثل هذه 

املسألة حني تتعلق بأشخاص معنيني، ليقضي فيها حسب األصول، واهلل تعاىل أعلم.

التوبة من فعل الكبائر  .17

    السؤال: أنا شاب ارتكبت كثريًا من املعاصي والذنوب، منها ترك الصالة، والصوم، 

والسرقة، والزنى، والقتل، والنظر إىل احملرمات، والتفريق بني زوجني، فهل لي من توبة 

صادقة يقبلها اهلل، وأرجع إليه نادماً، وأن يسرتني يف الدنيا واآلخرة؟

    اجلواب: األصل أن اهلل تعاىل يقبل التوبة عن عباده، فهو التواب الرحيم، وهو القائل 

يف كتابه احلكيم: }ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمْن َرمْحَِة اهلِل ِإنَّ 

ُنوَب َجِيًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم{)1(، ويقول تعاىل: }َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع  اهلَل َيْغِفُر الذُّ

اهلِل ِإهلًَا آَخَر َواَل َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَّيِت َحرََّم اهلُل ِإالَّ ِباحْلَقِّ َواَل َيْزُنوَن َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق 

َأَثامًا*ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِقَياَمِة َوخَيُْلْد ِفيِه ُمَهاًنا*ِإالَّ َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل 

ُل اهلُل َسيَِّئاِتِهْم َحَسَناٍت َوَكاَن اهلُل َغُفوًرا َرِحيًما{)2(، وقد روي عن أبي  َصاحِلًا َفُأوَلِئَك ُيَبدِّ

سعيد اخلدري، أن النب، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )َكاَن ِفيَمْن َكاَن َقْبَلُكْم َرُجٌل َقَتَل 

ِتْسَعًة َوِتْسِعنَي َنْفًسا، َفَسَأَل َعْن َأْعَلِم َأْهِل اأَلْرِض، َفُدلَّ َعَلى َراِهٍب، َفَأَتاُه، َفَقاَل: ِإنَُّه َقَتَل 

َل ِبِه ِماَئًة، ُثمَّ َسَأَل َعْن َأْعَلِم  ِتْسَعًة َوِتْسِعنَي َنْفًسا، َفَهْل َلُه ِمَن َتْوَبٍة؟ َفَقاَل: اَل، َفَقَتَلُه َفَكمَّ

َأْهِل اأَلْرِض، َفُدلَّ َعَلى َرُجٍل َعاملٍ، َفَقاَل: ِإنَُّه َقَتَل ِماَئَة َنْفٍس، َفَهْل َلُه ِمْن َتْوَبٍة؟ َفَقاَل: َنَعْم، 

1. الزمر: 53.
2. الفرقان: 68 - 70.
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َوَمْن حَيُوُل َبْيَنُه َوَبنْيَ التَّْوَبِة، اْنَطِلْق ِإىَل َأْرِض َكَذا َوَكَذا، َفِإنَّ ِبَها ُأَناًسا َيْعُبُدوَن اهلَل، َفاْعُبِد 

ِريَق، َأَتاُه  اهلَل َمَعُهْم، َواَل َتْرِجْع ِإىَل َأْرِضَك، َفِإنََّها َأْرُض َسْوٍء، َفاْنَطَلَق َحتَّى ِإَذا َنَصَف الطَّ

املَْْوُت، َفاْخَتَصَمْت ِفيِه َماَلِئَكُة الرَّمْحَِة َوَماَلِئَكُة اْلَعَذاِب، َفَقاَلْت َماَلِئَكُة الرَّمْحَِة: َجاَء َتاِئًبا، 

، َفَأَتاُهْم َمَلٌك يِف ُصوَرِة  ُمْقِباًل ِبَقْلِبِه ِإىَل اهلِل، َوَقاَلْت َماَلِئَكُة اْلَعَذاِب: ِإنَُّه ملَْ َيْعَمْل َخرْيًا َقطُّ

آَدِمي، َفَجَعُلوُه َبْيَنُهْم، َفَقاَل: ِقيُسوا َما َبنْيَ اأَلْرَضنْيِ، َفِإىَل َأيَِّتِهَما َكاَن َأْدَنى َفُهَو َلُه، َفَقاُسوُه، 

.)1

َفَوَجُدوُه َأْدَنى ِإىَل اأَلْرِض الَّيِت َأَراَد، َفَقَبَضْتُه َماَلِئَكُة الرَّمْحَِة()*

    ويشرتط يف التوبة حتى تقبل أمور عدة، تتلخص باآلتي: 

   1. الرجوع إىل اهلل تعاىل، واإلقالع عن فعل املعاصي والذنوب إقالعًا كاماًل.

   2. الندم على ما قام به من معاصي وذنوب، وبغضها.

   3. العزم على أال يعود إليها مرة أخرى.

   4. رد املظامل، واحلقوق، واألموال املسروقة إىل أصحابها.

   وعليه؛ فإذا توافرت هذه الشروط تتحقق التوبة، إن شاء اهلل تعاىل، غري أن عليه قضاء 

األيام اليت مل يصمها، ألنها باقية يف ذمته، كما أن األموال اليت سرقها تبقي ذمته مشغولة 

إعادة  على  أن حيرص  كذلك جيب  أصحابها،  إىل  إلعادتها  وسعه  كل  يبذل  حتى  بها، 

العالقة الزوجية بني الزوجني اللذين كان هو سببًا يف التفريق بينهما، وإعادة الذهب 

املسروق لصاحبته، وأن يكثر من االستغفار على جرية القتل، فمثل هذه الكبائر حتتاج 

إىل كثري من االستغفار، والتوبة إىل اهلل.

   نسأل اهلل العلي القدير، رب العرش العظيم، أن يثبت قلبك على دينه، وأن يعينك 

على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يهديك سواء السبيل.

* صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله.
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18. توبة من زنت مع أخ زوجها

   السؤال: أنا امرأة متزوجة وقعت يف الزنى مع أخ زوجي، فهل لي من توبة؟

   اجلواب: األصل أن الزنى من أكرب الكبائر، ومن أعظم الذنوب، يقول اهلل تعاىل: }َوال 

َتْقَرُبوا الزَِّنى ِإنَُّه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبياًل{)1(، وما قمت به هو فاحشة وإثم عظيم، ال 

يكنك التكفري عنها إال بالتوبة النصوح اخلالصة لوجه اهلل تعاىل، واهلل تعاىل يقول: }ِإالَّ 

ُل اهلُل َسيَِّئاِتِهْم َحَسَناٍت َوَكاَن اهلُل َغُفوًرا  َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلًا َفُأوَلِئَك ُيَبدِّ

َرِحيًما * َوَمْن َتاَب َوَعِمَل َصاحِلًا َفِإنَُّه َيُتوُب ِإىَل اهلِل َمَتاًبا{)2(.

   ويشرتط يف التوبة حتى تقبل أمور عدة، تتلخص باآلتي: 

   1. الرجوع إىل اهلل تعاىل، واإلقالع عن فعل املعاصي والذنوب إقالعًا كاماًل.

   2. الندم على هذه املعصية والكبرية اليت قمت بها، وبغضها.

   3. العزم على أال تعودي إليها مرة أخرى.

   وعليه؛ فإن تبت توبًة نصوحًا فإن توبتك تقبل، إن شاء اهلل تعاىل، فهو التواب الرحيم، 

َعَسى  َنُصوًحا  َتْوَبًة  اهلِل  ِإىَل  ُتوُبوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  }َيا  العظيم:  كتابه  القائل يف  وهو 

َربُُّكْم َأْن ُيَكفَِّر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َوُيْدِخَلُكْم َجنَّاٍت َتِْري ِمْن حَتِْتَها اأْلَْنَهاُر{)3(، وننصحك 

بالتقرب إىل اهلل تعاىل بالصالة، وقراءة القرآن، واإلكثار من الدعاء واالستغفار، يقول 

اهلل تعاىل: }ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمْن َرمْحَِة اهلِل ِإنَّ اهلَل َيْغِفُر 

ُنوَب َجِيًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم{)4(، واهلل تعاىل أعلم. الذُّ
1. اإلسراء: 32.

2. الفرقان: 70 - 71.
3. التحريم: 8.
4. الزمر: 53.
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الزنى التوبة من جرمية   .19

التوبة، والتكفري عن  فتاة مسلمة، وأريد  الزنى مع  بارتكاب فاحشة     السؤال: قمت 

خطأي، وأهلي يرفضون زواجي منها؟

   اجلواب: األصل أن الزنى من أكرب الكبائر، ومن أعظم الذنوب، يقول اهلل تعاىل: }َوال 

َتْقَرُبوا الزَِّنى ِإنَُّه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبياًل{)1(، وما قمت به هو فاحشة وإثم عظيم، ال 

يكنك التكفري عنها إال بالتوبة النصوح اخلالصة لوجه اهلل تعاىل، القائل: }ِإالَّ َمْن َتاَب 

ُل اهلُل َسيَِّئاِتِهْم َحَسَناٍت َوَكاَن اهلُل َغُفوًرا َرِحيًما *  َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلًا َفُأوَلِئَك ُيَبدِّ

َوَمْن َتاَب َوَعِمَل َصاحِلًا َفِإنَُّه َيُتوُب ِإىَل اهلِل َمَتاًبا{)2(.

   ويشرتط يف التوبة حتى تقبل أمور عدة، تتلخص باآلتي: 

   1. الرجوع إىل اهلل تعاىل، واإلقالع عن فعل املعاصي والذنوب إقالعًا كاماًل.

   2. الندم على هذه املعصية والكبرية اليت قمت بها، وبغضها.

   3. العزم على أن ال تعود إليها مرة أخرى.

  وعليه؛ فإن تبت توبًة نصوحًا فهي مقبولة، فهو التواب الرحيم، وهو القائل سبحانه يف 

كتابه العظيم: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوُبوا ِإىَل اهلِل َتْوَبًة َنُصوًحا َعَسى َربُُّكْم َأْن ُيَكفَِّر َعْنُكْم 

َسيَِّئاِتُكْم َوُيْدِخَلُكْم َجنَّاٍت َتِْري ِمْن حَتِْتَها اأْلَْنَهار{)3(، وننصحك بالتقرب إىل اهلل تعاىل 

بالصالة، وقراءة القرآن، واإلكثار من الدعاء واالستغفار، فاهلل تعاىل يقول: }ُقْل َيا ِعَباِدَي 

ُنوَب َجِيًعا ِإنَُّه ُهَو  الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمْن َرمْحَِة اهلِل ِإنَّ اهلَل َيْغِفُر الذُّ

1. اإلسراء: 32.
2. الفرقان: 70 - 71.

3. التحريم: 8.
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اْلَغُفوُر الرَِّحيُم{)1(، كما ننصحك بالعمل على إقناع والديك بالزواج من هذه الفتاة، 

من باب السرت عليها، وخشية أن تصبح مطمعًا لذوي النفوس الدنيئة، واهلل تعاىل أعلم.
السارق 20. توبة 

   السؤال: ما حكم من كان يسرق أموااًل من البنوك، وقد صرفها جيعها، ثم تاب إىل اهلل 

تعاىل، ويريد أن يرد األموال إىل أصحابها؟

  اجلواب: السرقة من األمور اليت حرمها اهلل تعاىل، وأوجب هلا عقوبة شرعية حمددة، يقول 

اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَما َجَزاًء مبَِا َكَسَبا َنَكااًل ِمَن اهلِل َواهلُل َعِزيٌز  اِرُق َوالسَّ اهلل تعاىل: }َوالسَّ

َحِكيٌم{)2(، ومبا أن هذا السارق ندم وتاب، فإن اهلل تواب رحيم، يقول سبحانه: }َفَمْن 

َتاَب ِمْن َبْعِد ُظْلِمِه َوَأْصَلَح َفِإنَّ اهلَل َيُتوُب َعَلْيِه ِإنَّ اهلَل َغُفوٌر َرِحيٌم{)3(، ولكن تشرتط يف 

توبته حتى تقبل أمور عدة، تتلخص باآلتي: 

  1. اإلقالع عن السرقة إقالعًا كاماًل.

  2. الندم على ما قام به من السرقة.

  3. العزم على أن ال يعود إىل السرقة مرة أخرى.

  4. رد األموال املسروقة جيعها إىل أصحابها.

   وعليه؛ فإذا توافرت هذه الشروط تتحقق توبته، إن شاء اهلل تعاىل، غري أن األموال اليت 

سرقها تبقى ذمته مشغولة بها، حتى يبذل كل وسعه إلعادتها إىل أصحابها، فإن عجز عن 

سدادها عجزًا تاماً، فال يكلف اهلل نفسًا إال وسعها، وعليه يف هذه احلالة أن يبحث عن 

سبيل مشروع لصرفها فيه، واهلل تعاىل أعلم.

1. الزمر: 53.

2. املائدة: 38.

3. املائدة: 39.
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القبلة 21. حكم هدم مسجد لتوسعته ووجود احنراف يف اجتاه 

   السؤال:  مسجد بين يف الثمانينات من القرن املاضي، وتبني وجود احنراف واضح يف 

املسجد، وبناء  املسجد، ويوجد توجه من أهل احلي وجلنة اإلعمار إىل هدم  قبلة  اتاه 

االمتداد  بسبب  يتزايدون  الذين  املصلني  من  أكرب  لعدد  يتسع  مكانه  جديد  مسجد 

السكاني يف املنطقة، فما حكم الشرع يف هدم هذا املسجد، وإقامة مسجد جديد مكانه؟ 

   اجلواب: إذا وجدت مصلحة شرعية تستدعي إجراء تعديل يف اتاه قبلة املسجد املذكور 

أعاله، نظرًا لالحنراف فيها حسب ما ورد يف السؤال، إضافة إىل حتقيق مصلحة أخرى 

خاصة بتوسيع املسجد ليتسع لألعداد املتزايدة من املصلني، وحتققت اجلهات املتخصصة 

-وعلى رأسها وزارة األوقاف والشؤون الدينية- من هذه الدواعي، فيجوز هدم هذا 

املسجد، وبناء مسجد آخر مكانه مبا حيقق املصاحل املبينة أعاله، ففي ذلك صالح بنّي، واهلل 

احِلَاِت ِإنَّا اَل  ال يضيع أجر املصلحني، إذ يقول اهلل تعاىل: }ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

1*(، واهلل تعاىل أعلم.

ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمال{)

22. حكم حتويل مسجد إىل مغسل لألموات

   السؤال: جاعة من املسلمني املغرتبني يف بلد أجنب يلكون مسجدًا، قمنا بشرائه من 

أجل الصالة، وتعليم أبنائهم القراءة والكتابة، وحفظ القرآن الكريم، خصص الطابق 

األرضي للتعليم، وأيام االزدحام؛ كاألعياد، واجلمع، يستخدم للصالة، واآلن ُحول مغساًل 

لألموات، على الرغم من أن تغسيل امليت جيري يف املشايف، ثم يؤتى به إىل املسجد من 

أجل الصالة عليه، فما حكم حتويل بيت اهلل إىل مغسل لألموات؟

    اجلواب:  املساجد تقام لعبادة اهلل تعاىل، ويكن استخدامها، أو مرافقها ملا خيدم هذه 

* الكهف: 30.
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الغاية، سواًء يف جمال التعليم والدعوة، أو من خالل القيام بأي أمور مشروعة تتطلبها 

املصلحة العامة، فيما يكن عمله من خالل مرافق املسجد، وذلك يف حال تعذر أداء تلك 

املصاحل يف أماكن خمصصة أخرى، وحيث إن غسل املوتى يكن أن يتم بيسر يف املشايف، 

فال حاجة لتخصيص أجزاء من املسجد أو مرافقه هلذا الشأن.

   أما إذا تعذر أداء هذا احلق ملوتى املسلمني هناك يف األماكن املخصصة هلذه الغاية، 

واملطلوبة  املشروعة  املصلحة  هذه  لتحقيق  املسجد؛  مرافق  استخدام  وقتها  فيشرع 

للمسلمني وموتاهم، واهلل تعاىل أعلم.

الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، خملوق من نور 23. حقيقة أن 

    السؤال: هل ثبت أن رسول اهلل حممد، صلى اهلل عليه وسلم، أول خلق اهلل، وأنه خملوق 

من نور، استنادًا إىل قول اهلل تعاىل: }َقْد َجاَءُكْم ِمَن اهلِل ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبنٌي{)1(، حيث قيل 

إن املقصود بكلمة النور، رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم؟

   اجلواب: وردت روايات عدة خترب عن أول شيء خلقه اهلل تعاىل، فقيل املاء، وقيل القلم، 

وقيل العرش، وقيل السماوات واألرض، والراجح لدينا أن أول شيء خلق على وجه 

َل َما َخَلَق  األرض هو القلم، ودليل ذلك، قول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )ِإنَّ َأوَّ

اهلُل اْلَقَلَم، َفَقاَل َلُه: اْكُتْب، َقاَل: َربِّ َوَماَذا َأْكُتُب، َقاَل: اْكُتْب َمَقاِديَر ُكلِّ َشْيٍء َحتَّى َتُقوَم 

اَعُة()2(. السَّ

   واألصل أن سيدنا حممد، صلى اهلل عليه وسلم، بشر من ذرية آدم، عليه السالم، فقد 

ولد عليه الصالة والسالم كما يولد البشر، ونشأ كما ينشأ البشر، وبعث كما بعث 

القرآن الكريم بشرية حممد  من قبله من األنبياء واملرسلني، عليهم السالم، وقد أكد 

1. املائدة: 15.
2. سنن أبي داود، كتاب السنة، باب يف القدر، وصححه األلباني
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عليه الصالة والسالم، وأمره اهلل تعاىل بأن يبني هذا األمر للناس، يقول اهلل تعاىل: }ُقْل 

ا ِإهلَُُكْم ِإَلٌه َواِحٌد{)1(، وقوله تعاىل: }َوَما َأْرَسْلَنا َقْبَلَك  ا َأَنا َبَشٌر ِمْثُلُكْم ُيوَحى ِإَليَّ َأنََّ ِإنََّ

َعاَم َويَُْشوَن يِف اأْلَْسَواِق{)2(، ومن مقتضى بشريته،  َلَيْأُكُلوَن الطَّ ِمَن املُْْرَسِلنَي ِإالَّ ِإنَُّهْم 

صلى اهلل عليه وسلم، أن يصيبه ما يصيبهم من أعراض وحاجات وتصرفات، كاألكل 

والشرب والنوم واالبتالء، وغريه، بل كان ابتالؤه أشد.

 وعليه؛ فإن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، مل خيلق من نور بل من تراب، كسائر بين 

آدم، واهلل تعاىل يقول: }ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اهلِل َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ َقاَل َلُه ُكْن 

َفَيُكوُن{)3(، ويقول تعاىل: }َيا َأيَُّها النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم يِف َرْيٍب ِمَن اْلَبْعِث َفِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن 

ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة ُثمَّ ِمْن ُمْضَغٍة خمَلََّقٍة َوَغرْيِ خمَلََّقٍة...{)4(، وبالنسبة إىل قوله 

ًرا َوَنِذيرًا * َوَداِعًيا ِإىَل اهلِل ِبِإْذِنِه َوِسَراًجا  تعاىل: }َيا َأيَُّها النَِّبُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ

ُمِنرًيا{)5(، وقوله تعاىل: }َقْد َجاَءُكْم ِمَن اهلِل ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبنٌي{)6(، فقد قال املفسرون: إن 

، وأظهر به اإلسالم، وحمق به الشرك،  حممدًا، صلى اهلل عليه وسلم، نور أنار اهلل به احلقَّ

فهو نور ملن استنار به يبنيِّ احلق)7(، وال يعين أنه خلق من نور، واهلل تعاىل أعلم.

النبوي املولد  24. حكم االحتفال بذكرى 

النبوي الشريف من سرد سريته، ومدحه،     السؤال: ما حكم االحتفال بذكرى املولد 

وتقديم شيء من الطعام واحللوى فرحًا مبولده، وعدم ختصيص ذلك بيوم معني، وإنا يف 

1. الكهف: 110.
2. الفرقان: 20.

3. آل عمران: 59.
4. احلج: 5.

5. األحزاب: 45 - 46.
6. املائدة: 15.

7. تفسري الطربي، 10 /143.
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شهر ربيع األول؟

   اجلواب: لرسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، يف نفوس املسلمني قدر عظيم، ومكانة 

عالية، فهم حيبونه ويوقرونه ويعظمونه أكثر من أهليهم وأوالدهم وأنفسهم، لكن هذا 

احلب البد أن يقرتن بإتباع سنته، والسري على هديه، فاهلل تعاىل يقول: }ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتِبُّوَن 

اهلَل َفاتَِّبُعوِني حيِْبْبُكُم اهلُل َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواهلُل َغُفوٌر َرِحيٌم{)1(، فإذا كان االحتفال 

هديه  واتباع  بطاعته،  واألمر  عليه،  والصالة  ومدحه،  بسريته،  تذكريًا  النبوي  باملولد 

الكريم فهو جائز، أما حتويل يوم املولد النبوي إىل عيد، واالحتفال به بالغناء والرقص، 

وارتكاب املخالفات الشرعية، فتلك بدعة، ومل يفعلها الصحابة والتابعون، ومل يقل بها 

أحد من أئمة املذاهب األربعة، ورسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، يقول: )َمْن َأْحَدَث يِف 

َأْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس ِفيِه، َفُهَو َردٌّ()2(، واهلل تعاىل أعلم.
الدجال 25. املسيح 

     السؤال: هل املسيح الدجال رجل كالبشر؟ أم أنه جمرد رمز؟ أي أنه الشر وما يف الدنيا 

من رمزيات لصفاته اليت وصف بها يف األحاديث.

    اجلواب: املسيح الدجال خملوق من خملوقات اهلل عز وجل، ومسي باملسيح ألنه مسوح 

العني اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، وهذه أبرز عالماته، مكتوب بني عينيه كافر.

   وقد ورد ذكره يف األحاديث النبوية الصحيحة، وليست هناك آية صرحية دالة على 

خروجه، ولكنه ما جيب اإليان به، وأن اهلل تعاىل جيري على يديه بعض اخلوارق كإحياء 

املوتى، فال جمال للشك يف ثبوت خروجه، ومن األحاديث الكثرية الواردة يف ذلك، قوله 

اَب، َأاَل ِإنَُّه َأْعَوُر، َوِإنَّ  صلى اهلل عليه وسلم: )َما ُبِعَث َنِبٌّ ِإالَّ َأْنَذَر ُأمََّتُه اأَلْعَوَر اْلَكذَّ

1. آل عمران: 31.
2. صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود.
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َكاِفٌر()1(، وجاء يف صحيح مسلم، أن تيمًا  َمْكُتوٌب  َعْيَنْيِه  َبنْيَ  َوِإنَّ  ِبَأْعَوَر،  َلْيَس  َربَُّكْم 

الداري  قد رآه حيث كان على منت سفينة ضلت بهم يف البحر، وسأله عن عالمات 

خروجه، فسأله عن ثر نل بيسان، وعن حبرية طربية، وماء عني ُزغر، وعن نب األميني، 

صلى اهلل عليه وسلم)2(.

    فاألحاديث تدل على حقيقة وجوده وخروجه، وال جمال للرمزية فيها، قال النووي، رمحه 

اهلل، يف شرح مسلم: )... هذه األحاديث اليت ذكرها مسلم وغريه يف قصة الدجال حجة 

ملذهب أهل احلق يف صحة وجوده، وأنه شخص بعينه ابتلى اهلل به عباده؛ وأقدره على 

أشياء من مقدورات اهلل تعاىل؛ من أحياء امليت الذي يقتله... فيقع كل ذلك بقدرة اهلل 

تعاىل ومشيئته، ثم يعجزه اهلل تعاىل بعد ذلك؛ فال يقدر على قتل ذلك الرجل، وال غريه، 

ويبطل أمره، ويقتله عيسى، صلى اهلل عليه وسلم، ويثبت اهلل الذين آمنوا، هذا مذهب 

أهل السنة وجيع احملدثني والفقهاء والنظار()3(. واخلالصة، أنه شخص بعينه، وتأويله 

بظاهرة أو شيء معنوي يفتقر إىل الدليل. واهلل أعلم.

1. صحيح البخاري، كتاب الفنت، باب ذكر الدجال.
2. صحيح مسلم، كتاب الفنت وأشراط الساعة، باب قصة اجلساسة.

3. صحيح مسلم بشرح النووي: 18 /58.
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الطهارة

البارد املاء  التيمم للجنابة مع وجود  1. حكم 

    السؤال: ما حكم التيمم للجنابة مع وجود املاء البارد، وعدم القدرة على التسخني؟

    اجلواب: ذهب جهور الفقهاء إىل جواز التيمم يف السفر واحلضر، مَلن خاف اهلالك من 

استعمال املاء من شّدة الربد، أو خاف حدوث مرض، أو زيادته، أو بطء برء، إذا مل جيد 

ما يسخن به املاء، سواء يف حالة التطهر من احلدث األكرب أم األصغر، وقالوا أّن املتيمم 

للربد ال يعيد صالته)1(؛ ملا ورد عن عمرو بن العاص، رضي اهلل عنه، قال: )اْحَتَلْمُت 

ْمُت، ُثمَّ  اَلِسِل، َفَأْشَفْقُت ِإِن اْغَتَسْلُت َأْن َأْهَلَك، َفَتَيمَّ َلْيَلٍة َباِرَدٍة يِف َغْزَوِة َذاِت السَّ يِف 

َعْمُرو  َيا  َفَقاَل:  عليه وسلم،  اهلل  ِللنَِّبِّ، صلى  َذِلَك  َفَذَكُروا  ْبَح،  الصُّ ِبَأْصَحاِبي  َصلَّْيُت 

َصلَّْيُت ِبَأْصَحاِبَك َوَأْنَت ُجُنٌب؟ َفَأْخرَبُْتُه ِبالَِّذي َمَنَعيِن ِمَن ااِلْغِتَساِل، َوُقْلُت: ِإّني مَسِْعُت 

اهلَل َيُقوُل: }َواَل َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ اهلَل َكاَن ِبُكْم َرِحيًما{، َفَضِحَك َرُسوُل اهلِل، صلى اهلل 

عليه وسلم، َوملَْ َيُقْل َشْيًئا( )2(، فهذا يعترب إقرارًا من الّنب، صّلى اهلل عليه وسّلم، لعمرو 

ابن العاص على تيممه خوف الربد، وصالته بالّناس إماًما، ومل يأمره باإلعادة.

    وعليه؛ فإن عجزت عن االغتسال، وكان الربد شديًدا عليك، وفيه خطر، ومل تتمكن 

أن  بهذا، وعليك  فأنت معذوٌر  ّمن حولك،  الساخن  املاء  املاء، وال شراء  من تسخني 

تتيمم، وال قضاء عليك، واهلل تعاىل أعلم.

الشعر عند االغتسال من اجلنابة 2. حكم املسح على 

     السؤال: هل جيوز املسح على الشعر عند االغتسال من اجلنابة؟ أم جيب غسله كاماًل؟ 

    اجلواب: اتفق الفقهاء على أن النية وتعميم الشعر والبشرة باملاء من فروض الغسل، 

1. املوسوعة الفقهية الكويتية، 14 /258.
2. سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب إذا خاف اجلنب الربد أيتيمم؟ وصححه األلباني.
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فعن عائشة، رضي اهلل عنها، زوج النب، صلى اهلل عليه وسلم، قالت: )َكاَن ِإَذا اْغَتَسَل 

املَاِء  يِف  َأَصاِبَعُه  ُيْدِخُل  ُثمَّ  اَلِة،  ِللصَّ ُأ  َيَتَوضَّ َكَما  ُأ  َيَتَوضَّ ُثمَّ  َيَدْيِه،  َفَغَسَل  َبَدَأ  اجْلََناَبِة  ِمَن 

َفُيَخلُِّل ِبَها ُأُصوَل َشَعِرِه، ُثمَّ َيُصبُّ َعَلى َرْأِسِه َثاَلَث ُغَرٍف ِبَيَدْيِه، ُثمَّ ُيِفيُض املَاَء َعَلى 

ِجْلِدِه ُكلِِّه()1(، فهذا احلديث جيمع بني الواجب واملستحب يف الغسل، وكيفيته أن يغسل 

كفيه قبل إدخاهلما يف اإلناء، ثم يفرغ بيمينه على شاله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه 

للصالة كاماًل، ثم يفرق شعر رأسه، فيفيض ثالث حثيات من ماء، ثم يفيض املاء على 

شقه األين، ثم يفيض املاء على شقه األيسر، فهذا هو الغسل األكمل واألفضل.

    وال فرق يف كيفية الغسل بني الرجل واملرأة، إال أن العلماء اختلفوا يف نقض الشعر 

إذا كان جمّداًل يف غسل اجلنابة واحليض بالنسبة إىل املرأة، والراجح ما ذهب إليه اجلمهور 

من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة إىل أنه ال جيب نقض الشعر املضفور إذا وصل 

املاء إىل أصول الشعر، فعن أم سلمة، رضي اهلل عنها، قالت: )ُقْلُت َيا َرُسوَل اهلل: ِإنِّي 

ا َيْكِفيِك َأْن حَتِْثي َعَلى َرْأِسِك  اْمَرَأٌة َأُشدُّ َضْفَر َرْأِسي، َفَأْنُقُضُه ِلُغْسِل اجْلََناَبِة؟ َقاَل: اَل، ِإنََّ

َثاَلَث َحَثَياٍت، ُثمَّ ُتِفيِضنَي َعَلْيِك املَاَء َفَتْطُهِريَن()2(، أما يف حال كان الشعر متلبدًا، أو 

غزيرًا، أو مضفورًا ضفرًا شديدًا ال ينفذ فيه املاء فيجب نقضه، وعليه؛ فيجب يف الغسل 

من اجلنابة أن يصل املاء إىل أصول الشعر ومنابته، وال جيزئ فيه املسح، واهلل تعاىل أعلم.

 

    السؤال: هل جيوز للمرأة أن تأخذ دواء لتأخري الدورة الشهرية؟

    اجلواب: األصل أن احليض أمر كتبه اهلل تعاىل على النساء، فهو دم طبيعي ينزل من 

املرأة يف وقت معلوم، وهو من موانع الصالة والصوم، واألفضل يف حق املرأة أن تسري 

1. صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل.
2. صحيح مسلم، كتاب احليض، باب حكم ضفائر املغتسلة.

الشهرية  الدورة  3. حكم أخذ دواء لتأخري 
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وفق فطرتها اليت فطرها اهلل عليها، وترضى مبا قدر اهلل هلا، فتؤدي عباداتها ما شاء اهلل 

هلا أن تؤديها، فإذا حاضت أطاعت ربها وتوقفت عن الصوم والصالة، ومن ثم يلزمها 

قضاء الصوم بعد ذلك.

   ومع هذا؛ فال يوجد مانع شرعي من استعمال املرأة أدوية تنع احليض؛ حتى تتمكن 

من الصيام يف شهره، بشرط أال يلحقها ضرر جراء ذلك، ما يتطلب استشارة طبيب 

حاذق وثقة باخلصوص، وعليها التقيد مبشورته وإرشاده، واهلل تعاىل أعلم. 

البول 4. طهارة مريض سلس 

    السؤال: تعاني امرأة من مرض سلس البول، فهل توز صالتها يف هذه احلالة؟ 

وال  بشيء،  وتتحفظ  لكل صالة،  تتوضأ  البول،  بسلس  املريضة  املرأة  فإن     اجلواب: 

يضرها ما خرج منها، وتصلي بوضوئها هذا ما شاءت من الصلوات يف وقت الصالة 

اليت توضأت هلا، وذلك ملا روي عن عائشة، رضي اهلل عنها، قالت: )َجاَءْت َفاِطَمُة بنت 

َأِبي ُحَبْيٍش ِإىَل النَِّبِّ، صلى اهلل عليه وسلم، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهلِل، ِإنِّي اْمَرَأٌة ُأْسَتَحاُض 

ا َذِلِك ِعْرٌق َوَلْيَس  اَلَة؟ َفَقاَل َرُسوُل اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم: اَل، ِإنََّ َفاَل َأْطُهُر، َأَفَأَدُع الصَّ

َم ُثمَّ َصلِّي،  اَلَة، َوِإَذا َأْدَبَرْت، َفاْغِسِلي َعْنِك الدَّ حِبَْيٍض، َفِإَذا َأْقَبَلْت َحْيَضُتِك َفَدِعي الصَّ

1(، وصاحب السلس، عند 

ِئي ِلُكلِّ َصاَلٍة َحتَّى جَيِيَء َذِلَك اْلَوْقُت()* قال: وقال أبي: ُثمَّ َتَوضَّ

أهل العلم، ملحق بأصحاب األعذار؛ كاملستحاضة، واهلل تعاىل أعلم.

* صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الدم.
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الصالة
الدهري التوقيت  5. صحة 

    السؤال: هل التوقيت الدهري للصالة صحيح؟ وهل جيوز تأدية صالة الفجر بعد 

األذان الثاني، أم جيب االنتظار مدة عشرين أو مخس وثالثني دقيقة أو حنو ذلك؟

ِإنَّ  الَة  الصَّ }َفَأِقيُموا  تعاىل:  قال  احملدد،  وقتها  املسلم يف  الصالة على      اجلواب: تب 

َمْوُقوًتا{)1(، والوقت احملدد للصالة، له بداية ونهاية،  ِكَتاًبا  َكاَنْت َعَلى املُْْؤِمِننَي  الَة  الصَّ

فالفجر وقته من بزوغ الفجر الصادق حتى بزوغ الشمس، وذلك لقوله، صلى اهلل عليه 

ْمُس()2(. ْبِح، ِمْن ُطُلوِع اْلَفْجِر َما ملَْ َتْطُلِع الشَّ وسلم: )َوَوْقُت َصاَلِة الصُّ

    واألصل أن يلتزم املؤذن باألذان للصالة وفق التوقيت املعتمد لذلك، فهو مؤتن 

على األذان، لقوله، صلى اهلل عليه وسلم: )اإِلَماُم َضاِمٌن، َواملَُْؤذُِّن ُمْؤتٌََن()3(، فمع األذان 

للفجر يتوقف الصائم عن املفطرات، ويبدأ وقت أداء صالة الفجر.

    وبالنسبة إىل التقويم الذي يسري عليه املؤذنون عندنا، فهو معتمد من دار اإلفتاء 

الفلسطينية ووزارة األوقاف، وقد وضع من قبل جلان شرعية متخصصة باالستعانة بأهل 

اخلربة، وعلى املسلم االلتزام به والعمل مبقتضاه، ومن كان من أهل االختصاص، وله 

مالحظات عليه، فينبغي عليه أن يبلغ اجلهات املسؤولة بها، واهلل تعاىل أعلم.

املوحد 6. حكم األذان 

   السؤال: ما حكم األذان عن طريق تشغيل املسجل أو املذياع، أو ما يسمى باألذان 

املوحد؟

1. النساء: 103.
2. صحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب أوقات الصلوات اخلمس.

3. سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب ما جيب على املؤذن من تعاهد الوقت، وصححه األلباني.
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املسلم  فم  من  السامية خيرج  اإلسالم  األذان شعرية من شعائر  أن  األصل     اجلواب: 

فيرتكون  حان،  قد  الصالة  وقت  أن  مكان  كل  يف  املسلمني  لُيعلم  اآلفاق،  يف  فيدوي 

أعماهلم ومشاغلهم ونومهم، ويتوجهون إىل بيوت اهلل لطهارة نفوسهم وابتغاء األجر 

والثواب من اخلالق عز وجل، واألذان امُلَسجل أو األذان امُلَوحد هو من األمور املستجدة 

اليت مل يتطرق إليها الفقهاء السابقون، وقد اختلف علماء العصر يف هذه املسألة على 

أقوال:

    القول األول: أن األذان ال جيوز إال مبؤذن حي ومباشرًة، وهو رأي بعض فقهاء العصر.

   القول الثاني: أن األذان املوحد جيوز يف املدن الصغرية اليت ال ُيتصور فارق زماني بني 

أركانها، أما املدن الكبرية مثل القاهرة، فإن األذان املوحد فيها جيعل غرب املدينة يفطر 

قبل الوقت الرمسي لألذان بثالث دقائق، وهذا يفسد الصالة والصيام.

العامة واملشايف  الثالث: أن األذان املوحد جيوز يف غري املساجد كاملؤسسات  القول     

واجلامعات، أو اخلاصة كالشركات وغريها.

  القول الرابع: أنه جيوز مطلقاً؛ ألن األذان سنة، واملقصود منه اإلعالم بدخول الوقت، 

فال يشرتط أن يكون بالصوت الطبيعي، وإن كان هو األفضل.

  وقد قال اإلمام السرخسي: )فإن صلى رجل يف بيته، واكتفى بأذان الناس وإقامتهم، 

أجزأه()1(، وروي عن ابن مسعود، رضي اهلل عنه: )أنه حني صلى بعلقمة واألسود بغري 

أذان وال إقامة، حيث قال: أذان احلي يكفينا()2(.

   والذي نيل إليه أن توحيد األذان هو من األمور التنظيمية اجلمالية، وهو جياري متطلبات 

العصر، وحيول دون تشويش أصوات املؤذنني بعضهم على بعض، خصوصًا بعد ظهور 

مكربات الصوت، واألذان على الراجح سنة مؤكدة على الرجال، ولكن إقامة الصالة فالراجح 
1. املبسوط: 1 /132.

2. نصب الراية: 1 /235.
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أنها حتتاج إىل شخص حي إلقامتها، وعليه؛ فال مانع من رفع األذان املوحد بشرط مراعاة 

فروق التوقيت، وأن يكون حيًا على اهلواء، وليس من املسجل، وهو ما أفتى به جملس اإلفتاء 

األعلى يف فلسطني يف قراره رقم 3 /11 الصادر بتاريخ 07/ 05/ 1997م، واهلل تعاىل أعلم.

7. حكم رفع األذان واإلقامة مبكربات الصوت

    السؤال: ما حكم رفع األذان واإلقامة مبكربات الصوت يف مسجد، علًما أّن السّكان 

الذين يسكنون جبواره يتأذون من صوت السّماعات املرتفع؟

    اجلواب: إّن األذان شعرية من شعائر اإلسالم، شرع لإلعالم بدخول أوقات الصلوات 

املفروضة، وقد حّث الّنب، صّلى اهلل عليه وسّلم، على رفع الصوت باألذان، ففي احلديث 

عن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن أبي صعصعة، أّن أبا سعيد اخلدري، قال له: )ِإنِّي َأَراَك 

َصْوَتَك  َفاْرَفْع  اَلِة،  ِبالصَّ َفَأذَّْنَت  َباِدَيِتَك،  َأْو  َغَنِمَك  يِف  ُكْنَت  َفِإَذا  َواْلَباِدَيَة  اْلَغَنَم  حتِبُّ 

ِبالنَِّداِء، َفِإنَُّه اَل َيْسَمُع َمَدى َصْوِت املَُْؤذِِّن ِجنٌّ َواَل ِإْنٌس َواَل َشْيٌء، ِإالَّ َشِهَد َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة، 

.)1

َقاَل َأُبو َسِعيٍد: مَسِْعُتُه ِمْن َرُسوِل اهلل، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم()*

التقّيد  يستلزم  وهذا  األذان،  رفع  يف  الصوت  مكرّبات  تستخدم  صارت  وحديًثا     

بالضوابط الالزمة؛ لتحقيق الغاية من هذا االستخدام، ومن أبرز تلك الضوابط مراعاة 

احملافظة على أن يكون الصوت نديًّا وهادًئا، مع تّنب ما يؤذي السامعني من التشويش، 

والرفع املفرط ألصوات املكرّبات. 

ألّنه وسيلة إليصال  أمر حسن؛  الصوت  بوساطة مكرّبات  األذان  رفع  فإّن     وعليه؛ 

األذان إىل السامعني، والوسائل هلا أحكام املقاصد، فرفع املؤذن صوته وتبليغه للناس 

أمر مشروع، وأّما خبصوص ما حيصل من إزعاج وتشويش على جريانه، إن ُوجد، فهذه 

مفسدة جيب العمل على تالفيها، واهلل أعلم.

* صحيح البخاري، كتاب األذان، باب رفع الصوت بالنداء.
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8. حكم مطالبة مسلم بإصدار قانون ملنع رفع األذان باملساجد

   السؤال: ما حكم املسلم الذي يطلب إصدار قانون ملنع رفع األذان باملساجد؟

   اجلواب: األذان هو اإلعالم بوقت الصالة املفروضة، بألفاٍظ معلومٍة مأثورٍة، على صفة 

خمصوصٍة، والراجح عند الفقهاء أنَّه فرض كفاية، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ األذان يعترب 

من صفات اإلسالم، ومن شعائره الظاهرة، ولو اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا، فهو 

من خري األعمال اليت تقرب إىل اهلل تعاىل، وفيه فضل عظيم وأجر كبري، لقول رسول اهلل، 

ِل، ُثمَّ ملَْ جَيُِدوا ِإالَّ َأْن  فِّ اأْلَوَّ صلى اهلل عليه وسلم: )َلْو َيْعَلُم النَّاُس َما يِف النَِّداِء َوالصَّ

َيْسَتِهُموا، اَلْسَتَهُموا َعَلْيِه()1(، قال القرطب: )األذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل 

العقيدة؛ ألنه بدأ باألكربية، وهي تتضمن وجود اهلل وكماله، ثم ثنى بالتوحيد، ونفي 

الشريك، ثم بإثبات الرسالة حملمٍد، صلى اهلل عليه وسلم، ثم دعا إىل الطاعة املخصوصة، 

عقب الشهادة بالرسالة؛ ألنَّها ال تعرف إال من جهة الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، ثم 

دعا إىل الفالح، وهو البقاء الدائم، وفيه اإلشارة إىل املعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدًا()2(، 

َأْعَناًقا  ويف فضل املؤذن، قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )املَُْؤذُِّنوَن َأْطَوُل النَّاِس 

َيْوَم اْلِقَياَمِة()3(.

   وعليه؛ فال جيوز منع رفع األذان باملساجد، أو طمسه أو معاداته، أو مساندة السعي 

لذلك، وعلى املسلمني احرتام األذان، ألنه من شعائر اإلسالم اليت يقوم عليها، ومن 

أهم ما ييز ديننا احلنيف، واهلل تعاىل أعلم. 

1. صحيح البخاري، كتاب األذان، أبواب صالة اجلماعة واإلمامة، باب فضل التهجري إىل الظهر.
2. مواهب اجلليل: 1 /439.

3. صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب فضل األذان وهرب الشيطان عند مساعه.
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9. املسافة بني اإلمام واملأموم

    السؤال: هل هناك مسافة مقدرة جيب أن تكون بني اإلمام واملأموم؟

    اجلواب: مل يرد فيما نعلم نص شرعي حيدد املسافة بني صفوف الصالة باملقاييس، وإنا 

جاء األمر بتقاربها، فَعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، رضي اهلل عنه، َعْن َرُسوِل اهلل، َصلَّى اهلل َعَلْيِه 

وا ُصُفوَفُكْم، َوَقاِرُبوا َبْيَنَها، َوَحاُذوا ِباأْلَْعَناِق، فو الذي َنْفِسي ِبَيِدِه ِإنِّي  َوَسلََّم، َقاَل: )ُرصُّ

فِّ َكَأنََّها احْلََذُف)1(()2(، واملقصود باملقاربة يف احلديث  ْيَطاَن َيْدُخُل ِمْن َخَلِل الصَّ أَلََرى الشَّ

أن ال يكون بني الصفني ما يسع صفًا آخر، كما قال بعض ُشراح احلديث.

َل، ُثمَّ الَِّذي  فَّ اأْلَوَّ    وعن أنس، َأنَّ َرُسوَل اهلل، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: )َأتُّوا الصَّ

ِر()3(. فِّ املَُْؤخَّ َيِليِه، َفِإْن َكاَن َنْقًصا َفْلَيُكْن يِف الصَّ

   وعليه؛ يستحب أن تكون املسافة قريبة بني الصفوف، وينبغي دنو بعضها من بعض، 

بل األفضل أن ال يكون بني اإلمام واملأموم إال مقدار ما يكون بني الصفوف بعضها مع 

بعض، ألن اجلماعة كلما قربت صارت أدل على االجتماع. 

   ومن اآلراء الواردة يف هذه املسألة ما ذهب إليه الشافعية من أن صالة الذي يف الصف 

تبطل؛ إذا كان بينه وبني الذي أمامه أكثر من ثالثائة ذراع، قال النووي يف اجملموع: )ولو 

املسافة بني  اعتربت هذه  اآلخر،  وراء  أحدهما  أو صفان  اإلمام شخصان  وقف خلف 

الصف األخري والصف األول، أو الشخص األخري واألول، حتى لو كثرت الصفوف، 

وبلغ ما بني اإلمام والصف األخري أميااًل جاز بشرط أن ال يزيد ما بني كل صف أو 

1. احلذف غنم صغار سود.
2. سنن َأبي داود، كتاب الصالة، تفريع أبواب الصفوف، باب تسوية الصفوف، وصححه األلباني.

3. مسند أمحد، َباِقي ُمْسَنِد املُْْكِثِريَن، مسند أنس بن مالك رضي اهلل تعاىل عنه، قال األرنؤوط: إسناده صحيح 
على شرط الشيخني.
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شخص وبني الذي أمامه على ثالثائة ذراع()1(، ويقصد باتصال الصفوف أن يكون 

بينهما ثالثة أذرع، وقيل متى كان بني الصفني ما يقوم فيه صف آخر، فال اتصال.

يف  احلنبلي  املرداوي  فقال  والعادة،  العرف  إىل  يرجع  األمر  أن  إىل  احلنابلة  وذهب     

اإلنصاف: )ُيرجع يف اتصال الصفوف إىل العرف، على الصحيح من املذهب()2(، وألنه 

ال نص فيه وال إجاع فريجع إىل العرف، والراجح أن الصالة ال تبطل لو اختلفت املسافة 

بني اإلمام والصف األول عن املسافة بني الصفوف األخرى. 

   وعليه؛ فاملسافة بني الصف والصف يرجع حتديدها إىل العرف، كما يرى احلنابلة، 

وينبغي أن يكون ذلك قدر ما حيتاجه املصلي يف ركوعه وسجوده.

    وبعد املسافة بني الصفوف ال يبطل الصالة على األرجح، واهلل أعلم؛ ألن تقاربها 

ليس ركنًا للصالة، وال شرطاً، وال واجباً، وال شك أن املقاربة بني الصفوف أوىل من 

تباعدها. واهلل أعلم.

10. حكم قراءة اإلمام من املصحف

     السؤال: ما حكم قراءة اإلمام يف صالة الفريضة من املصحف؟

    اجلواب: فرق الفقهاء يف القراءة من املصحف يف الصالة، فأجاز املالكية والشافعية 

الليل  وقيام  الرتاويح  النفل، سيما يف صالة  القراءة من املصحف يف صالة  واحلنابلة 

والكسوف؛ فقد ورد عن عائشة أم املؤمنني، رضي اهلل عنها: )َوَكاَنْت َعاِئَشُة َيُؤمَُّها َعْبُدَها 

()3(، أما القراءة يف صالة الفرض؛ فالسنة احملفوظة عن رسول اهلل،  َذْكَواُن ِمَن املُْْصَحفِِ

صلى اهلل عليه وسلم، وأصحابه القراءة عن ظهر قلب ما تيسر من آيات القرآن الكريم، 

1. اجملموع: 4 /261.
2. اإلنصاف: 2 /293.

3. صحيح البخاري، كتاب األذان، أبواب صالة اجلماعة واإلمامة، باب إمامة العبد واملوىل.
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وذهب بعض أهل العلم إىل كراهة القراءة من املصحف يف صالة الفرض، مع صحة 

الصالة، فقد قال اإلمام أمحد، رمحه اهلل: )ال بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر يف 

املصحف، قيل له يف الفريضة؟ قال: ال، مل أمسع فيه شيئًا( وقال القاضي: )كره يف الفرض، 

1(، وذهب احلنفية إىل أن القراءة من املصحف تبطل الصالة، 

وال بأس به يف التطوع()*

نظرًا النشغاله عن النظر إىل موضع السجود بتقليب الصفحات، وهو عمل كثري.

الفريضة،  صالة  يف  توز  وال  النفل،  صالة  يف  توز  املصحف  من  فالقراءة  وعليه؛    

واألفضل وضع املصحف على كرسي، وأن ال يضعه على األرض؛ ألن احرتام القرآن 

من تعظيم شعائر اهلل، أما إذا مل يتيسر له شيء فال بأس أن يضعه على األرض الطاهرة 

النظيفة، واهلل تعاىل أعلم.

الفاحتة 11. حكم خطأ اإلمام يف قراءة بعض آيات من سورة 

   السؤال: ما حكم صالة اإلمام الذي خيطئ يف قراءة بعض آيات سورة الفاحتة يف الصالة، 

أو يرتك لفظ آية من آياتها، هل يلزم بإعادة الصالة كاملة، أم يأتي بركعة أخرى؟

  اجلواب: اتفق الفقهاء على أن اخلطأ إذا كان خيل بأحكام التجويد وليس يف املعنى، 

كرتك اإلظهار، أو اإلدغام وغريهما، فإنه ال يضر، وتصح الصالة معه، أما إذا كان اخلطأ 

يطرأ على اللفظ، فيخل مببنى الكلمة ومعناها، فإن الصالة تفسد، عند اجلمهور.

   وقد ذهب األحناف إىل أن اللحن إن غرّي املعنى تغيريًا فاحشًا فسدت الصالة، وذهب 

املالكية يف املعتمد عندهم إىل أن اللحن ولو غري املعنى ال يبطل الصالة، سواء أكان 

ذلك يف الفاحتة أم يف غريها من السور، أما الشافعية فقالوا إن اللحن إذا غري املعنى 

فإنه ال يضر يف غري الفاحتة، إال إذا كان عامدًا قادرًا على التعلم، فإن قدر وأمكنه التعلم 

مل تصح صالته، وإال صالته صحيحة، وذهب احلنابلة إىل أن اللحن إن كان حييل املعنى؛ 
* املغين: 1 /648.
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فإن كان له القدرة على إصالحه مل تصح صالته، وإن عجز عن إصالحه قرأ الفاحتة 

فقط، فإن زاد على الفاحتة عمدًا بطلت صالته، وإن قرأ نسيانًا أو جهاًل أو خطأ مل تبطل 

صالته)1(.

   وعليه؛ فالشخص الذي يبدل حرفًا حبرف، كمن يبدل الراء المًا أو ياًء، أو يبدل السني 

ثاًء أو جيمًا أو شيناً، فهذا الشخص ال يصلي إال مبثله، وصالته لنفسه صحيحة، إن مل 

يكنه التعلم، فإن أمكنه التعلم فلم يتعلم؛ فصالته باطلة، واهلل تعاىل أعلم.  

السواري 12. حكم الصالة بني 

     السؤال: ما حكم الصالة بني سواري املسجد؟ 

   اجلواب: الصالة بني الساريتني وأعمدة املسجد جائزة لإلمام واملنفرد، ملا ورد عن ابن 

عمر، رضي اهلل عنهما، أنه قال: )َأْقَبْلُت َوالنَِّبُّ، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َقْد َخَرَج، َوَأِجُد 

َوَسلََّم، يِف  َعَلْيِه  اهلُل  النَِّبُّ، َصلَّى  َأَصلَّى  َفُقْلُت:  ِباَلاًل،  َفَسَأْلُت  اْلَباَبنْيِ،  َبنْيَ  َقاِئًما  ِباَلاًل 

اِرَيَتنْيِ، اللََّتنْيِ َعَلى َيَساِرِه ِإَذا َدَخْلَت، ُثمَّ َخَرَج، َفَصلَّى  اْلَكْعَبِة، َقاَل: َنَعْم؛ َرْكَعَتنْيِ َبنْيَ السَّ

يِف َوْجِه اْلَكْعَبِة َرْكَعَتنْيِ()2(، ولكن بعض أهل العلم، ومنهم اإلمام أمحد واسحق كرهوا 

الصالة للمأمومني بني السواري، لغري عذر للحديث: )كنا ننهى أن نصف بني السواري 

على عهد رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، ونطرد منها طردًا()3(، ولكن إذا ضاق املسجد 

باملصلني، فال مانع أن يصلي املأمومون بني السواري، حيث قال اإلمام مالك، رضي اهلل 

عنه: )البأس بالصفوف بني األساطني إذا ضاق املسجد()4(. واهلل تعاىل أعلم

1.املوسوعة الفقهية، 33 /51.
2. صحيح البخاري، كتاب الصالة، أبواب استقبال القبلة، باب قول اهلل تعاىل: }واختذوا من مقام إبراهيم 

مصلى{)البقرة: 125(.
3. سنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب الصالة بني السواري يف الصف، وقال األلباني: 

حسن صحيح.
4. املدونة: 1 /274.
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التسابيح 13. حكم صالة 

   السؤال: خيتلف الناس يف حكم صالة التسابيح، فهل تنصحون بأدائها سواء يف رمضان 

أو يف غريه، وما طبيعة هذا اخلالف الفقهي؟

بعض  فذهب  التسابيح،  صالة  يف  تعاىل،  اهلل  رمحهم  الفقهاء،  اختلف  لقد  اجلواب:    

آخرون  ذهب  فيما  أدائها،  جواز  إىل  احلنابلة  بعض  وذهب  استحبابها؛  إىل  الشافعية 

إىل عدم شرعيتها، ودليل مشروعيتها حديث ابن َعبَّاٍس، رضي اهلل عنه، َأنَّ َرُسوَل اهلل، 

اُه! أال ُأْعِطيَك، أال  ِلِب: )يا َعبَّاُس! يا َعمَّ صلى اهلل عليه وسلم، قال ِلْلَعبَّاِس بن عبد املُْطَّ

َأْمَنُحَك، أال َأْحُبوَك، أال َأْفَعُل ِبَك َعْشَر ِخَصاٍل؛ إذا أنت َفَعْلَت ذلك، َغَفَر اهلل لك َذْنَبَك، 

َلُه َوآِخَرُه، َقِدَيُه َوَحِديَثُه، َخَطأَُه َوَعْمَدُه، َصِغرَيُه َوَكِبرَيُه، ِسرَُّه َوَعالِنَيَتُه، َعْشَر ِخَصاٍل؛ َأْن  َأوَّ

ُتَصلَِّي َأْرَبَع َرَكَعاٍت؛ َتْقَرُأ يف كل َرْكَعٍة َفاحِتََة اْلِكَتاِب َوُسوَرًة، فإذا َفَرْغَت من اْلِقَراَءِة يف 

ِل َرْكَعٍة، َوَأْنَت َقاِئٌم، ُقْلَت: ُسْبَحاَن اهلل، َواحْلَْمُد هلِل، وال ِإَلَه إال اهلل، َواهلل َأْكرَبُ، مَخَْس  َأوَّ

َفَتُقوهلَا  َرْأَسَك من الرُُّكوِع،  َتْرَفُع  ُثمَّ  َراِكٌع َعْشرًا،  َوَأْنَت  َفَتُقوهلَا  َتْرَكُع،  ُثمَّ  َمرًَّة،  َعْشَرَة 

ُجوِد،  السُّ من  َرْأَسَك  َتْرَفُع  ُثمَّ  َعْشًرا،  َساِجٌد  َوَأْنَت  َفَتُقوهلَا  َساِجًدا،  َتْهِوي  ُثمَّ  َعْشًرا، 

مَخٌْس  َفَذِلَك  َعْشًرا،  َفَتُقوهلَا  َرْأَسَك،  َتْرَفُع  ُثمَّ  َعْشًرا،  َفَتُقوهلَا  َتْسُجُد،  ُثمَّ  َعْشًرا،  َفَتُقوهلَا 

َوَسْبُعوَن يف كل َرْكَعٍة، َتْفَعُل ذلك يف َأْرَبِع َرَكَعاٍت؛ إن اْسَتَطْعَت َأْن ُتَصلَِّيَها يف كل َيْوٍم 

َمرًَّة َفاْفَعْل، َفِإْن مل َتْفَعْل َفِفي كل ُجَُعٍة َمرًَّة، َفِإْن مل َتْفَعْل َفِفي كل َشْهٍر َمرًَّة، َفِإْن مل َتْفَعْل 

.)*1

َفِفي كل َسَنٍة َمرًَّة، َفِإْن مل َتْفَعْل َفِفي ُعُمِرَك َمرًَّة()

احلفاظ يف احلكم على هذا احلديث، فمنهم من صححه، ومنهم من  اختلف     وقد 

حجر،  ابن  واحلافظ  البغدادي،  واخلطيب  الدارقطين،  صححوه:  الذين  ومن  ضعفه، 

* سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة، باب صالة التسبيح، وصححه األلباني.
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واأللباني، وغريهم، ومن ضعف احلديث: ابن اجلوزي، وسراج الدين القزويين، وشيخ 

اإلسالم ابن تيمية، واإلمام أمحد، وغريهم؛ أما الذين ذهبوا لعدم استحبابها؛ وذلك ألن 

فيها تغيريًا هليئة الصالة املعروفة؛ فينبغي أن ال تفعل، وطعنوا يف صحة أحاديثها، وقالوا: 

فعلها،  أنه  وسلم،  عليه  اهلل  النب، صلى  ُينقل عن  ومل  التوقيف،  العبادات  األصل يف 

وقالوا: إن هذا خيالف األصول؛ فال جيوز أن تثبت مبثل هذا احلديث. 

  وهلذا يتبني أن آراء العلماء تضاربت يف صحة حديث هذه الصالة، وبناء عليه فيجوز 

ملن تّرجح لديه صحة احلديث أن يصليها، وال ضري ملن مل يرّتجح لديه ذلك أن يرتكها، 

وال ينبغي أن يقع اخلالف بني املسلمني ألجلها، فالنوافل املتفق عليها كثرية.

14. احلاالت اليت جيوز فيها مجع الصالة وقصرها  

   السؤال: ما احلاالت اليت جيوز فيها جع الصالة وقصرها؟

َعَلى  َكاَنْت  اَلَة  الصَّ }ِإنَّ  تعاىل:  لقوله  أوقاتها،  يف  الصلوات  تأدية  فاألصل    اجلواب: 

املُْْؤِمِننَي ِكَتاًبا َمْوُقوًتا{)1(، وَعْن َعْبِد اهلل ْبِن َمْسُعوٍد، رضي اهلل عنه، أنه َقاَل: )َسَأْلُت َرُسوَل 

اَلُة ِلَوْقِتَها()2(. اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، أي اْلَعَمِل َأْفَضُل؟ َقاَل: الصَّ

   غري أن اهلل تبارك وتعاىل ال يكلف العبد فوق طاقته، وال يطالبه مبا يشق عليه، لذلك 

شرعت الرخص، ومن ضمنها جع الصالة وقصرها، فمن شرع اهلل له القصر، وهو 

املسافر جاز له اجلمع، ولكن ليس بينهما تالزم؛ فله أن يقصر، وال جيمع.

   وجع الصالة يكون بني الظهر والعصر، واملغرب والعشاء، فيؤّخر الظهر إىل وقت 

العصر، أو يقّدم العصر إىل وقت الظهر، أو يؤّخر املغرب إىل وقت العشاء، أو يقّدم 

1. النساء: 103.
2. صحيح مسلم، كتاب اإليان، باب بيان كون اإليان باهلل تعاىل أفضل األعمال.
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العشاء إىل وقت املغرب، وهو رخصة شرعية لإلمام واملأموم واملنفرد يف احلاالت اآلتية:

احلاج  فيصلي  تقديم،  عرفات جع  والعصر يف  الظهر  بني  للحجيج  اجلمع  يسن   .1  

الظهر والعصر عند أول وقت الظهر، ويصلي املغرب والعشاء، بعد اإلفاضة من عرفات 

جع تأخري، باتفاق الفقهاء.

  2. السفر: يشرع اجلمع بني الظهر والعصر، وبني املغرب والعشاء، جع تقديم، أو جع 

تأخري، وهو مذهب الشافعية، واملالكية، واحلنابلة، ملا رواه مسلم عن معاذ، رضي اهلل عنه، 

قال: )خرجنا مع رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، يف غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر 

والعصر، جيعاً، واملغرب والعشاء جيعًا()1(.

  3. املرض: جيوز اجلمع بني الظهر والعصر، واملغرب والعشاء عند املالكية، واحلنابلة، 

وجع من الشافعية، وقواه النووي، إال أّن املالكية يرون أن اجلمع اجلائز يف املرض هو 

جع التقديم فقط.

  4. املطر: للعلماء آراء ومذاهب يف اجلمع بسبب املطر؛ فقد ذهب املالكية، واحلنابلة، 

وجهور من فقهاء الشافعية، إىل جواز اجلمع بني املغرب والعشاء لعذر املطر الذي يبلل 

الثياب والربد، حلديث ابن عباس، رضي اهلل عنهما، قال: )َجََع َرُسوُل اهلِل، صلى اهلل عليه 

ْهِر َواْلَعْصِر، َواملَْْغِرِب َواْلِعَشاِء ِباملَِْديَنِة يِف َغرْيِ َخْوٍف َواَل َمَطٍر()2(، وأجاز  وسلم، َبنْيَ الظُّ

املالكية واحلنابلة اجلمع يف الوحل، وذهب الشافعية وبعض احلنابلة إىل جواز جع الظهر 

والعصر، واملغرب والعشاء لعذر املطر، ضمن شروط خاصة بينوها يف كتبهم الفقهية.

املالكية إىل جواز اجلمع  الشافعية، وهو رواية عند  5. اخلوف: ذهب احلنابلة، وبعض 

بسبب اخلوف تقديًا وتأخريًا، استنادًا إىل حديث ابن عباس السابق: )من غري خوف 
1. صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب جواز اجلمع بني الصالتني يف احلضر.
2. صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب جواز اجلمع بني الصالتني يف احلضر.
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وال سفر(، وذهب أكثر الشافعية ورواية عند املالكية إىل عدم جواز اجلمع للخوف، ألن 

الصالة هلا مواقيت معلومة شرعاً، فال خيرج عنها إال بدليل.

  6. للعذر: ذهب جهور الفقهاء إىل عدم جواز اجلمع لغري األعذار السابقة، وتوسع 

احلنابلة يف األعذار املبيحة للجمع؛ بأنها كل عذر يبيح ترك اجلمعة واجلماعة، وذهب 

إىل جواز  وابن شربمة،  وابن سريين،  الشافعية،  من  املنذر  وابن  املالكية،  من  أشهب 

اجلمع للحاجة ما مل يتخذه عادة.

    وتفاصيل مسألة اجلمع واآلراء الفقهية موجودة يف كتب الفقه اإلسالمي ومذاهبه، 

التنويه إىل أن احلنفية ال جييزون اجلمع لسفر وال مرض، وال لغريها من األعذار  مع 

األخرى، ويكون اجلمع عندهم يف عرفة ومزدلفة فقط، والراجح رأي اجلمهور لصحة 

األدلة وصراحتها، واهلل تعاىل أعلم.

العمل العصر يف  15. حكم مجع صالة الظهر مع 

   السؤال: هل جيوز جع صالة العصر مع الظهر يف العمل، مع أن املصلي يعود إىل البيت 

قبل العصر، ويسمع األذان وهو يف البيت؟ 

   اجلواب: األصل أن اجلمع بني الصالتني لعذر رخصة من اهلل تعاىل، وسع بها على 

عباده، ورفع عنهم احلرج به، وللفقهاء يف اجلمع آراء عدة، فلم جيز األحناف اجلمع بني 

الصالتني إال يف عرفة ومزدلفة، وذهب املالكية واحلنابلة إىل جواز اجلمع بني صالتي 

املغرب والعشاء فقط، أما الشافعية وبعض احلنابلة فذهبوا إىل جواز جع الظهر والعصر، 

واملغرب والعشاء لعذر املطر، ضمن شروط خاصة بينوها يف كتبهم الفقهية.

وأجاز احلنابلة وبعض الشافعية جع املنفرد يف بيته لعذر كاملطر، فعن ابن عباس، رضي 

ْهَر َواْلَعْصَر َجِيًعا، َواملَْْغِرَب  اهلل عنه، قال: )َصلَّى َرُسوُل اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، الظُّ
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َواْلِعَشاَء َجِيًعا، يِف َغرْيِ َخْوٍف َواَل َسَفٍر()1(.

   يقول الدكتور وهبة الزحيلي: )األعذار تبيح اجلمع تقديًا وتأخريًا، حتى ملن يصلي يف 

بيته، أو يصلي يف مسجد، ولو كان طريقه مسقوفًا()2(.

عذر  أو  حاجة  هناك  كانت  إذا  إال  العمل،  يف  اجلمع  منع  أعلم؛  واهلل  واألرجح،     

ورفع  للتيسري  شرعت  رخصة  فاجلمع  املصلي،  عن  وحرجًا  مشقة  يدفع  مبا  لذلك، 

اَلَة َكاَنْت  احلرج، ال للتهاون بواجب أداء الصالة يف وقتها، فقد قال اهلل تعاىل: }ِإنَّ الصَّ

اهلل  اهلل، صلى  َرُسوَل  )َسَأْلُت  قال:  أنه  اهلل،  عبد  وعن  َمْوُقوًتا{)3(،  ِكَتاًبا  املُْْؤِمِننَي  َعَلى 

إىل  التنبيه  مع  َوْقِتَها()4(،  َعَلى  اَلُة  الصَّ َقاَل:  اهلل،  ِإىَل  َأَحبُّ  اأَلْعَماِل  َأيُّ  وسلم،  عليه 

شرعي،  لعذر  إال  عنها  يتخلف  وأال  أفضل،  املسجد  يف  وقتها  يف  جاعة  الصالة  أن 

بشأنها.  والتهاون  الرخص  التوسع يف  للشطط يف  الصالة جاعة يضع حدًا  أداء  وإن 

16. حكم اجلمع بني الصالتني وقصرهما للطالب اجلامعي

    السؤال: أنا طالبة جامعية وال يتوافر يف الكلية اليت أدرس فيها مصلى، واملسافة من 

بييت إليها 30 كيلو مرتًا، وأصل البيت بعد انتهاء دوامي عند أذان العشاء، فهل جيوز لي 

جع صالة الظهر والعصر وقصرهما يف الكلية، وعند وصولي البيت أجع صالة املغرب 

والعشاء، وما حكم احلديث بني الصالتني يف حالة اجلمع والقصر؟ 

   اجلواب: نشكر لك حرصك على أداء الصالة يف وقتها، وبالنسبة إىل قصر الصالة فقد 

ذهب اجلمهور إىل أن مسافته هي ما يقارب 81 كيلو مرتًا، وأجاز بعض الفقهاء القصر، 

1. صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب اجلمع بني الصالتني يف احلضر.
2. الفقه اإلسالمي وأدلته: 2 /510.

3. النساء: 103.
4. صحيح مسلم، كتاب اإليان، باب بيان كون اإليان باهلل تعاىل أفضل األعمال.
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وإن كانت املسافة أقل من ذلك، ملا جاء عن أنس، رضي اهلل عنه، أنه قال: )َكاَن َرُسوُل اهلل، 

صلى اهلل عليه وسلم، ِإَذا َخَرَج َمِسرَيَة َثاَلَثِة َأْمَياٍل، َأْو َثاَلَثِة َفَراِسَخ، َصلَّى َرْكَعَتنْيِ()1(، 

والثالثة فراسخ هي ما يعادل )26 - 30 كيلو مرتًا(، واألوىل تنب القصر يف املسافات 

اليت تقل عما ذهب إليه اجلمهور، حيث االحتياط يف العبادة مقدم، وبالنسبة إىل اجلمع 

يف الصالة، ففيه خالف بني الفقهاء، ونرجح جوازه للحاجة، ودفعًا للحرج واملشقة.

   وعليه؛ فيجوز لك اجلمع بني صالتي الظهر والعصر، وجع املغرب والعشاء دون 

قصر، وينبغي ترك الكالم يف األمور الدنيوية بني الصالتني يف اجلمع، ولكن ال مانع 
من الكالم الديين الذي يصب يف مصلحة الصالة، واهلل تعاىل أعلم.

  
السهو عن عدد ركعات الصالة  .17

   السؤال: كنت أصلي املغرب، وعندما وصلت التشهد األول شككت هل أنا يف الركعة 

األوىل أم الثانية، فما حكم ذلك؟ وهل تبطل الصالة أم ال؟ 

   اجلواب: األصل أن من شك يف عدد الركعات يف الصالة أن يبين على غلبة الظن، فإن 

تعذر عليه ذلك بنى على األقل، وهو ما ذهب إليه جهور العلماء، حيث قالوا: )من شك 

يف صالته هل صلى ثالثًا أم أربعًا مثاًل، لزمه البناء على اليقني، فيجب أن يأتي برابعة، 

ويسجد للسهو()2(، وعليه؛ إذا شك أكان يف الركعة األوىل أم الثانية يأتي بالركعة الثانية 

ويسجد للسهو، لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )ِإَذا َشكَّ َأَحُدُكْم يِف َصاَلِتِه، َفَلْم 

، َوْلَينْبِ َعَلى َما اْسَتْيَقَن، ُثمَّ َيْسُجُد َسْجَدَتنْيِ  كَّ َيْدِر َكْم َصلَّى َثاَلًثا َأْم َأْرَبًعا؛ َفْلَيْطَرِح الشَّ

َقْبَل َأْن ُيَسلَِّم، َفِإْن َكاَن َصلَّى مَخًْسا َشَفْعَن َلُه َصاَلَتُه، َوِإْن َكاَن َصلَّى ِإتَْاًما أَلْرَبٍع، َكاَنَتا 

1. صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب صالة املسافرين وقصرها.
2. عمدة القاري: 12 /99.
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ْيَطاِن()1(، وال فرق بني النفل والفرض يف السهو من حيث البناء على اليقني  َتْرِغيًما ِللشَّ

يف حالة الشك، وصالته صحيحة، واهلل تعاىل أعلم.

العيدين 18. التكبريات املشروعة يف 

    السؤال: ما التكبريات املشروعة يف العيدين لفظًا ووقتًا؟

    اجلواب: فقد شرعت صالة العيدين بعد اهلجرة، وهي سنة مؤكدة، واظب عليها النب، 

صلى اهلل عليه وسلم، ومل يرتكها، ووقتها بعد طلوع الشمس، وارتفاعها قدر رمح )أي 

مبقدار ثلث ساعة تقريبًا( إىل الزوال، وهي ركعتان قبل اخلطبة، يكرب املصلي يف الركعة 

األوىل سبع تكبريات غري تكبرية اإلحرام، ويف الركعة الثانية مخس تكبريات غري تكبرية 

القيام، كما ورد عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )َأنَّ النَِّبَّ، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم، 

َقْبَلَها َوال  َتْكِبرَيًة، َسْبًعا يِف األوىَل، َومَخًْسا يِف اآلِخَرِة، َوملَْ ُيَصلِّ  ِثْنيَتْ َعْشَرَة  َكربََّ يِف ِعيٍد 

َبْعَدَها()2(، وجيهر فيهما بالقراءة، ويسن له أن يقرأ يف األوىل سبح اسم ربك األعلى، 

ويف الثانية هل أتاك حديث الغاشية، بعد الفاحتة، ثم خيطب بعد الصالة، ويسن تأخري 

صالة الفطر، إلفساح اجملال ملن تأخر عن إخراج صدقة الفطر ليخرجها، وتعجيل صالة 

األضحى ليتسنى للناس ذبح األضاحي.

    والتكبري عند العلماء يف هذه األيام على نوعني: مطلق، ومقيد؛ أما التكبري املطلق 

فيبدأ من أول شهر ذي احلجة يف جيع األوقات، وال خيص بوقت معني، فقد ورد يف 

احلديث َعِن ابن ُعَمَر، َعِن النب، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )ما من َأيَّاٍم َأْعَظَم ِعْنَد 

؛ من هذه اأَليَّاِم اْلَعْشِر، فأكثروا ِفيِهنَّ ِمَن التَّْهِليِل،  اهلل، َواَل َأَحبَّ إليه، ِمَن اْلَعَمِل ِفيِهنَّ

1. صحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب السهو يف الصالة والسجود له.
َحاَبِة، مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص، رضي اهلل عنهما، وقال  2. مسند أمحد، ُمْسَنُد املُْْكِثِريَن ِمَن الصَّ

الشيخ شعيب األرنؤوط: إسناده  حسن.
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َوالتَّْكِبرِي، َوالتَّْحِميِد()1(، وقال اإلمام البخاري يف صحيحه: )وكان ُعَمُر، رضي اهلل عنه، 

َتْرَتجَّ  األْسَواِق، حتى  َأْهُل  َوُيَكربُِّ  َفُيَكربُِّوَن،  املَْْسِجِد،  َأْهُل  َفَيْسَمُعُه  مبًِِنى،  ُقبَِّتِه  ُيَكربُِّ يف 

ِفَراِشِه،  َوَعَلى  َلَواِت،  الصَّ َوَخْلَف  األيَّاَم  ِتْلَك  مبًِِنى  ُيَكربُِّ  ُعَمَر  ابن  وكان  َتْكِبرًيا،  ِمًنى 

ويف ُفْسَطاِطِه، َوجَمِْلِسِه، َومََْشاُه ِتْلَك االيَّاَم جيعاً، َوَكاَنْت َمْيُموَنُة ُتَكربُِّ يوم النَّْحِر، وكن 

النَِّساُء ُيَكربَِّْن َخْلَف َأَباَن بن ُعْثَماَن، َوُعَمَر بن عبد اْلَعِزيِز َلَياِلَي التَّْشِريِق مع الرَِّجاِل 

يف املَْْسِجِد()2(.

إنه  العلم؛  أهل  أقوال  وأرجح  املكتوبة،  الصلوات  بعد  فيكون  املقيد،  التكبري  وأما    

يبدأ من فجر يوم عرفة، إىل عصر آخر يوم من أيام التشريق؛ ويستحب التكبري يف عيد 

الفطر، من الفجر حتى يصعد اإلمام على املنرب، وصفة التكبري يف العيدين هي؛ ما ورد 

عن عمر، وابن مسعود، رضي اهلل عنهما، بصيغة: )اهلل أكرب، اهلل أكرب، ال إله إال اهلل، 

اهلل أكرب، اهلل أكرب، وهلل احلمد()3(، وما ورد يف صيِغ التكبري ما أخرَجه عبد الرزاق بسنٍد 

صحيح عن سلمان، رضي اهلل عنه، قال:)كرّبوا اهلل: اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب كبرًيا()4(.

19. حكم استخدام املسابح يف الصالة

    السؤال: هل استخدام املسابح يعترب من أعمال الصالة؟

   اجلواب: إن استخدام املسابح ليس جزءًا من الصالة، فالصالة هي ما جاءت يف قوله، 

اَلِة، َفَأْسِبِغ اْلُوُضوَء، ُثمَّ اْسَتْقِبِل اْلِقْبَلَة، َفَكربِّْ،  صلى اهلل عليه وسلم: )ِإَذا ُقْمَت ِإىَل الصَّ

1. مسند أمحد، مسند املكثرين من الصحابة، مسند عبد اهلل بن عمر، رضي اهلل عنهما، وقال شعيب األرنؤوط: 
حديث صحيح.

2. صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب التكبري أيام منى، وإذا غدا إىل عرفة.
3. فتح الباري: 2 /462.

4. مصنف عبد الرزاق، كتاب اجلامع لإلمام معمر بن راشد األزدي، رواية اإلمام عبد الرزاق الصنعاني، باب 
ذكر اهلل.
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َر َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن، ُثمَّ اْرَكْع َحتَّى َتْطَمِئنَّ َراِكًعا، ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْسَتِوَي  ُثمَّ اْقَرْأ مبَِا َتَيسَّ

َحتَّى  اْسُجْد  ُثمَّ  َجاِلًسا،  َتْطَمِئنَّ  َحتَّى  اْرَفْع  ُثمَّ  َساِجًدا،  َتْطَمِئنَّ  َحتَّى  اْسُجْد  ُثمَّ  َقاِئًما، 

َتْطَمِئنَّ َساِجًدا، ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْطَمِئنَّ َجاِلًسا، ُثمَّ اْفَعْل َذِلَك يِف َصاَلِتَك ُكلَِّها()1(، ومل يرد 

استخدام املسابح أثناء الصالة، وال تعترب من أعماهلا وال من متطلباتها. 

20. حكم حتويل املصلى داخل مدرسة إىل خمترب رياضيات

    السؤال: مدرسة تتكون من غرف صفية متربع بها من قبل األهالي، وكل غرفة حتمل 

اسم املتربع، وهناك غرفة تربع بها أحد األشخاص لتكون مسجدًا يف املدرسة، وبعد 

مرور أكثر من تسع سنوات على الدوام يف املدرسة مل يستعمل املسجد للصالة من 

أي أحد يف املدرسة، وإن موقع املسجد من أكثر األماكن مالئمة إلقامة خمترب رياضيات، 

واملدرسة حباجة ماسة إىل هذا املخترب، فهل جيوز حتويل الغرفة املسماة مسجدًا )مصلى( 

إىل خمترب رياضيات؟ 

    اجلواب: الوقف كما عرّفه أهل العلم هو حبس األصل وتسبيل املنفعة؛ طلبًا للثواب 

من اهلل عز وجل، وقد َرغَّب الشارع فيه ملن وسع اهلل عليهم من ذوي الغنى واليسار، وهو 

من أفضل الصدقات اليت حث اهلل تعاىل عليها، وَأَجلِّ أعمال الُقَرب والرب واإلحسان 

وأعمها، وأكثرها فائدة، وهو من األعمال اليت ال تنقطع بعد املوت، فعن أبي هريرة، 

رضي اهلل عنه، أن النب، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )ِإَذا َماَت اإْلِْنَساُن اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه 

ِإالَّ ِمْن َثاَلَثٍة؛ ِإالَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، َأْو َوَلٍد َصاحِلٍ َيْدُعو َلُه()2(.

    والوقف ال جيوز َحلُُّه وال التصرف فيه بالبيع أو بغريه، مبا خيرجه عن وقفيته ما دام 

1. صحيح البخاري، كتاب االستئذان، باب من رد فقال: عليك السالم.
2. صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته.
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استخدامه فيما أريد له مكناً، عن ابن عمر، رضي اهلل عنه، أن النب، صلى اهلل عليه 

وسلم، قال لعمر، رضي اهلل عنه، ملا استأمره يف شأن أرض له خبيرب: )ِإْن ِشْئَت َحَبْسَت 

َق ِبَها ُعَمُر ]علمًا[ َأنَُّه اَل ُيَباُع، َواَل ُيوَهُب،  ْقَت ِبَها، َقاَل ]ابن عمر[: َفَتَصدَّ َأْصَلَها َوَتَصدَّ

 )
1

َواَل ُيوَرُث(.)*

جهة  إىل  حتويلها  جيوز  وال  املتربع،  عينها  اليت  اجلهة  يف  الوقف  يف  التصرف  واألصل 

ببناء املساجد  يتعلق مبسجد، ومعلوم أن اإلسالم يهتم  أخرى، وخباصة أن الوقف هنا 

ووقفها إىل جانب اهتمامه بالعلم ووسائله ومستلزماته، والتوفيق بني االهتمام بهذين 

حساب  على  العلم  مستلزمات  بتوفري  االهتمام  يكون  أن  يصح  وال  مكن،  األمرين 

املسجد والصالة فيه، ومبا أن الواقف، رمحه اهلل، قد عني هذه الغرفة خصيصًا كمسجد يف 

املدرسة، وُقبل منه هذا، فينبغي احملافظة على هذا الوقف، والعناية باستخدامه ملا وقف له؛ 

من حيث تشجيع املعلمني والطالب على الصالة فيه وإفساح اجملال هلم للقيام بذلك.

* صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط يف الوقف.
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الصيام

الصيام النية يف   .21

    السؤال: نويت أن أصوم يوم اخلميس املوافق 25 أيلول 2014م كقضاء كفارة، فهل 

جيوز لي تعيني النية قبل يوم اخلميس القادم؟

   اجلواب: فالنية تتحقق مبجرد العزم على الصوم، قال اإلمام ابن تيمية، رمحه اهلل: )ومن 

خطر بقلبه أنه صائم غدًا فقد نوى()1(، وجيوز تعيني النية يف صيام النوافل، حتى مع 

بداية النهار، وبعد طلوع شس ذلك اليوم، فعن عائشة، رضي اهلل عنها، قالت: )َكاَن 

، َقاَل: َهْل ِعْنَدُكْم َطَعاٌم؟ َفِإَذا ُقْلَنا اَل، َقاَل:  َرُسوُل اهلل، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإَذا َدَخَل َعَليَّ

ْرَداِء َيُقوُل: ِعْنَدُكْم َطَعاٌم؟ َفِإْن ُقْلَنا اَل، َقاَل:  ِإنِّي َصاِئٌم()2(، وقالت أم الدرداء: )َكاَن َأُبو الدَّ

َفِإنِّي َصاِئٌم َيْوِمي َهَذا، َوَفَعَلُه َأُبو َطْلَحَة، َوَأُبو ُهَرْيَرَة، َواْبُن َعبَّاٍس، َوُحَذْيَفُة، َرِضَي اهلُل 

َعْنُهْم()3(، واهلل تعاىل أعلم.

النهار الدول اليت يطول فيها  22. حكم الصيام يف 

   السؤال: أعيش يف دولة النرويج حيث إن مدة النهار طويلة جدًا، ووقت أذان الفجر 

العاشرة والنصف مساًء، فهل  الساعة  املغرب  الثانية والنصف صباحاً، وأذان  الساعة 

أصوم 20 ساعة متواصلة، أم أن هناك رخصة بالصيام بوقت أقل؟

   اجلواب: فإن الشريعة اإلسالمية صاحلة لكل زمان ومكان، ومبا أن اهلل تبارك وتعاىل 

َ َلُكُم اخْلَْيُط اأْلَْبَيُض ِمَن اخْلَْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّ  قال: }َوُكُلوا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبنيَّ

1. الفتاوى الكربى: 5 /375.
2. سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب يف الرخصة يف ذلك، وقال األلباني: حسن صحيح.

3. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب إذا نوى بالنهار صوماً.
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َياَم ِإىَل اللَّْيِل{)1(، فإن على املكلفني أن يصوموا من طلوع الفجر إىل غروب  َأتُّوا الصِّ

الشمس حيث هم، ما داموا ييزون الليل من النهار، سواء قصر نهارهم أم طال.

   أما من عجز عن الصوم لطول النهار، فله أن يفطر، على أن يقضي ما أفطره خالل 

العام، واهلل تعاىل أعلم.

23. حكم صيام املريض

القلب  يف  جراحية  عمليات  له  وأجريت  عدة،  بأمراض  مصاب  شخص  السؤال:      

والبطن، ويعاني من ضيق يف التنفس، ونصح باإلفطار يف رمضان نظرًا لصعوبة حالته 

الصحية، إال أنه مستاء لعدم صيامه، فما حكم الشرع يف صيامه؟

    اجلواب: فإن صيام شهر رمضان هو أحد أركان اإلسالم، قال تعاىل: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 

َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن * َأيَّاًما مَّْعُدوَداٍت  ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ

ِفْدَيٌة  ُيِطيُقوَنُه  الَِّذيَن  َوَعَلى  ُأَخَر  َأيَّاٍم  مِّْن  ٌة  َفِعدَّ َسَفٍر  َعَلى  َأْو  مَِّريًضا  ِمنُكم  َكاَن  َفَمن 

َطَعاُم ِمْسِكنٍي  َفَمن َتَطوََّع َخرْيًا َفُهَو َخرْيٌ لَُّه َوَأن َتُصوُموا َخرْيٌ لَُّكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن 

* َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس َوَبيَِّناٍت مَِّن اهلَُْدى َواْلُفْرَقاِن  َفَمن 

ْهَر َفْلَيُصْمُه{)2(، فاملسلم جيب عليه أن يصوم، إال إذا كان معذوًرا، فإنه  َشِهَد ِمنُكُم الشَّ

يفطر من أجل العذر؛ كاملسافر أو املريض، قال تعاىل: }َوَمن َكاَن َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر 

ٌة مِّْن َأيَّاٍم ُأَخَر{)3(، فاملريض يفطر، ويقضي األيام اليت أفطرها من أيام أخر، فإذا كان  َفِعدَّ

الصيام يشق على السائل الكريم، أو كان الصيام يزيد يف املرض ويضاعفه؛ فيجوز له 

َنْفًسا اهلل  ُيَكلُِّف  }ال  قال اهلل سبحانه وتعاىل:  فقد  الشرعية،  بالرخصة  عماًل   أن يفطر 

1. البقرة: 187.
2.  البقرة: 183 - 185.

3. البقرة: 185.
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 ِإال ُوْسَعَها{)1(، وعن أبي ُهَرْيَرَة، رضي اهلل عنه، عن النب، صلى اهلل عليه وسلم، قـــال: 

)َدُعوِني ما َتَرْكُتُكْم؛ إنا أهلك من كان َقْبَلُكْم؛ سؤاهلم، َواْخِتالِفِهْم على َأْنِبَياِئِهْم، فإذا 

َنَهْيُتُكْم عن َشْيٍء َفاْجَتِنُبوُه، وإذا َأَمْرُتُكْم ِبَأْمٍر َفْأُتوا منه ما اْسَتَطْعُتْم()2(، ثم إذا قدر على 

ٌة مِّْن  القضاء يف املستقبل فإنه جيب عليه أن يقضي األيام اليت أفطرها، لقوله تعاىل: }َفِعدَّ

َأيَّاٍم ُأَخَر{)3(.

    وإذا كان املريض ال يقوى على صيام رمضان، وال يرجى برؤه سقط عنه الصيام، 

ووجبت عليه الفدية وهي إطعام مسكني عن كل يوم يفطره؛ يعطيه نصف صاع من بر، 

أو تر، أو أرز؛ وذلك ما اعتاد أهله أن يأكلوه من الطعام، وفق القدرة واالستطاعة، أو ما 

يعادل ذلك من النقود، واهلل تعاىل أعلم.

24. حكم صيام احلامل

     السؤال: امرأة حامل يف شهرها الرابع فهل جيب عليها أن تصوم؟ وإن مل تستطع 

الصوم فما املبلغ الذي جيب أن تدفعه كفارة إفطارها؟ وهل جيوز دفع هذا املبلغ وصدقة 

الفطر ألبناء إخوتها الذين يدرسون خارج البالد؟

     اجلواب: األصل أن احلمل وحده ليس من األعذار اليت تبيح الفطر، فال خيلو محل من 

التعب والوهن، فاملرأة احلامل تصوم وال تفطر، إال إذا كان الصوم يضر بصحتها أو 

بصحة جنينها، فيجوز هلا أن تفطر، على أن تقضي األيام اليت أفطرتها، وال جيب عليها 

دفع الفدية إال إذا كانت تعاني من مرض مزمن ال يرجى شفاؤه، فاهلل تعاىل يقول: }َفَمْن 

َطَعاُم  ِفْدَيٌة  ُيِطيُقوَنُه  الَِّذيَن  َوَعَلى  ُأَخَر  َأيَّاٍم  ِمْن  ٌة  َفِعدَّ َسَفٍر  َعَلى  َأْو  َمِريًضا  ِمْنُكْم  َكاَن 

1. البقرة: 286.
2. صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم.

3. البقرة: 185.
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ِمْسِكنٍي َفَمْن َتَطوََّع َخرْيًا َفُهَو َخرْيٌ َلُه َوَأْن َتُصوُموا َخرْيٌ َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُمون{)1(، أما 

بالنسبة إىل دفع الفدية إذا لزمتها، وصدقة الفطر ألبناء إخوتها الذين يدرسون خارج 

البالد، فذلك جائز؛ ألنها ليست مسؤولة عن اإلنفاق عليهم، ولوجود سبب إلنفاق هذه 

الصدقة خارج حميطها الذي تسكنه، واهلل تعاىل أعلم.

25. حكم صيام املرضع

بإدرار  الصيام  يضر  أن  ثالثة شهور، وختشى  عمرها  لطفلة  مرضعة  امرأة  السؤال:      

احلليب، بسبب طول النهار واحلر الشديد، فهل جيوز هلا أن تفطر رمضان؟ 

فإن أمكن إرضاعه      اجلواب: إن كان حليب األم يقل على الرضيع بسبب الصيام، 

حبليب صناعي دون أن يضره ذلك، أو وجدت امرأة أخرى ترضعه ولو بأجرة، فيجب 

على الوالدة الصيام، أما إذا مل تستطع فعل ذلك، وخافت على نفسها أو على طفلها، 

فيجوز هلا أن تفطر، على أن تقضي األيام اليت تفطرها، إال إذا كانت تعاني من مرض 

مزمن ال يرجى شفاؤه، فتجب عليها الفدية، لقوله تعاىل: }َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا َأْو 

ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكنٍي َفَمْن َتَطوََّع َخرْيًا  َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

َفُهَو َخرْيٌ َلُه َوَأْن َتُصوُموا َخرْيٌ َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن{)2(، فاحلامل واملرضع يرخص هلما 

اإلفطار يف رمضان، إذا شق عليهما الصيام، وتقضيان ما أفطرتاه كاملسافر، وال تلزمهما 

الفدية إال إذا كانتا مصابتني مبرض مزمن، واهلل تعاىل أعلم.

26. حكم عالج األسنان يف رمضان 

   السؤال: أرجو بيان احلكم الشرعي يف حاالت عالج األسنان برمضان اآلتية:

 * ما حكم استخدام التخدير املوضعي أثناء العمل يف فم املرضى؟ 

1. البقرة: 184.

2. البقرة: 184.
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   * ما حكم  دخول بعض املاء إىل حلق املريض، أو ابتالعه دون قصد، عند استخدام 

طبيب األسنان جهاز احلفارة، وكما هو معلوم خيرج من احلفارة ماء لتربيد السن؟

   * يستخدم طبيب األسنان بعض املواد اليت قد جيد املريض طعمها، أو رائحتها يف 

احللق، فهل تؤثر على الصيام، مثل احلشوات املؤقتة، وبعض األدوية ملعاجلة العصب؟ 

   * يتخلل بعض العالجات نزول الدم من اللثة، األمر الذي يؤدي إىل اختالط الدم 

مع اللعاب، فهل يفسد الصيام؟ 

   * عند خلع األسنان ينتج نزف يف الدم لفرتة زمانية، حلني تشكل اخلثرة الدموية، فهل 

ابتالع الدم املمزوج مع اللعاب يؤثر يف الصيام؟ 

   * هل تفسد التحاميل الشرجية اليت تستخدم كمسكن لألمل، الصيام؟

   * ما حكم استخدام اإلبر يف العضل سواء مسكنات، أم مضادات حيوية؟

سائر  عن  يتنع  أن  الصائم  على  أن  بالضرورة  الدين  من  املعلوم  من  إن  اجلواب:    

املغذية، وحقن  كاإلبر  معناها،  كان يف  وما  والشراب، واجلماع،  الطعام،  املفطرات من 

الدم، وغري ذلك.

التخدير  استخدام  فإن  األسنان،  بعالج  تتعلق  مسائل  من  ذكرت  ما  إىل  وبالنسبة    

املوضعي، وجهاز احلفارة، ومواد احلشوة، وقلع األسنان، والتحاميل الشرجية، واإلبر يف 

العضل، أو الوريد، املستخدمة للعالج والتداوي، كل ذلك ال يفطر الصائم، كما ورد 

يف ومضات أحكام الصيام الصادرة عن جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني لعام 2013م.

    ومن يبتلع شيئًا من املواد العالجية، أو الدم عمدًا يفطر، أما من يبتلع شيئًا من ذلك 

عن غري قصد، فللعلماء فيه قوالن، أرجحهما أنه ال يفطر، لقول رسول اهلل، صلى اهلل 

1*(، والواجب 

عليه وسلم: )ِإنَّ اهلل َوَضَع َعْن ُأمَّيِت اخْلََطَأ َوالنِّْسَياَن َوَما اْسُتْكِرُهوا َعَلْيِه()
* سنن ابن ماجة، كتاب الطالق، باب طالق املكره والناسي، وصححه األلباني.
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على املريض أن يتخلص من مواد العالج والدماء اليت تسيل من األضراس والفم، فإن 

بقي شيء من آثار ذلك ال يكن االحرتاز منه، فال يضر الصائم بإذن اهلل، ولكن ينصح 

بعالج األسنان أثناء الليل إذا مل يكن فيه مشقة، أو تأخريه إىل ما بعد شهر رمضان إن 

تيسر ذلك؛ تنبًا لكل هذه احملاذير، واحتياطًا للمحافظة على سالمة العبادة، واهلل تعاىل 

أعلم.

النيكوتني 27. حكم لصقة 

   السؤال: ما حكم استخدام لصقة النيكوتني يف نهار رمضان؟

    اجلواب: إن لصقات النيكوتني من نوازل هذا العصر، وهي عبارة عن شريط مطاطي 

الصق، ينبعث منه النيكوتني على هيئة مادة لزجة يتصها اجللد، وتدخل إىل الدم عرب 

الشعريات الدموية.

ومن  وجميزين،  مانعني  بني  فريقني،  إىل  املعاصرون يف حكمها  العلماء  اختلف  وقد    

حجة املانعني أن هذه اللصقات تد اجلسم بالنيكوتني كالتدخني تاماً، فال فرق بينهما 

يف احلكم.

واملراهم  الدهونات  مثل  اجللد  طريق  عن  اجلسم  يدخل  ما  أن  فريون  اجمليزون  أما    

واللصقات العالجية كله ليس مفطرًا.

  وعليه؛ فإن جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني يف قراره رقم: )2/ 107( الصادر بتاريخ 

باالبتعاد  مأمور  واملسلم  الشبهات،  من  شبهة  اللصقات  هذه  أن  يرى  2013م   /7  /4

احْلََراَم  َوِإنَّ   ،ٌ َبنيِّ احْلَاَلَل  )ِإنَّ  وسلم:  عليه  اهلل  اهلل، صلى  رسول  لقول  الشبهات،  عن 

ُبَهاِت اْسَترْبََأ ِلِديِنِه  ٌ، َوَبْيَنُهَما ُمْشَتِبَهاٌت، اَل َيْعَلُمُهنَّ َكِثرٌي ِمَن النَّاِس، َفَمِن اتََّقى الشُّ َبنيِّ

ُبَهاِت َوَقَع يِف احْلََراِم، َكالرَّاِعي َيْرَعى َحْوَل احْلَِمى، ُيوِشُك َأْن  َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع يِف الشُّ



68

َيْرَتَع ِفيِه، َأاَل َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك مِحًى، َأاَل َوِإنَّ مِحَى اهلل حَمَاِرُمُه...()1(، فاألحوط للدين االمتناع 

عن استخدام هذه اللصقات، حفاظًا على سالمة العبادة، واهلل تعاىل أعلم.

الفيتامينات على الصيام 28. مدى تأثري حقن 

    السؤال: فتاة تعاني من نقص يف الفيتامينات واحلديد، وقد وصف هلا الطبيب حقنًا 

حتتوي على فيتامينات، فهل تؤثر على صيامها؟

    اجلواب: احلقن العالجية اليت يأخذها الصائم، إما أن تكون للتغذية، وبناء اجلسم، 

فتفطر؛ ألنها يف مقام األكل والشرب، وإما أن تكون للتداوي والعالج، فال تفطر؛ ألنها 

ليست أكاًل وال شرباً، والراجح أن حقن الفيتامينات واحلديد ليست مغذية يف ذاتها، 

وعليه؛ فإنها ال تفطر، وننصح بتناول هذه احلقن يف فرتات اإلفطار إن أمكن؛ خروجًا من 

الشبهة، واحتياطًا للعبادة، واهلل تعاىل أعلم.

29. قضاء ما فات من رمضان   

    السؤال: أفطرت يف رمضان بسبب املرض، مع العلم أن علّي قضاء ثالثة أيام من 

رمضان السابق، كما أن زوجيت مل تقض ما فاتها من صيام خالل سبعة أعوام، حيث 

كانت تفطر ستة أيام يف شهر رمضان، فهل يتوجب علينا دفع كفارة؟ وهل الكفارة تغين 

عن القضاء؟

    اجلواب: إن من أفطر أيامًا من رمضان فعليه أن يقضيها قبل جميء رمضان التالي، فعن 

ْوُم ِمْن َرَمَضاَن َفَما َأْسَتِطيُع َأْن َأْقِضَي  عائشة، رضي اهلل عنها، قالت: )َكاَن َيُكوُن َعَليَّ الصَّ

ِإالَّ يِف َشْعَباَن()2(، قال ابن حجر، رمحه اهلل: )ويؤخذ من حرصها على ذلك يف شعبان أنه 

1. صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب أخذ احلالل وترك الشبهات.
2. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان.
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ال جيوز تأخري القضاء حتى يدخل رمضان آخر()1(، فمن أخر القضاء حتى دخل عليه 

عليه  إثم  فهذا ال  كاملرض وغريه،  بعذر  القضاء  تأخري  يكون  أن  فإما:  التالي،  رمضان 

بالتأخري؛ ألنه معذور، فيقضي عدد األيام اليت أفطرها، وليس عليه كفارة، أما من أخر 

القضاء حتى أتى رمضان اآلخر دون عذر، فللعلماء فيه قوالن: القول األول: ما ذهب إليه 

املالكية واحلنابلة والشافعية، وهو أنه آثم بتأخريه القضاء، وجيب عليه القضاء والكفارة: 

والقول الثاني؛ هو مذهب احلنفية وبعض العلماء، وهو أنه ال يلزمه إال القضاء، إال أنه 

ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخر{)2(،  آثم للتأخري، لقوله تعاىل: }َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

فقد ذكر اهلل تعاىل القضاء، ومل يذكر اإلطعام.

وعليه؛ فأنت وزوجتك تأثان لتأخريكما القضاء، فيجب عليكما االستغفار، وقضاء ما 

فاتكما من الصيام، وال يلزمكما دفع الكفارة، أما إذا أصيب أحدكما مبرض مزمن ال 

الصيام، كما جيب  تكون على من عجز عن  الفدية؛ ألنها  وقتها  فتجب  برؤه؛  يرجى 

على زوجتك قضاء ما فاتها من الصيام يف السنوات السبع املاضية، وهو ما يعادل اثنني 

وأربعني يوماً، دون دفع كفارة، حسب رأي األحناف ومن وافقهم، واهلل تعاىل أعلم.

30. قضاء ما فات من رمضان بسبب املرض

    السؤال: أبلغ من العمر 39 عاماً، صمت رمضان من الصغر حتى سن 18، وبسبب 

الصيام دخلت املشفى مرتني، ومل أصم منذ 15 سنة، وكنت أخرج فدية صيام، ومنذ مخس 

سنني وأنا أصوم، فماذا خبصوص اخلمس عشرة سنة اليت مل أصمها؟

    اجلواب: الصيام ركن من أركان اإلسالم، وفرض على كل مسلم عاقل، بالغ، مقيم، 

1. فتح الباري: 4 /191.
2. البقرة: 184.
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َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن  سليم، قال تعاىل: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ

َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقون{)1(، فإذا كان الصيام يشق على اإلنسان، أو يزيد من مرض املريض 

ويضاعفه، فيجوز له أن يفطر عماًل بالرخصة الشرعية، ويرى جهور الفقهاء وجوب 

ٌة ِمْن  قضاء ما فاته من الصوم، لقوله تعاىل: }َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

َأيَّاٍم ُأَخَر{)2(.

السنوات مريضًا  فإذا كنت يف تلك  فيها،  اليت مل تصم  السنوات  بالنسبة إىل  أما      

مرضًا ال يرجى برؤه، وأخرجت الفدية، فليس عليك قضاء هذه األيام وجوباً، فإن شفيت 

األجر  ولك  نافلة،  ذلك  وُيعد  بأس،  فال  األيام  تلك  تقضي  أن  وأحببت  مرضك  من 

والثواب، أما إذا كان مرضك يرجى برؤه، فإنه جيب عليك أن تقضي األيام اليت أفطرتها، 

ٌة مِّْن َأيَّاٍم ُأَخَر{)3(، وال يلجأ إىل الفدية إالَّ من عجز عن الصيام، قال  لقوله تعاىل: }َفِعدَّ

ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة  تعاىل:}َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

َطَعاُم ِمْسِكنٍي{)4(، ويف احلالة املذكورة يف السؤال، فقد يكون من العسري على السائل أن 

يقضي ما فاته بسبب تلك السنني الطويلة اليت أفطر فيها بسبب املرض، ويف هذه احلالة 

يكن أن يكتفي بالفدية اليت أخرجها، عسى اهلل أن يقبل منه ذلك، واهلل تعاىل أعلم.

31. قضاء ما فات من رمضان بسبب السجن

    السؤال: اعتقلت من قبل قوات االحتالل الصهيوني، ملدة 40 شهرًا، وكان عمري 

حينها 18 سنة، ويف السجن مل أصم يومًا واحدًا، ومر علي رمضان أربع مرات، فهل 

علّي أن أصوم عن كل يوم يوماً، أو عن كل يوم 60 يومًا؟ وهل يكفي إخراج مال عن 

هذه املدة؟ وما قيمته؟ 

1. البقرة: 183.

2. البقرة: 184.

3. البقرة: 185.

4. البقرة: 184.
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      اجلواب: الصيام فرض على كل مسلم عاقل، بالغ، مقيم، سليم، قال تعاىل: }َيا َأيَُّها 

َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن{)1(، ومبا  الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ

أنك أفطرت كما ذكرت عدة أعوام، فعليك بالتوبة الصادقة، قال تعاىل: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن 

آَمُنوا ُتوُبوا ِإىَل اهلل َتْوَبًة َنُصوًحا َعَسى َربُُّكْم َأْن ُيَكفَِّر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َوُيْدِخَلُكْم َجنَّاٍت 

َتِْري ِمْن حَتِْتَها اأَلْنَهاُر{)2(، وعليك أن تقضي ما فاتك، كل يوم بيوم، أي 120 يوماً، وال 

يلجأ إىل الفدية إالَّ من عجز عن الصيام، قال تعاىل: }َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا َأْو َعَلى 

ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكنٍي{)3(، نسأل اهلل أن يوفقك  َسَفٍر َفِعدَّ

ويثبتك ويتقبل صيامك وتوبتك.

32. فدية الصوم

الصوم  فدية  مقدار  فما  الطبيب،  بأمر  الصوم  يستطيع  وال  مريض  ولدي  السؤال:      

بالنقود؟

    اجلواب: بدايًة نسأل اهلل سبحانه أن يشفي ولدك، ويف مثل هذه احلالة ينظر إذا كان 

مكلفًا )بالغًا عاقاًل(، وكان يستطيع الصوم فيما بعد، فإن كان مريضًا مرضًا مؤقتاً، فال 

داعي لدفع الفدية، ويكنه القضاء بعد شفائه، لقوله تعاىل: }َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا َأْو 

ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر{)4(، أما إذا كان مرضه ال يرجى برؤه، فإن فدية الصيام؛ إطعام  َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

مسكني وجبتني من أوسط طعامه عن كل يوم يفطر فيه، حبيث ال تقل قيمة الفدية عن 

قيمة صدقة الفطر يف حدها األدنى، وهي هلذا العام تسعة شواقل 2012م، كما قرر ذلك 

جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني يف قراره رقم )1 /100(.

1. البقرة: 183.
2. التحريم: 8.
3. البقرة: 184.
4. البقرة: 184.
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الزكاة
33. أحكام الزكاة 

    السؤال : هل جيوز تعجيل إخراج الزكاة؟ وهل جيوز إخراجها مواد عينية؟ وهل جيوز 

إعطاؤها جلمعيات األيتام أو مدارس شرعية أو جعيات خريية أو مساجد؟  

    اجلواب: فيما يتعلق حبكم تعجيل الزكاة، فقد ذهب جهور العلماء إىل جواز تعجيل 

الزكاة قبل بداية احلول، إذا كان املكلف مالًكا للنصاب، فعن علي: )َأنَّ اْلَعبَّاَس َسَأَل 

َص َلُه يِف َذِلَك()1(، وقال  ، َفَرخَّ النَِّب، صلى اهلل عليه وسلم، يِف َتْعِجيِل َصَدَقِتِه َقْبَل َأْن حَتِلَّ

بعضهم: ال جيوز إخراجها قبل الوقت ألنها عبادة؛ وألن احلول شرط من شروط الزكاة، 

ونرجح رأي اجلمهور لوجاهته؛ ولألثر الصحيح الوارد باخلصوص.

   وبالنسبة إىل حكم إخراجها مواد عينية، فاألصل أن خترج الزكاة من الصنف الذي 

وجبت فيه، وإخراجها على هذه الصفة متفق عليه عند العلماء، أما إخراج قيمة الزكاة 

الواجبة بالنقد، أو من صنف آخر، فقد اختلف فيه العلماء، فذهب اجلمهور إىل منعه، 

وأجازه احلنفية، وبعض علماء احلنابلة، ويرجح ابن تيمية جواز إخراج القيمة للحاجة، 

أو املصلحة الراجحة، ويقول يف ذلك: )وهذا القول هو أعدل األقوال، فإن كان آخذ 

املال له بها كسوة وأعطاه، فقد أحسن  الزكاة يريد أن يشرتي بها كسوة فاشرتى رب 

إليه...()2(.

  وتبنى جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني يف قراره رقم: 1 /92 بتاريخ 13 /10 /2011م 

جواز إخراج قيمة الزكاة إذا حتققت بذلك مصلحة املستفيد منها، حيث جاء يف نص 

قراره املذكور: )وأما إخراج زكاة الذهب باعتبار قيمته فهذا جائز، على أن يراعى يف ذلك 

1. سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب يف تعجيل الزكاة، وحسنه األلباني.
2. الفتاوى الكربى: 4 /188.
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مصلحة الفقري؛ ألن من مقاصد الزكاة املواساة، وإغناء الفقري، واملسكني، وشكر النعمة(، 

وعليه؛ فإن وجدت املصلحة الراجحة للمستفيد من الزكاة بإخراجها له بالقيمة، فال 

حرج يف ذلك.

أو جعيات  أو مدارس شرعية،  األيتام،  الزكاة جلمعيات  إعطاء  فيما خيص حكم  أما    

القرآنية  اآلية  ذكرتها  اليت  إال إىل األصناف  الزكاة  إعطاء  أو مساجد، فال جيوز  خريية، 

َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواملََْساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َواملَُْؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َويِف  ا الصَّ يف قوله تعاىل: }ِإنََّ

ِبيِل َفِريَضًة ِمَن اهلل َواهلل َعِليٌم َحِكيٌم{)1(، فإذا  الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسِبيِل اهلل َواْبِن السَّ

حتقق يف اليتيم صفة من صفات مستحقي الزكاة كالفقر، أو املسكنة؛ فيجوز حينئذ دفع 

الزكاة إليه، أما إذا كان اليتيم غنيًا فإنه ال جيوز دفع الزكاة إليه، بل تب الزكاة يف ماله 

َدَقُة ِلَغيِنٍّ، َواَل  على الراجح من أقوال العلماء، لقوله صلى اهلل عليه وسلم: )اَل حَتِلُّ الصَّ

.)2( ) ِلِذي ِمرٍَّة َسِويٍّ

   وبالنسبة إىل جعيات األيتام، أو املدارس الشرعية، أو اجلمعيات اخلريية، أو املساجد، 

فيمكن التربع إليها من الصدقات اليت تندرج حتت باب الرب واإلحسان، أما بالنسبة إىل 

صرف الزكاة هلا فيجوز إذا أمكن ختصيص حساب للفقراء املنتفعني من تلك اجلمعيات؛ 

إليداع الزكاة فيه لصاحلهم، أو إتباع أي أسلوب آخر يكن دفع الزكاة ملستحقيها من 

املنتفعني من تلك املؤسسات، واهلل تعاىل أعلم.

34. حكم زكاة املدخرات يف شركة

    السؤال: يوجد لدي مدخرات يف شركة، فهل علّي زكاتها، مع العلم أنها مدخرات 

راتب تصرف يف حالة االستقالة؟

   اجلواب: فإن زكاة أتعاب نهاية اخلدمة، واألموال املدخرة على هذا النحو يف احلقيقة 
1. التوبة: 60.

2. سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، وصححه األلباني.
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ليست ملكًا لك، فال تستطيع أخذها إال بعد نهاية اخلدمة، أو االستقالة، وعليه؛ فال زكاة 

عليها حتى يتم استالمها، ومن ثم تدفع زكاتها إذا بلغت نصابًا وحدها، أو من خالل 

إضافتها إىل بقية مالك، هذا إذا كنت موظفًا يف تلك الشركة، ولكن إذا كنت مساهمًا 

فيها؛ فعليك زكاة أسهمك فيها  يف نهاية كل عام بإضافتها إىل أموالك األخرى، وخترج 

ما نسبته 2.5 % من جمموع هذه األموال، واهلل تعاىل أعلم.

الطالب املدخر 35. حكم زكاة مصروف 

أبيه مصروفًا لتغطية مصاريفه الشخصية، كونه      السؤال: طالب جامعي يتسلم من 

يدرس يف مدينة أخرى، ومع انقضاء العام الدراسي يستنفذ املال كاماًل تارة؟ ويدخر إن 

بقي منه شيء للعام الذي يليه تارة أخرى، فهل عليه زكاة إن وصل ما تبقى عنده قدر 

النصاب؟

   اجلواب: فرض اهلل تعاىل الزكاة على عباده، وجعلها ركنًا من أركان اإلسالم، لقوله 

1*(، ويشرتط يف املال الذي تب فيه 

يِهْم ِبَها{) ُرُهْم َوُتَزكِّ تعاىل: }ُخْذ ِمْن َأْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

الزكاة: امللك التام، والنماء، وبلوغ النصاب، والفضل عن احلوائج األصلية، والسالمة 

من الدين، وحوالن احلول.

    وبناًء عليه؛ فإذا كان هذا املال الذي ادخره الطالب مستوفيًا للشروط السابقة جيعها، 

وحال عليه احلول؛ فتجب فيه الزكاة.

اليتيم  املالكية والشافعية واحلنابلة واسحق، أن يف مال  الفقهاء من      ورأى جهور 

زكاة، إذا توافرت فيه شروط الزكاة، وحيث إن الزكاة وجبت يف مال اليتيم حسب رأي 

اجلمهور، فمن باب أوىل أن يدفع هذا الطالب الزكاة، لتوافر شروط الزكاة يف ماله، واهلل 

تعاىل أعلم.
* التوبة: 103.
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  36. حكم الزكاة عن حسابات التوفري اخلاصة باألطفال

    السؤال: هل تب الزكاة يف حسابات التوفري اخلاصة باألطفال؟

وعلى  الفقهاء،  باتفاق  الربوية حمرمة شرعًا  البنوك  التوفري يف  إن حسابات     اجلواب: 

السائل أن يبحث عن سبيل الدخار أموال أبنائه أو استثمارها يف جمال مباح شرعاً.

    والزكاة تب إذا بلغ املال النصاب، وحال عليه احلول، سواء أكان صاحب املال صغريًا 

ِبَها{)1(، واهلل  يِهْم  َوُتَزكِّ ُرُهْم  ُتَطهِّ َصَدَقًة  َأْمَواهلِِْم  ِمْن  }ُخْذ  قال اهلل تعاىل:  أم كبريًا، فقد 

تعاىل أعلم.

املال اجملموع لبناء مسجد أو مصلحة عامة 37.حكم زكاة 

    السؤال: ما حكم زكاة املال اجملموع لبناء مسجد أو ملصلحة عاّمة؟

   اجلواب: ذهب جهور الفقهاء إىل أّن املال الذي ُأخرج يف عمل خريي، كبناء املساجد، 

ليس فيه زكاة؛ ألّنه يأخذ حكم املال املوقوف، واملال املوقوف ال زكاة فيه؛ ألّنه ليس له 

مالك معنّي، قال اإلمام الكاساني، رمحه اهلل: )ال تب الزكاة يف سوائم الوقف واخليل 

املسبَّلة؛ لعدم امللك، وهذا ألّن يف الزكاة تليًكا، والتمليك يف غري امللك ال يتصّور()2(، 

وقال اإلمام الّنووي، رمحه اهلل: )إذا كانت املاشية موقوفة على جهة عاّمة كالفقراء، أو 

املساجد، أو الغزاة، أو اليتامى وشبه ذلك، فال زكاة فيها؛ ألّنه ليس هلا مالك معني...()3(، 

وقال أيًضا: )ثار البستان وغلة األرض املوقوفني، إن كانت على جهة عامة، كاملساجد، 

والقناطر، واملدارس، والفقراء، واجملاهدين، والغرباء، واليتامى،  واألرامل، وغري ذلك، 

1 التوبة: 103.
2. بدائع الصنائع، 2 /9.

3. اجملموع شرح املهّذب، 5 /340.
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فال زكاة فيها()1(، وقال الرحيباني احلنبلي: )وال تب زكاة... يف نقد موصى به يف وجوه 

بر، أو موصى لُيشرتى به وقف؛ لعدم تعيني مالكه()2(.

وعليه؛ فإّن املال اجملموع لبناء مسجد، أو جلهة عاّمة، كجمعية خريية أو نقابة أو غريها، 

فإّنه ال زكاة فيه، واهلل أعلم. 

38. حكم زكاة اجلمعية

    السؤال: اشرتكت يف جعية وقبضتها أول شخص، واملبلغ ما زال موجودًا معي، ومر 

عام وأنا أسدد أقساطها، ومل أسدد إال النصف، وبقيت هلا سنة كاملة كي تنتهي، فهل 

أخرج زكاتها؟

    اجلواب: بالنسبة إىل زكاة أموال اجلمعية، ففي مثل هذه احلالة ختصم قيمة األقساط 

املتبقية يف ذمتك للجمعية من قيمة ما أخذت، فإن كان الباقي مع أموالك األخرى يبلغ 

فإنك ملزم  أردني، وحال عليه احلول،  دينار  العام ثالثة آالف  النصاب، وهو هلذا  حد 

بإخراج الزكاة بنسبة 2.5 %، واهلل تعاىل أعلم.
39. زكاة الذهب

     السؤال: ما املعتمد يف زكاة الذهب؟ وهل جيوز إرسال شيء بديل عن نقود الزكاة مثل 

بطاقات اهلواتف أو مواد بناء؟ وهل إخراج زكاة الذهب مرة واحدة يف العمر؟

    اجلواب: الذهب إما أن يكون للزينة أو التجارة، واختلف الفقهاء يف زكاته؛ فينظر إذا 

كان الذهب معدًا للتجارة، فإنه تب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، وقدره عشرون مثقااًل، 

أي ما يعادل 85 غراماً، وبالنسبة إىل كيفية إخراج زكاة الذهب ملن وجبت عليه، فتكون 

بتقويم وزن الذهب بسعر السوق احلالي، ثم خيرج من تلك القيمة ربع العشر؛ أي 

.% 2.5

1. اجملموع شرح املهّذب، 5 /575.
2. مطالب أولي الّنهى، 2 /16، بتصّرف.
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   أما إذا كان الذهب ُحلياً، فقال اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة أنه ال تب 

فيه الزكاة، وذهب األحناف إىل أن احللي تب فيها الزكاة كل سنة، وذهب بعض أهل 

العلم إىل إخراجها مرة يف العمر؛ رواه البيهقي عن أنس، والراجح عدم وجوب الزكاة 

يف احللي املعّد لالستعمال، ألنه متاع شخصي، وليس مااًل مرصودًا للنماء، حيث من 

شروط وجوب الزكاة كون املال نامياً. 

   واختلف العلماء يف حكم إخراج القيمة بدل العني الواجبة يف الزكاة، كمواد البناء أو 

بطاقات اهلواتف، فالذي ذهب إليه اجلمهور أن ذلك ال جيوز ألمور عدة، منها: أن الزكاة 

عبادة، وال يصح أداء العبادة إال على الوجه املأمور به شرعاً.

    وذهب اإلمام أبو حنيفة والبخاري وأشهب وابن القاسم، يف رواية عنه، إىل جواز 

إخراج القيمة بدل العني، وهنالك مذهب ثالث وسط يراه شيخ اإلسالم ابن تيمية، 

أو  حلاجة  كان  إن  أما  منوع،  راجحة  مصلحة  وال  حاجة  لغري  القيمة  إخراج  أن  وهو 

مصلحة راجحة تعود على الفقري فال بأس به، قال رمحه اهلل: )إخراج القيمة لغري حاجة 

وال مصلحة راجحة منوع منه... وألنه متى جوز إخراج القيمة مطلقًا فقد يعدل املالك 

إىل أنواع رديئة، وقد يقع يف التقويم ضرر، وألن الزكاة مبناها على املواساة، وهذا معترب 

يف قدر املال وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو املصلحة أو العدل، فال بأس منه()1(.

   ونرى أن الراجح يف املسألة، واهلل أعلم، حاجة الفقري، فإن كانت املصلحة يف أن نرسل 

إليه املواد العينية بعثناها له، وإن كان غري ذلك بعثنا له النقود، فقد جاء يف البخاري: 

)وقال طاووس: قال ُمَعاٌذ، رضي اهلل عنه، أِلَْهِل اْلَيَمِن: اْئُتوِني ِبَعْرٍض ِثَياٍب مَخِيٍص أو 

َرِة، َأْهَوُن َعَلْيُكْم َوَخرْيٌ أِلَْصَحاِب النب، صلى اهلل  ِعرِي َوالذُّ َدَقِة َمَكاَن الشَّ َلِبيٍس يف الصَّ

عليه وسلم، ِباملَِْديَنِة()2(، واهلل تعاىل أعلم.
1. جمموع الفتاوى: 25 /82.

2. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العرض يف الزكاة.
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الذهب احملفوظ لثمن بيت 40. حكم زكاة 

    السؤال: رب أسرة يعيش يف بيت صغري جدًا، وحياول شراء بيت أكرب للعائلة، ولكن 

من الصعب شراء بيت دون أخذ قرض ربوي، فقام ببيع بيته الذي يعيش فيه وشراء 

الذهب ويبيعه، ثم يشرتي بيت كبري، ولكن أسعار  يرتفع سعر  أن  أمل  ذهب؛ على 

الذهب يف انفاض، وهو يعيش يف بيت باإلجيار، فهل تب عليه زكاة عن الذهب يف 

باعه لكي  الذي  البيت  بالذهب لالدخار، بل هو ثن  أنه ال حيتفظ  هذه احلالة، علمًا 

يشرتي بيتًا أكرب، وهو يعيش اآلن باإلجيار؟

أن هذا  النصاب وحوالن احلول، ومبا  الزكاة، بلوغ  إن من شروط وجوب      اجلواب: 

الذهب بلغ نصاباً، وحال عليه احلول فتجب فيه الزكاة، فقد أوجب اإلسالم الزكاة يف 

مال اليتيم، على الرأي الراجح، حتى ال تأكله الصدقة، وهذا املال أوىل بإجياب الزكاة فيه.

    واألصل أن التعامل الربوي حمرم شرعاً، لقوله تعاىل: }الَِّذيَن َيْأُكُلوَن الرَِّبا اَل َيُقوُموَن 

ا اْلَبْيُع ِمْثُل الرَِّبا َوَأَحلَّ  ْيَطاُن ِمَن املَْسِّ َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقاُلوا ِإنََّ ِإالَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّ

اهلل اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا{)1(، ولكن بالنسبة إىل أخذ املغرتبني يف الدول األجنبية قرضًا من 

أجل السكن، فقد اختلف العلماء يف هذه املسألة، ففريق من العلماء حرم التعامل بالربا 

بشتى أشكاله وصوره، وفريق أجازه يف مثل هذا الظرف، بناًء على قاعدة )احلاجة تنزل 

منزلة الضرورة(، واهلل تعاىل يقول: }َفَمِن اْضُطرَّ َغرْيَ َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِإْثَم َعَلْيِه ِإنَّ اهلل 

َغُفوٌر َرِحيٌم{)2(، فاإلمام أبو حنيفة، وصاحبه حممد بن احلسن، وسفيان الثوري، وإبراهيم 

النخعي، ورواية عن أمحد، ورجحها ابن تيمية فيما ذكره بعض احلنابلة، ذهبوا إىل جواز 

التعامل بالربا، وغريه من العقود الفاسدة بني املسلمني وغريهم يف غري دار اإلسالم، 

1. البقرة: 275.

2. البقرة: 173.
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فقد جاء عن إبراهيم النخعي، أنه قال: )ال بأس بالدينار بالدينارين يف دار احلرب بني 

املسلمني وبني أهل احلرب()1(. 

    وهذا أيضًا ما ذهب إليه بعض العلماء احملدثني، منهم الدكتور مصطفى الزرقا، واهليئة 

لإلفتاء  األوروبي  اجمللس  وأفتى   ،)85/  42( رقم  قرارها  يف  بالكويت  للفتوى  العامة 

جبواز شراء األقليات املسلمة يف دول الغرب بيوتًا للسكن عن طريق القروض البنكية؛ 

مراعاة للظروف اليت يعيشها املسلمون يف تلك البالد، وحاجتهم املاسة إىل السكن يف 

بيت يلكونه؛ ألن القرض مع فائدة أصبح أوفر ملال املسلم من االستئجار الذي خيرج 

به املستأجر يف النهاية صفر اليدين، حبيث ال يلك شيئاً، ويبقى البيت لصاحبه املؤجر، 

بربا  االقرتاض  جيوز  فال  بقدرها(،  يقدر  للضرورة  أبيح  )ما  بقاعدة  مقيد  هذا  ولكن 

اليت ال  الشرعية،  البدائل  إجياد  باالجتهاد يف  للتجارة وحنوها، وننصح  البيوت  لتملك 

شبهة فيها، واهلل تعاىل أعلم.

الزينة 41. حكم زكاة ذهب   

     السؤال : أمي تلك ثالثة أزواج من الذهب، تلبس منها زوجًا وترفع اثنني، فما هو 

نصاب زكاتها؟ وما مقداره؟ وما هي مصارفه؟ ومتى خترج؟

    وقد أخرجت أمي زكاة ذهبها البنها الفقري الذي ال يكفيه عمله، فهل جيوز هلا ذلك؟

    اجلواب : الزكاة فريضة من فرائض الدين اإلسالمي، وأحد أركانه، قال تعاىل: }ُخْذ 

فإذا كان ذهب والدتك للبس والزينة،  ِبَها{)2(،  يِهْم  َوُتَزكِّ ُرُهْم  ُتَطهِّ َصَدَقًة  َأْمَواهلِِْم  ِمْن 

فال تب فيه الزكاة عند كثري من الفقهاء، أما إن كان الذهب للكنز واالدخار، وتوافرت 

فيه شروط وجوب الزكاة، وهي امللك التام، وبلوغ النصاب، وحوالن احلول، فتجب فيه 

1. شرح مشكل اآلثار: 8 /249، قال العالمة ظفر العثماني يف إعالء السنن: 14 /350 سنده حسن.
2. التوبة: 103.
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الزكاة، والقدر الواجب إخراجه، هو ربع العشر أي 2.5 %، وتصرف لألصناف الثمانية 

َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواملََْساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َواملَُْؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم  ا الصَّ الواردة يف قوله تعاىل: }ِإنََّ

ِبيِل َفِريَضًة ِمَن اهلل َواهلل َعِليٌم َحِكيٌم{)1(. َويِف الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسِبيِل اهلل َواْبِن السَّ

    أما دفع أمك الزكاة البنها، إذا كان ذهبها ما تب فيه الزكاة، فقد اتفق العلماء على 

أنه ال جيوز للمزكي أن يدفع زكاته ملن تلزمه نفقته، ألنه بدفعه الزكاة هلم، أسقط النفقة 

عن نفسه، وعلى هذا، فإن كان يلزم األم أن تنفق على ولدها، فال جيوز هلا أن تعطيه من 

الزكاة، وال تب عليها النفقة، إال إذا توافرت الشروط اآلتية:

1. عدم وجود األب، فإذا ُوجد األب، فالنفقة واجبة عليه وحده، قال ابن قدامة: "وجيب 

عليها ]األم[ أن تنفق على ولدها، إذا مل يكن له أب، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي")2(.

2. أن تكون األم غنية عندها من املال ما يزيد عن حاجتها.

3. أن يكون الولد فقريًا أو مسكينًا حمتاجًا إىل املال.

    وإن كان ال يلزمها شرعًا أن تنفق عليه، فال حرج عليها من إعطائه الزكاة، بل ذلك 

َدَقَة على املِْْسِكنِي  أفضل من إعطائه لشخص آخر، قال عليه الصالة والسالم: )ِإنَّ الصَّ

َصَدَقٌة، َوَعَلى ِذي الرَِّحِم اْثَنَتاِن؛ َصَدَقٌة َوِصَلٌة()3(.

    وعليه؛ إن كانت الزكاة ال تصح من أمك على ولدها، فعليها إعادة إخراج الزكاة عن 

السنني اليت دفعتها له، هذا واهلل أعلم.

1. التوبة: 60.
2. املغين البن قدامة، 8 /169.

3. سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب الصدقة على األقارب، وصححه األلباني.
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42. حكم زكاة األرض

     السؤال: اشرتيت أنا وزوجيت قطعيت أرض، األوىل لبناء بيت عليها، والثانية لبيعها 

والبناء بثمنها، وأوشك احلول على املرور، فهل علّي زكاة؟

بناء بيت عليها،  اليت اشرتيتها أنت وزوجتك ألجل      اجلواب: قطعة األرض األوىل 

ال زكاة فيها، وأما القطعة الثانية، اليت اشرتيتها بنية بيعها والبناء بثمنها، فاملسألة فيها 

خالف، والذي نيل إليه، أن عليك إخراج الزكاة عند مرور كل حول بعد شرائها، وبلوغ 

ثنها نصاباً، وذلك ألنك اشرتيتها بنية بيعها، فتكون عرضًا من عروض التجارة، وفيها 

الزكاة، لقوله تعاىل: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْنِفُقوا ِمْن َطيَِّباِت َما َكَسْبُتْم َومَّا َأْخَرْجَنا َلُكْم 

ُموا اخْلَِبيَث ِمْنُه ُتْنِفُقوَن َوَلْسُتْم ِبآِخِذيِه ِإالَّ َأْن ُتْغِمُضوا ِفيِه َواْعَلُموا  ِمَن اأَلْرِض َوال َتَيمَّ

َأنَّ اهلل َغيِنٌّ مَحِيٌد{)1(. واهلل تعاىل أعلم.

43. حكم الزكاة على أرض بقصد االستثمار

    السؤال: اشرتيت قطعة أرض يف منطقة بعيدة نسبيًا بقصد بيعها عندما يرتفع ثنها، 

وقد مر على ذلك سنني عدة، ومل يرتفع السعر، فهل تب علّي الزكاة فيها، وهل ُأزكي 

عن األرباح أم عن رأس املال، وهل أزكي عن كل سنة أم عن سنة واحدة؟

هو  عندهم:  )املدير(  فالتاجر  املدير؛  وغري  املدير  التاجر  بني  املالكية  فّرق  اجلواب:      

)كتجار  والشراء؛  البيع  يف  وقت  له  ينضبط  وال  احلاضر،  بالسعر  ويشرتي  يبيع   الذي 

والطوَّافني        احلوانيت  أصحاب  من  وغريهم  واألدوات  واألقمشة  واخلردوات  البقالة 

ارتفاع  بها رجاء  السلعة، ويرتبص  الذي يشرتي  فهو  التاجر اآلخر؛  وأما  بالسلع()2(، 

السعر، ويسمونه )احملتكر(، كالذي يشرتي العقار وأراضي البناء وحنوها، ويرتبص بها 
1. البقرة: 267.

2. بلغة السالك: 1 /224.
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مدة من الزمن، ويرصد األسواق، حتى ترتفع أسعارها، فيبيعها، فريى مالك: أن الزكاة ال 

يتكرر وجوبها عليه بتكرار األعوام، بل إذا باع السلعة زّكاها لسنة واحدة، وإن بقيت 

عنده أعواًما.

   وذهب اجلمهور من احلنفية والشافعية واحلنابلة وغريهم، إىل أن األرض املعدة للتجارة 

تب فيها الزكاة، أما إذا مل تكن األرض للبيع، سواء قصدها للفالحة، أم السكنى، أم 

التأجري، أم حنو ذلك، فليس فيها زكاة؛ لكونه مل يعدها للبيع، فإذا اشرتى شخص أرضًا 

بنية التجارة، ومضى عليها احلول، وجبت فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصاباً، والعربة 

بقيمتها عند إخراج الزكاة، ال وقت الشراء. 

    وعليه؛ فإننا نيل إىل رأي مالك وسحنون وغريهم، وذلك يف أحوال الكساد والبوار، 

الذي يصيب بعض السلع يف بعض السنني، حتى تر األعوام، وال يباع منها إال القليل، 

فمن التيسري والتخفيف على َمن هذه حاله أال تؤخذ منه الزكاة إال عما يبيعه فعاًل، 

على أن ُيعفى عما مضى عليه من أعوام الكساد، وذلك ألن ما أصابه ليس باختياره، وال 

من صنع يده، واهلل تعاىل أعلم.

44. حكم زكاة بضاعة حمل مدين

    السؤال: هل تب الزكاة على البضاعة املوجودة يف حمل تاري مدين؟

يِهْم َوُتَزكِّ ُرُهْم  ُتَطهِّ َصَدَقًة  َأْمَواهلِِْم  ِمْن  }ُخْذ  تعاىل:  اهلل  لقول  واجبة  الزكاة       اجلواب: 

1*(، وهي بركة وناء للمال، وبالنسبة إىل من يلك مااًل أو تارة، وعليه دين، فيحسم 

ِبَها{)

هذا الدين من أموال الزكاة، فإن بقي لديه نصاب، وحال عليه احلول، فيجب عليه الزكاة، 

وهذا ما ذهب إليه جملس اإلفتاء األعلى يف قراره رقم 3 /74 بتاريخ 21 /6 /2009م.

* التوبة: 103.
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45. حكم حتويل الزكاة إىل مواد عينية

   السؤال: ما حكم حتويل أموال الزكاة إىل مواد عينية حبسب حاجة مستحق الزكاة، حيث 

إن املواد العينية يكن نقلها وإيصاهلا حملتاجيها، وهل جيوز صرف الزكاة للمنكوبني من 

أهلنا يف غزة؟ 

   اجلواب: األصل أن خترج الزكاة من الصنف الذي وجبت فيه، وإخراجها على هذه 

الصفة متفق عليه عند العلماء، أما إخراج قيمة الزكاة الواجبة بالنقد، أو من صنف 

آخر، فقد اختلف فيه العلماء، فذهب اجلمهور إىل منعه، وأجازه احلنفية، وبعض علماء 

احلنابلة، ويرجح ابن تيمية جواز إخراج القيمة للحاجة أو املصلحة الراجحة، ويقول 

يف ذلك: )وهذا القول هو أعدل األقوال، فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشرتي بها كسوة 

.)*1

فاشرتى رب املال له بها كسوة وأعطاه، فقد أحسن إليه...()

   وتبنى جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني يف قراره رقم: 1 /92 بتاريخ 13 /10 /2011م 

جواز إخراج قيمة الزكاة إذا حتققت بذلك مصلحة املستفيد منها، حيث جاء يف نص 

قراره املذكور: )وأما إخراج زكاة الذهب باعتبار قيمته فهذا جائز، على أن يراعى يف ذلك 

مصلحة الفقري؛ ألن من مقاصد الزكاة املواساة، وإغناء الفقري، واملسكني، وشكر النعمة(. 

    وعليه؛ فإن وجدت املصلحة الراجحة للمستفيد من الزكاة بإخراجها له بالقيمة، فال 

حرج يف ذلك.

   وبالنسبة إىل حكم صرف الزكاة للمنكوبني يف غزة، فللزكاة مصارف ثانية، حمددة 

َدَقاُت ِلْلُفَقَراء َواملََْساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َواملَُْؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َويِف  ا الصَّ يف قوله تعاىل: }ِإنََّ

* الفتاوى الكربى: 4 /188.
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ِبيِل َفِريَضًة مَِّن اهلِل َواهلُل َعِليٌم َحِكيٌم{)1(، فمن  الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسِبيِل اهلِل َواْبِن السَّ

ينطبق عليه وصف أي صنف منها جيوز أن يعطى من الزكاة، واملنكوبون يف غزة من أوىل 

الناس باملساعدة والعون، ملا جيدون من ظلم وعدوان، واهلل تعاىل أعلم.

التابعة 46. حكم اقتطاع مبالغ مستحقة من أمانات جلان الزكاة 
 لوزارة األوقاف

    السؤال: تقدمت جلنة زكاة بطلب إعفائها من تسديد 30 % من ديون إجيارات مقراتها، 

املستحقة لوزارة األوقاف بصفتها اجلهة املالكة لتلك العقارات، علمًا أنه يوجد للجنة 

مبلغ من املال مودع لدى وزارة األوقاف، فهل جيوز شرعًا اقتطاع املبالغ املستحقة من 

تلك األمانات؟

ِلْلُفَقَراِء  َدَقاُت  ا الصَّ }ِإنََّ الزكاة، فقال تعاىل:  تبارك وتعاىل مصارف  حدد اهلل     اجلواب: 

َواملََْساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َواملَُْؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َويِف الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسِبيِل اهلل َواْبِن 

ِبيِل َفِريَضًة ِمَن اهلل َواهلل َعِليٌم َحِكيٌم{)2(، وعليه؛ فإن كانت أموال جلنة الزكاة املودعة  السَّ

يتم  أن  فينبغي  أموال األغنياء،  ُجبيت من زكاة  أو  اليتامى،  لدى وزارة األوقاف ختص 

أما  االلتزام بصرفها فيما اختصت به، وال جيوز سداد أجرة املقرات والعقارات منها، 

إن وردت هذه األموال إىل جلنة الزكاة عن طريق تربعات أهل اخلري، كما حيصل كثريًا؛ 

حني يتم دعم جلان الزكاة بأموال عامة على شكل تربعات وهبات، فال مانع من تسديد 

مستحقات اإلجيارات من تلك األموال.

   ويف حال تعذر حتديد اجلهة اليت ختصها هذه األموال فيصبح يف األمر شبهة، ينبغي أن 

1. التوبة: 60.

2. التوبة: 60.
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تتقى تنبًا من الوقوع يف احملظور، إذ يقول الرسول، صلى اهلل عليه وسلم: )ِإنَّ احْلَاَلَل 

ُبَهاِت  ٌ، َوَبْيَنُهَما ُمْشَتِبَهاٌت، اَل َيْعَلُمُهنَّ َكِثرٌي ِمَن النَّاِس، َفَمِن اتََّقى الشُّ ٌ، َوِإنَّ احْلََراَم َبنيِّ َبنيِّ

ُبَهاِت َوَقَع يِف احْلََراِم، َكالرَّاِعي َيْرَعى َحْوَل احْلَِمى  اْسَترْبََأ ِلِديِنِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع يِف الشُّ

ُيوِشُك َأْن َيْرَتَع ِفيِه، َأاَل َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك مِحًى، َأاَل َوِإنَّ مِحَى اهلل حَمَاِرُمُه()1(.

يدخل  أنه  يرى  الذي   )18/ رقم165)3  اإلسالمي  الفقه  قرار جممع  إىل  وبالنسبة     

يف )العاملني على الزكاة( يف التطبيق املعاصر املؤسسات واإلدارات ومرافقها املنتدبة 

فنرى  الشرعية،  الضوابط  وفق  الفقراء  على  وتوزيعها  األغنياء  من  الزكاة  لتحصيل 

أن هذا املفهوم يشمل املقر الذي يلزم ملمارسة عمل جلنة الزكاة، دون املؤسسات اليت 

تديرها لنشاطات إضافية، كالتعليم أو الصحة، إال إذا كانت فوائدها حمصورة بالفقراء 

واملساكني، كونهم من مصارف الزكاة، وخالف ذلك خيرج عن نطاق مفهوم العاملني 

عليها، ويكن يف هذه احلالة أن يصرف على تلك املؤسسات اإلضافية من التربعات 

العامة اليت ترد إىل جلان الزكاة، واهلل تعاىل أعلم.

الفطر لألخوات واألقارب 47.حكم إخراج الزكاة وصدقة 

    السؤال: هل جيوز إخراج زكاة املال وزكاة الفطر لألقارب واألخوات؟

َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء  ا الصَّ    اجلواب: بني اهلل سبحانه وتعاىل مصارف الزكاة يف قوله تعاىل: }ِإنََّ

َواملََْساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َواملَُْؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َويِف الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسِبيِل اهلل َواْبِن 

ِبيِل َفِريَضًة ِمَن اهلل َواهلل َعِليٌم َحِكيٌم{)2(، وال يعطى من الزكاة أو صدقة الفطر أحد  السَّ

غريهم.

1. صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب أخذ احلالل وترك الشبهات.
2. التوبة: 60.
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وأوالد  كاألوالد  الفروع؛  من  القريب  وكان  لألقارب،  الزكاة  تعطي  أن  أردت  فإن     

والدهم،  عليهم  وينفق  الزكاة،  من  يعطون  ال  فإنهم  البنات،  وأوالد  والبنات  البنني، 

وكذا األصول؛ كاآلباء واألمهات واألجداد واجلدات، ال يعطون من الزكاة، وينفق عليهم 

ولدهم.

واخلاالت،  واألخوال  والعمات  واألعمام  واألخوات  كاإلخوة  األقارب؛  بقية  وأما      

الزكاة  أهل  من  وكانوا  عليهم،  املنفق  هو  الزكاة  دافع  يكن  مل  ما  الزكاة  من  فيعطون 

املذكورين من الفقراء أو املساكني أو غريهم، ولك بذلك أجر الزكاة وأجر الصلة، قال 

َدَقُة َعَلى املِْْسِكنِي َصَدَقٌة، َوَعَلى ِذي الرَِّحِم ِثْنَتاِن؛ َصَدَقٌة  صلى اهلل عليه وسلم: )إن الصَّ

َوِصَلٌة()1(، واهلل تعاىل أعلم. 

الفقري واملريض املال لألخ  48. حكم إعطاء زكاة 

   السؤال: ما حكم إعطاء زكاة املال لألخ، علمًا أن وضعه املادي سيء، وهل جيوز إعطاء 

زكاة املال إىل األخ املريض الذي ال يستطيع العمل؟

   اجلواب: إن إخراج زكاة املال لألخ احملتاج، أو املصاب مبرض ينعه من العمل، جائز شرعاً، 

ا  بشرط أن يكون أحد األصناف الثمانية اليت تصرف هلم الزكاة، يقول اهلل تعاىل: }ِإنََّ

َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواملََْساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َواملَُْؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َويِف الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمنَي  الصَّ

ِبيِل َفِريَضًة ِمَن اهلل َواهلل َعِليٌم َحِكيٌم{)2(، وبشرط أن ال يكون  َويِف َسِبيِل اهلل َواْبِن السَّ

من تب نفقته عليه، واحلاالت اليت يكون فيها األخ منفقًا على أخيه هي: 

1. أن يكون فاقدًا األب، أو أن األب موجوٌد، لكنه ال يلك اإلنفاق عليه.
1. سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب الصدقة على األقارب، وصححه األلباني.

2. التوبة: 60.



87

2. أن يكون أبناء هذا األخ صغارًا، غري قادرين على الكسب.

3. أال يكون له سوى هذا األخ، أو له أخوة آخرون لكنهم ال يستطيعون اإلنفاق عليه.

4. أال يكون له مصدر رزق آخر، وهذا األخ أقرب الناس إليه)1(.

   ويعد إخراج الزكاة لألخ املستحق من باب الصدقة، وصلة األرحام، َعْن َزْيَنَب اْمَرَأِة 

َعْبِد اهلِل مبِِْثِلِه َسَواًء َقاَلْت: )ُكْنُت يِف املَْْسِجِد، َفَرَأْيُت النَِّبَّ، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: 

، َوَكاَنْت َزْيَنُب ُتْنِفُق َعَلى َعْبِد اهلِل َوَأْيَتاٍم يِف َحْجِرَها، َقاَل: َفَقاَلْت  ْقَن َوَلْو ِمْن ُحِليُِّكنَّ َتَصدَّ

ِلَعْبِد اهلِل: َسْل َرُسوَل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َأجَيِْزي َعينِّ َأْن ُأْنِفَق َعَلْيَك َوَعَلى َأْيَتاٍم 

َدَقِة؟ َفَقاَل: َسِلي َأْنِت َرُسوَل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفاْنَطَلْقُت ِإىَل  يِف َحْجِري ِمْن الصَّ

النَِّبِّ، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَوَجْدُت اْمَرَأًة ِمْن اأْلَْنَصاِر َعَلى اْلَباِب َحاَجُتَها ِمْثُل َحاَجيِت، 

َفَمرَّ َعَلْيَنا ِباَلٌل، َفُقْلَنا َسْل النَِّبَّ، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َأجَيِْزي َعينِّ َأْن ُأْنِفَق َعَلى َزْوِجي 

َوَأْيَتاٍم ِلي يِف َحْجِري؟ َوُقْلَنا: اَل ختْرِبْ ِبَنا، َفَدَخَل، َفَسَأَلُه، َفَقاَل: َمْن ُهَما؟ َقاَل: َزْيَنُب، َقاَل: 

َدَقِة()2(،  َأيُّ الزََّياِنِب؟ َقاَل: اْمَرَأُة َعْبِد اهلِل، َقاَل: َنَعْم، هلََا َأْجَراِن؛ َأْجُر اْلَقَراَبِة َوَأْجُر الصَّ

واهلل تعاىل أعلم. 

الفطر عن أوالدها املنفصلة عن زوجها صدقة  49. حكم إخراج 

   السؤال: أنا امرأة منفصلة عن زوجي، ومل حنصل على الطالق بعد، وأوالدي قضوا 

شهر رمضان عندي، ووالدهم مل ينفق عليهم طوال الشهر مع أنه مقتدر، فهل جيب علّي 

إخراج صدقة الفطر عنهم؟

    اجلواب: صدقة الفطر واجبة على الكبري والصغري، والذكر واألنثى من املسلمني، فعن 

1. الكايف: 3 /374.
2. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج واأليتام يف احلجر.



88

ابن عمر، رضي اهلل عنهما، قال: )َفَرَض َرُسوُل اهلل، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم، َزَكاَة اْلِفْطِر 

ِغرِي َواْلَكِبرِي  َكِر َواأْلُْنَثى، َوالصَّ َصاًعا ِمْن تٍَْر، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعرٍي، َعَلى اْلَعْبِد َواحْلُرِّ، َوالذَّ

اَلِة()1(، وتب صدقة الفطر  ِمْن املُْْسِلِمنَي، َوَأَمَر ِبَها َأْن ُتَؤدَّى َقْبَل ُخُروِج النَّاِس ِإىَل الصَّ

عن الشخص نفسه، وعمن تلزمه نفقتهم، إذا كانت زائدة عن قوته وقوت عياله.

   وعليه؛ فصدقة الفطر تب على والدهم ما داموا صغارًا دون البلوغ؛ ألنه وليهم، 

عن  الفطر  صدقة  بإخراج  األم  قامت  وإذا  األصل،  يف  عليهم  باإلنفاق  املكلف  وهو 

أبنائها الذين لديها فذاك فضل وإحسان منها، وهذا ما نشجعها عليه؛ خمافة أن يضي 

أعلم. تعاىل  واهلل  عنهم،  البعد  أو  اإلهمال،  بسبب  والدهم  عنهم  خيرج  وال  الشهر 

50. حكم صرف الزكاة لطالب فقري

   السؤال: هل توز الزكاة على الطالب الفقري؟

     اجلواب: الزكاة فريضة من فرائض اإلسالم، وركن من أركانه، قال اهلل تعاىل: }َوَأِقيُموا 

ُموا أِلَْنُفِسُكْم ِمْن َخرْيٍ َتُِدوُه ِعْنَد  اَلَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَأْقِرُضوا اهلل َقْرًضا َحَسًنا َوَما ُتَقدِّ الصَّ

اهلل ُهَو َخرْيًا َوَأْعَظَم َأْجًرا{)2(، واملصارف اليت جيب أن تصرف فيها الزكاة ثانية، بيَّنها اهلل 

َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواملََْساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َواملَُْؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم  ا الصَّ تعاىل، فقال سبحانه: }ِإنََّ

ِبيِل َفِريَضًة ِمَن اهلل َواهلل َعِليٌم َحِكيٌم{)3(.  َويِف الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسِبيِل اهلل َواْبِن السَّ

    وقد أجاز العلماء إعطاء الزكاة لطالب العلم الفقري الذي يتعذر عليه اجلمع بني 

طلب العلم والكسب؛ ألن طلب العلم فرض كفاية، ونفع علمه يعود على املسلمني، 

1. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر.
2. املزمل: 20.
3. التوبة: 60.
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مشتغل  أنه  إال  حباله،  يليق  على كسب  قدر  )ولو  النووي:  قال  عليه فحسب،  وليس 

بتحصيل بعض العلوم الشرعية؛ حبيث لو أقبل على الكسب النقطع عن التحصيل 

حلت له الزكاة؛ ألن حتصيل العلم فرض كفاية، وأما من ال يتأتى منه التحصيل، فال حتل 

له الزكاة إذا قدر على الكسب وإن كان مقيمًا باملدرسة()1(، مع ضرورة التنويه إىل عدم 

تأخريها عن وقتها دون ضرورة ملحة، ومراعاة التقيد بأحكام جع الزكاة، وصرفها حسب 

الثابت يف الفقه اإلسالمي، واهلل تعاىل أعلم.

الفلسطيين النفقة  الوقف لصندوق  أو  أو الزكاة  51. حكم إخراج الصدقة 

النفقة       السؤال: ما حكم إخراج الصدقة أو الوقف أو دفع أموال الزكاة لصندوق 

الفلسطيين؟

ا  }ِإنََّ التنزيل:  فقال يف حمكم  الزكاة،  مصارف  وتعاىل  تبارك  اهلل  حدد  فقد       اجلواب: 

َدَقاُت ِلْلُفَقَراء َواملََْساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َواملَُْؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َويِف الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمنَي  الصَّ

ِبيِل َفِريَضًة مَِّن اهلِل َواهلُل َعِليٌم َحِكيٌم{)2(، فالزكاة ال تصرف إال  َويِف َسِبيِل اهلِل َواْبِن السَّ

إىل األصناف الثمانية الواردة يف اآلية الكرية. 

   وجيوز للمسلم أن يتصدق أو يقف هلذا الصندوق من أمالكه وأمواله اخلاصة؛ أما 

الزكاة فيجوز دفعها هلذا الصندوق شريطة أن يكون املستفيد منها من شلتهم مصارف 

الزكاة املذكورة يف اآلية الكرية املذكورة أعاله. 

   وينبغي على هذا الصندوق أن ييز أموال الزكاة عن غريها، مثل أن خيصص حسابًا 

خاصًا يضع فيه ما يأتيه من مال الزكاة، دون خلطه بالصدقات، وأن ينفق منه على الفئة 

املستحقة فقط، وأن يتعجل يف إنفاق مال الزكاة على احملتاجني والفقراء، وال جيوز صرف 

1. اجملموع للنووي: 6 /190.
2. التوبة: 60.
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الزكاة لعموم املنتفعني من الصندوق من األغنياء بأنفسهم أو بذويهم.

   مع مالحظة التقيد بأحكام جع الزكاة وصرفها حسب الثابت يف الفقه اإلسالمي 

وأدلته الشرعية، واهلل تعاىل أعلم.

الطالب احملتاج من  اليت تدفع لصندوق  التربعات واملساعدات  52. حكم اعتبار 
الزكاة

التربعات واملساعدات اليت تدفع لصندوق الطالب     السؤال: هل جيوز شرعًا اعتبار 

احملتاج يف اجلامعة من أموال الزكاة، وما الضوابط الشرعية لالستفادة من أموال الزكاة 

ملساعدة طالب العلم الفقراء؟

   اجلواب: الزكاة فريضة من فرائض اإلسالم، وركن من أركانه، قال اهلل تعاىل: }َوَأِقيُموا 

ُموا أِلَْنُفِسُكْم ِمْن َخرْيٍ َتُِدوُه ِعْنَد  اَلَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَأْقِرُضوا اهلل َقْرًضا َحَسًنا َوَما ُتَقدِّ الصَّ

اهلل ُهَو َخرْيًا َوَأْعَظَم َأْجًرا{)1(، واملصارف اليت جيب أن تصرف فيها الزكاة ثانية، بيَّنها اهلل 

َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواملََْساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َواملَُْؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم  ا الصَّ تعاىل، فقال سبحانه: }ِإنََّ

ِبيِل َفِريَضًة ِمَن اهلل َواهلل َعِليٌم َحِكيٌم{)2(.  َويِف الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسِبيِل اهلل َواْبِن السَّ

    واألصل أن تفصل اجلامعة أموال الزكاة عن أموال الصدقات، كل يف حساب خاص؛ 

ألن أموال الصدقات قد تصرف ألعمال خريية، وأمور خارج نطاق هذه املصارف اليت 

َدَقاُت{. ا الصَّ حصرها اهلل بقوله تعاىل: }ِإنََّ

أموال  أما  لتنميتها،  رحبية  مشاريع  الصدقات يف  أموال  من  الزائد  استثمار  كما يكن 

الزكاة فال جيوز تأخريها عن وقتها دون ضرورة ملحة، مع مالحظة التقيد بأحكام جع 

الزكاة وصرفها حسب الثابت يف الفقه اإلسالمي وأدلته الشرعية، واهلل تعاىل أعلم.

1. املزمل: 20.
2. التوبة: 60.
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53. حكم إنفاق الزكاة على مربة بيت الرمحة للمسنني

     السؤال: هل جيوز اإلنفاق على مربة بيت الرمحة اإلسالمي للمسنني من أموال الزكاة، 

علماً، أن معظم النزالء هم من الفقراء، وتقدم هلم هذه املربة اإليواء والغذاء والدواء 

والكساء؟

    اجلواب: األصل أن إخراج زكاة املال ال يكون للمسن أو العاجز أو اليتيم، إال إذا كانوا 

يستحقون الزكاة بسبب الفقر أو غريه؛ ألن حاالت كرب السن واليتم والعجز وحدها 

ليست من أسباب صرف الزكاة، وإنا تصرف الزكاة فقط ألحد األصناف الثمانية، اليت 

َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواملََْساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي  ا الصَّ ذكرها اهلل تعاىل يف كتابة احلكيم، حيث قال: }ِإنََّ

ِبيِل َفِريَضًة ِمَن  َعَلْيَها َواملَُْؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َويِف الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسِبيِل اهلل َواْبِن السَّ

اهلل َواهلل َعِليٌم َحِكيٌم{)1(.

    وبناًء عليه؛ جيوز صرف الزكاة لفقراء هذه املربة دون سواهم من النزالء األغنياء؛ ألن 

َدَقُة ِلَغيِنٍّ، َواَل  الزكاة ال تصرف لغين، يقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )اَل حَتِلُّ الصَّ

()2(، واهلل تعاىل أعلم.  ِلِذي ِمرٍَّة َسِويٍّ

اللقلق اخلريية  54. حكم دفع الزكاة جلمعية برج 

    السؤال: هل جيوز دفع أموال الزكاة جلمعية برج اللقلق اخلريية يف القدس، واليت قامت 

اخلطط  إفشال  إىل  اجلمعية  وتهدف  ورياضية،  وثقافية  اجتماعية  ألنشطة  مركز  بإنشاء 

اإلسرائيلية يف السيطرة على أرض موقع املركز؟ وما املقصود بقوله تعاىل: }َويِف َسِبيِل 

اهلل{)3( الواردة يف آية الزكاة؟
1. التوبة: 60.
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َدَقاُت  ا الصَّ    اجلواب: حدد اهلل تبارك وتعاىل مصارف الزكاة، فقال يف حمكم كتابه: }ِإنََّ

ِلْلُفَقَراء َواملََْساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َواملَُْؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َويِف الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسِبيِل 

1(، فالزكاة ال تصرف إال إىل األصناف 

ِبيِل َفِريَضًة مَِّن اهلِل َواهلُل َعِليٌم َحِكيٌم{)* اهلِل َواْبِن السَّ

الثمانية املذكورة يف اآلية الكرية. 

  وجيوز للمسلم أن يدفع هلذه اجلمعية من الصدقات العامة؛ وأما الزكاة فيجوز دفعها 

هلذه اجلمعية يف بعض األعمال االجتماعية، بشرط أن يكون املستفيد منها من تشملهم 

مصارف الزكاة املذكورة يف اآلية الكرية املذكورة أعاله.

  وينبغي هلذه اجلمعية أن تيز بني أموال الزكاة من غريها، وال ختلطها بغريها، فتجعل 

هلا حسابًا خاصًا بها، وتنفق منها على الفئة املستحقة فقط، وينبغي هلا أن تتعجل يف 

إنفاقها على احملتاجني والفقراء، وال جيوز للجمعية صرف الزكاة لعموم املنتفعني منها 

من األغنياء بأنفسهم أو بذويهم.

   مع التأكيد على ضرورة التقيد بأحكام جع الزكاة وصرفها حسب ما تقتضيه الشريعة 

اإلسالمية.

يف آية الزكاة، فقد اختلف     وأما بالنسبة إىل املقصود بقوله تعاىل: }َويِف َسِبيِل اهلِل{ 

املراد بها؛ هو  إليه اجلمهور من أن  العلماء يف حتديد املقصود بها، والراجح ما ذهب 

اجلهاد، واهلل تعاىل أعلم. 

 55. حكم دفع زكاة املال لقرية أطفال

من  املستحقني  على  لصرفها  خريية،  أطفال  لقرية  املال  زكاة  دفع  حكم  ما  السؤال:     

األطفال الفقراء واملعوزين؟

ِلْلُفَقَراء  َدَقاُت  الصَّ ا  }ِإنََّ تعاىل:  فقال  الزكاة،  تبارك وتعاىل مصارف  اهلل    اجلواب: حدد 
* التوبة: 60.
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َواملََْساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َواملَُْؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َويِف الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسِبيِل اهلِل َواْبِن 

1(، فالزكاة ال تصرف إال إىل األصناف الثمانية 

ِبيِل َفِريَضًة مَِّن اهلِل َواهلُل َعِليٌم َحِكيم{)* السَّ

الواردة يف اآلية الكرية. 

   وجيوز دفع الزكاة لقرية األطفال شريطة حصر االنتفاع بها بالفقراء واملساكني من 

أطفاهلا، كما جيوز مساعدة هذه املؤسسة من األموال اخلاصة األخرى فيما عدا الزكاة، من 

باب الصدقة. 

   فإذا دفعت الزكاة هلذه املؤسسة فينبغي للقائمني عليها أن ييزوا أموال الزكاة عن 

غريها، مثل أن خيصصوا حسابًا خاصًا ُيوضع فيه ما يأتيهم من أموال الزكاة، دون خلطه 

بأموال املؤسسة األخرى، وأن ُينفق منه على الفئة املستحقة فقط، وأن ُيتعجل يف إنفاق 

مال الزكاة على احملتاجني والفقراء، وذلك انطالقًا من التقيد بأحكام جع الزكاة وصرفها 

حسب الثابت يف الفقه اإلسالمي وأدلته الشرعية، واهلل تعاىل أعلم.

56.حكم دفع أموال الزكاة للتكية

    السؤال: أرجو إعالم فضيلتكم أن وزارة األوقاف وحمافظة نابلس تنويان عمل )تكية( 

ملساعدة الفقراء واملساكني وتوزيع الطعام عليهم يوميًا على مدار العام، فهل جيوز شرعًا 

دفع أموال الزكاة لصاحل هذه التكية، لطهي الطعام وتوزيعه على الفقراء واملساكني؟

    اجلواب: فقد ذهب جهور الفقهاء من األئمة األربعة، وغريهم إىل اشرتاط التمليك 

يف الزكاة، رغم أن املالك احلقيقي للمال هو اهلل تبارك وتعاىل، فقال عز وجل: }َوآُتوُهْم 

ِمْن َماِل اهلل الَِّذي آَتاُكْم{)2(، ولكن اهلل تعاىل أضاف األموال إىل عباده تكريًا منه وفضاًل، 

يِهْم ِبَها{)3(. ُرُهْم َوُتَزكِّ فقال: }ُخْذ ِمْن َأْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
1. التوبة: 60.
2. النور: 33.
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    وعليه؛ فقد حكم الفقهاء بعدم جواز صرف الزكاة يف والئم اإلفطار؛ ألنه بوضعها يف 

املسجد، أو )التكية(، أصبحت عرضة النتفاع األغنياء، والفقراء، وغري حمصورة بالفقراء 

اشرتى  لو  )وكذلك  الفقهاء:  حتفة  يف  قال  فقد  التمليك،  معنى  حتمل  وال  واملساكني، 

بالزكاة طعاماً، وأطعم الفقراء غداًء وعشاًء، ومل يدفع هلم عني الطعام، فإنه ال جيوز؛ ألنه 

مل يوجد التمليك()1(، وجاء يف اإلنصاف: )يشرتط يف إخراج الزكاة تليك املعطي، فال 

جيوز أن تغدي الفقراء وال تعشيهم()2(، وال بأس من صرف أموال الصدقات هلا، واهلل 

تعاىل أعلم. 

املدارس 57. حكم صرف أموال الزكاة إلعمار 

      السؤال: هل جيوز صرف أموال الزكاة يف إعمار املدارس؟

َعَلْيَها  َواْلَعاِمِلنَي  َواملََْساِكنِي  ِلْلُفَقَراِء  َدَقاُت  الصَّ ا  }ِإنََّ يقول:  تعاىل،  اهلل  إن  اجلواب:      

ِبيِل َفِريَضًة ِمَن اهلل َواهلل  َواملَُْؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َويِف الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسِبيِل اهلل َواْبِن السَّ

َعِليٌم َحِكيٌم{)3(، فالزكاة يف اإلسالم ال تعطى إال إىل املصارف الثمانية اليت ذكرتها اآلية 

الكرية.

أو  بناء مسجد  مثل  الزكاة،  العامة من  املصاحل  الصرف على  العلماء يف  واختلف     

مدرسة، فأجازه بعضهم، على اعتبار أن مصرف }يِف َسِبيِل اهلل{ يشملهم، ومنعه آخرون، 

فالقرطب يف تفسريه اجلامع ألحكام القرآن، يقول يف قوله تعاىل: }َويِف َسِبيِل اهلل{: )وهم 

الغزاة وموضع الرباط، ويعطون ما ينفقون يف غزوهم، كانوا أغنياء أو فقراء، وهذا قول 

1. حتفة الفقهاء: 1 /307، والبدائع: 2 /39.
2. اإلنصاف للمرداوي: 2 /234.

3. التوبة: 60.
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أكثر العلماء()1(، وابن قدامة يقول: )وال جيوز صرف الزكاة إىل غري من ذكر اهلل تعاىل، 

من بناء املساجد، والقناطر، والسقايات، وإصالح الطرقات، وسد البثوق، وتكفني املوتى، 

والتوسعة على األضياف، وأشباه ذلك من القرب اليت مل يذكرها اهلل تعاىل()2(.

   وعليه؛ فال جيوز صرف أموال الزكاة إلعمار املدارس اليت ينتفع غري مستحقي الزكاة 

بها، وإذا كان املنتفعون منها خليطًا من املستحقني للزكاة وغريهم، وأريد صرف الزكاة 

هلا، فينبغي للقائمني عليها أن ييزوا أموال الزكاة عن غريها، مثل أن خيصصوا حسابًا 

خاصًا ُيوضع فيه ما يأتيهم من أموال الزكاة، دون خلطه باألموال األخرى، وأن ُينفق منه 

والفقراء؛  احملتاجني  على  الزكاة  مال  إنفاق  ُيتعجل يف  وأن  فقط،  املستحقة  الفئة  على 

وذلك انطالقًا من التقيد بأحكام جع الزكاة وصرفها حسب الثابت يف الفقه اإلسالمي 

وأدلته الشرعية، واهلل تعاىل أعلم.

58. حكم صرف أموال الزكاة للعالج وزراعة كلية

    السؤال : هل جيوز صرف أموال الزكاة للعالج وزرع كلية؟

َدَقاُت  الصَّ ا  }ِإنََّ تعاىل:  فقال  الزكاة،  مصارف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  بني  فقد  اجلواب:     

ِلْلُفَقَراِء َواملََْساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َواملَُْؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َويِف الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسِبيِل 

ِبيِل َفِريَضًة ِمَن اهلل َواهلل َعِليٌم َحِكيٌم{)3(، فإذا كان املريض فقريًا، وهو حباجة  اهلل َواْبِن السَّ

إىل إجراء عملية جراحية ضرورية، وال توجد لديه تكاليفها، فيجوز صرف الزكاة إليه، 

واهلل تعاىل أعلم.  

1. تفسري القرطب: 8 /185.
2. املغين: 2 /525.

3. التوبة: 60.
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الدعاء منه 59. حكم الصدقة على فقري وطلب 

    السؤال: هل جيوز للشخص أن يتصدق على فقري، أو أسرة فقرية ويطلب منهم دعاًء 

معينًا؟

   اجلواب: األصل أن يدعو اإلنسان لنفسه مباشرة، لقوله تعاىل: }َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِنى 

َداِخِريَن{)1(، ويقول  َجَهنََّم  َسَيْدُخُلوَن  ِعَباَدِتي  َعْن  َيْسَتْكرِبُوَن  الَِّذيَن  ِإنَّ  َلُكْم  َأْسَتِجْب 

اِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوا ِلي  تعاىل: }َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعينِّ َفِإنِّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

َوْلُيْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم َيْرُشُدوَن{)2(، ويكن للمرء أن يطلب من ترجى إجابته أن يدعو له، 

بشرط أال يتضمن ذلك حمذورًا، فعن ابن عمر، عن عمر، رضي اهلل عنهما: )َأنَُّه اْسَتْأَذَن 

؛ َأْشِرْكَنا يِف ُدَعاِئَك، َواَل َتْنَسَنا()3(. النَِّبَّ، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم، يِف اْلُعْمَرِة، َفَقاَل: َأْي ُأَخيَّ

    فطلب الدعاء من اآلخرين ملصلحة عامة مباح، فعن أنس بن مالك، رضي اهلل عنه: 

)َأنَّ َرُجاًل َدَخَل َيْوَم اجْلُُمَعِة ِمْن َباٍب َكاَن ِوَجاَه املِْنرَبِ َوَرُسوُل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، 

َقاِئٌم خَيُْطُب َفاْسَتْقَبَل َرُسوَل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاِئًما، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل؛ َهَلَكِت 

ُبُل، َفاْدُع اهلَل ُيِغيُثَنا، َقاَل: َفَرَفَع َرُسوُل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم،  املََْواِشي، َواْنَقَطَعِت السُّ

َيَدْيِه، َفَقاَل: اللهمَّ اْسِقَنا، اللهمَّ اْسِقَنا، اللهمَّ اْسِقَنا، َقاَل َأَنُس: ال –َواهلِل- َما َنَرى يِف 

َقاَل:  َداٍر.  َواَل  َبْيٍت  ِمْن  َسْلٍع  َوَبنْيَ  َبْيَنَنا  َوَما  َشْيًئا،  َواَل  َقَزَعًة  َواَل  َسَحاٍب  ِمْن  َماِء  السَّ

َماَء اْنَتَشَرْت ُثمَّ َأْمَطَرْت، َقاَل:  َطِت السَّ ا َتَوسَّ َفَطَلَعْت ِمْن َوَراِئِه َسَحاَبٌة ِمْثُل الرتُِّْس، َفَلمَّ

ْمَس ِستًّا، ُثمَّ َدَخَل َرُجٌل ِمْن َذِلَك اْلَباِب يِف اجْلُُمَعِة املُْْقِبَلِة، َوَرُسوُل اهلِل،  َواهلِل َما َرَأْيَنا الشَّ

1. غافر: 60.
2.  البقرة: 186.

3. سنن الرتمذي، كتاب الدعوات، باب منه، وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح.
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َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاِئٌم خَيُْطُب، َفاْسَتْقَبَلُه َقاِئًما، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل؛ َهَلَكِت اأْلَْمَواُل 

ُبُل، َفاْدُع اهلَل ُيِْسْكَها، َقاَل: َفَرَفَع َرُسوُل اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، َيَدْيِه،  َواْنَقَطَعِت السُّ

َراِب َواأْلَْوِدَيِة  ُثمَّ َقاَل: اللهمَّ َحَواَلْيَنا َواَل َعَلْيَنا، اللهمَّ َعَلى اآْلَكاِم َواجْلَِباِل َواآْلَجاِم َوالظِّ

الدعاء  كان  إذا  أما  ْمِس()1(،  الشَّ يِف  نَِْشي  َوَخَرْجَنا  َفاْنَقَطَعْت،  َقاَل:  َجِر،  الشَّ َوَمَناِبِت 

املطلوب يف غري املصلحة العامة، فذهب بعض العلماء ومنهم اإلمام ابن تيمية، رمحه 

اهلل، إىل أنه مذموم؛ ألن اإلنسان قد يعتمد على غريه يف الدعاء وال يدعو لنفسه، كما أن 

املطلوب دعاؤه رمبا يدخل إىل نفسه الغرور، ويرى أنه رجل صاحل يطلب دعاؤه، فيزهو 

بنفسه، ويغرت. 

   وعليه؛ فننصحك بالدعاء لنفسك؛ ألن دعاءك اهلل تعاىل عبادة، وقد قال رسول اهلل، 

َعاُء ُهَو اْلِعَباَدُة()2(، سواء أجابك أم مل جيبك؛ ألن الدعاء إما  صلى اهلل عليه وسلم: )الدُّ

أن يستجيب له اهلل عز وجل فيحقق ما يريده الداعي، أو أن يدفع به عنه شرًا، أو أن 

ييسر له ما هو خري منه، أو أن يدخره له عنده يوم القيامة، حيث يكون العبد إليه أحوج، 

ودعاؤك ربك صلة بينك وبينه، فادع اهلل تعاىل بقلب خملص موقن باإلجابة، بداًل من 

طلب ذلك من الناس، واهلل تعاىل أعلم.

1. صحيح البخاري، كتاب االستسقاء، باب االستسقاء يف املسجد اجلامع.
2. سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب تفريع أبواب الوتر، باب الدعاء، وصححه األلباني.
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أحكام احلج واألضحية

املميز 60. حكم احلج 

     السؤال: هل جيب أن أنتظر قرعة احلج، أم أسجل عن طريق احلج املميز؟

    اجلواب: احلج ركن من أركان اإلسالم اخلمس، فرضه اهلل تعاىل على املستطيع مرة يف 

العمر، يقول اهلل تعاىل: }َوهلِل َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبيال{)1(، ومن 

االستطاعة صحة البدن، وملك زاده وزاد أهله حتى يعود، وملك ما يستطيع به السفر 

والرجوع من حجه، واحلصول على إجازة بالسفر وعبور احلدود، فمن مل يتمكن من 

ذلك فال يعد مستطيعاً.

    وبالنسبة إىل احلج املميز؛ فيمكن لك احلج عرب هذا الطريق، إن توافرت لديك القدرة 

املالية الالزمة، إال إذا كان يف األمر استغالل من قبل الشركة حيملك أعباء مالية زائدة 

بشكل فاحش، فال يلزمك احلج عن هذا الطريق، وإال فاملسارعة إىل أداء احلج مطلوبة، 

ْل، َفِإنَُّه َقْد يََْرُض املَِريُض،  لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )َمْن َأَراَد احْلَجَّ َفْلَيَتَعجَّ

الَُّة، َوَتْعِرُض احْلَاَجُة()2(، واهلل تعاىل أعلم. َوَتِضلُّ الضَّ

املرأة للحج مع عصبة نساء 61. حكم سفر 

     السؤال: هل جيوز للمرأة أن تؤدي فريضة احلج مع عصبة نساء لعدم وجود حمرم؟    

اجلواب: اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على أقوال: 

)1( فمنهم من تسك بظاهر بعض األحاديث، فمنع سفرها بغري حمرم، ولو كان لفريضة 

احلج، ومل يستثن من هذا احلكم صورة من الصور، ومن تلك األحاديث، قوله صلى اهلل 

1. آل عمران: 97.
2. سنن ابن ماجة، كتاب املناسك، باب اخلروج إىل احلج، وحسنه األلباني.
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عليه وسلم: )ال حَيِلُّ إلْمَرَأٍة ُتْؤِمُن ِباهلل َواْلَيْوِم اآلِخِر ُتَساِفُر َمِسرَيَة َيْوٍم َوَلْيَلٍة ِإال َمَع ِذي 

حَمَْرٍم َعَلْيَها()1(، وقوله، صلى اهلل عليه وسلم: )ال ُتَساِفْر املَْرَأُة َثالًثا ِإال َمَع ِذي حَمَْرٍم()2(، 

وذهب إىل  ذلك إبراهيم النخعي، واحلسن البصري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وأمحد بن 

حنبل وغريهم.

)2( ومنهم من استثنى املرأة العجوز اليت ال تشتهى، كما نقل عن القاضي أبي الوليد 

الباجي، من املالكية.

)3( ومنهم من استثنى من ذلك ما إذا كانت املرأة مع نسوة ثقات، وذهب إىل ذلك؛ 

عطاء، وسعيد بن جبري، وابن سريين، واألوزاعي، ومالك، والشافعي، بل اكتفى بعضهم 

امرأة  أو  نسوة،  بوجود  يلزمها  أصحابنا:  بعض  )وقال  النووي:  قال  ثقة،  مسلمة  حبرة 

واحدة(.

)4( ومنهم من اكتفى بأمن الطريق، وهذا ما اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية.

وبناًء عليه فإنه جيوز للمرأة اليت تريد الذهاب ألداء فريضة احلج، وال يوجد معها حمرم؛ 

السفر مع جمموعة من النساء الثقات املأمونات، وذلك ألن األطماع تنقطع باجتماعهن، 

وخصوصًا مع ما نشهده يف أيامنا هذه من انتشار األمان على الطرق، ومن سهولة وسائل 

السفر ويسرها.

    والدليل على جواز سفر املرأة من غري حمرم عند األمن ووجود الثقات:

    أوال: ما رواه البخاري يف صحيحه، أن عمر، رضي اهلل عنه أذن ألزواج النب، صلى 

اهلل عليه وسلم، باخلروج إىل احلج يف آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان 
1. صحيح مسلم، كتاب احلج، باب سفر املرأة مع حمرم إىل حج وغريه.

الِة، باب يف كم يقصر الصالة، ومسى النب، صلى اهلل عليه وسلم، يومًا  2. صحيح البخاري، ِكَتاب َتْقِصرِي الصَّ
وليلة سفرًا.
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وعبد الرمحن بن عوف)1(، وقد اتفق عمر وعثمان وعبد الرمحن بن عوف ونساء النب، 

صلى اهلل عليه وسلم، على ذلك، ومل ينكر غريهم من الصحابة عليهن يف ذلك. وهذا 

يعترب إجاعاً.

    ثانيا: ما رواه البخاري، من حديث عدي بن حامت، رضي اهلل عنه، أن النب، صلى 

اهلل عليه وسلم، حدثه عن مستقبل اإلسالم وانتشاره، وارتفاع مناره يف األرض، فعن 

َعِديِّ بن َحامِتٍ، قال: )َبْيَنا أنا ِعْنَد النب ، صلى اهلل عليه وسلم،  ِإْذ َأَتاُه َرُجٌل، َفَشَكا إليه 

ِبيِل، فقال: يا َعِديُّ هل َرَأْيَت احْلِرَيَة؟ قلت: مل َأَرَها،  اْلَفاَقَة، ُثمَّ َأَتاُه آَخُر، َفَشَكا َقْطَع السَّ

ِعيَنَة َتْرحَتُِل من احْلِرَيِة، حتى َتُطوَف  وقد ُأْنِبْئُت عنها. قال: َفِإْن َطاَلْت ِبَك َحَياٌة، َلرَتََينَّ الظَّ

ِباْلَكْعَبِة ال خَتَاُف َأَحًدا إال اهلل()2(، وهذا خرب يدل عند بعض العلماء على جواز فعله، 

واهلل تعاىل أعلم. 

62. حكم املكوث يف مزدلفة وتوكيل شخص لرمي اجلمرات
   

   السؤال: ذهبت أنا وزوجيت ألداء فريضة احلج يف العام املاضي، ومكثنا يف مزدلفة من 

الساعة 10 مساًء حتى منتصف الليل، وكنا نكث يف منى حتى الساعة الثانية صباحاً، 

ثم نغادر إىل الفندق، وكنت أرجم عن زوجيت، ورجت يف اليوم األول، ويف اليوم الثاني 

)أول أيام التشريق(، ويف اليوم الثالث ثاني أيام التشريق، وكلت شخصًا آخر لريجم 

عين وعن زوجيت، وغادرنا منى، حيث إن الشركة أخربتنا بأننا سنسافر الساعة الثالثة 

عصرًا، ومل نسافر إال يف الساعة التاسعة لياًل. فهل حجنا صحيح؟ وهل تلزمنا فدية أو 

أي شيء آخر؟ 
1. صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء.

2. صحيح البخاري، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم.
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   اجلواب: اختلف أهل العلم يف حكم املبيت مبزدلفة، والراجح أنه واجب، ومن تركه 

فعليه دم، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو مذهب الشافعي وأمحد؛ حلديث عروة ابن 

مضرس، رضي اهلل عنه، قال: َقاَل َرُسوُل اهللِ، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم: )َمْن َشِهَد َصاَلَتَنا 

ُه،  َهِذِه، َوَوَقَف َمَعَنا َحتَّى َنْدَفَع، َوَقْد َوَقَف ِبَعَرَفَة َقْبَل َذِلَك َلْياًل، َأْو َنَهاًرا، َفَقْد َأمتَّ َحجَّ

َوَقَضى َتَفَثُه()1(، فقد دلَّ احلديث على أن من مل يبت مبزدلفة مل يتم حجه التمام الواجب، 

وثبت أن النب، صلى اهلل عليه وسلم، رخص للنساء، واألطفال، والضعفاء، ومن يقوم 

بتولي شؤونهم؛ االنصراف إىل منى بعد منتصف الليل، أو بعد مغيب القمر من مزدلفة 

بالليل، والرتخيص ال يكون إال من عزية وواجب، فعن ُعَبْيِد اهلل بن أبي َيِزيَد، قال: 

مسعت ابن َعبَّاٍس يقول: )َبَعَثيِن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، يف الثََّقِل، أو قال يف 

َعَفِة، من َجٍْع ِبَلْيٍل( )2(، ويرى جهور الفقهاء أنه ال جيوز للحاج مغادرة مزدلفة قبل  الضَّ

منتصف الليل، وحيث إنكما مكثتما فيها إىل هذا الوقت، فال شيء يلزمكما.

    أما رميك عن زوجك، وتوكيلك شخصًا آخر للرمي عنك وعنها؛ فإنه جيوز لك ذلك 

إذا كنتم ال تقوون على الرمي، لعموم قوله صلى اهلل عليه وسلم: )إبدأ بنفسك( )3(، 

وكذا مبيتك يف منى على الوجه املذكور يف السؤال فهو صحيح، وحجك مقبول، إن شاء 

اهلل تعاىل، وال شي عليك، واهلل تعاىل أعلم.

1. سنن الرتمذي، كتاب احلج عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء فيمن أدرك اإلمام جبمع فقد 
أدرك احلج، وقال أبو عيسى: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح، وصححه األلباني.

2. صحيح مسلم، كتاب احلج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغريهن من مزدلفة إىل منى ...
3.صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب اإلبتداء يف النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة.
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63. حكم األخذ من األظفار والشعر ملن نوى األضحية

   السؤال: ما حكم األخذ من األظفار، وقص الشعر، عند دخول أول ذي احلجة مَلن نوى 

األضحية؟ وكيف يتم توزيع األضحية؟ وما حكم صلة الرحم؟

   اجلواب: اختلف العلماء فيَمن أراد أن يضحي وأهلَّ عليه هالل ذي احلجة، فذهب 

اإلمام أمحد وبعض الشافعية إىل أّنه حيرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي 

املالكية والشافعية وبعض احلنابلة إىل كراهة ذلك كراهة  يف وقت األضحية، وذهب 

تنزيه، وليس حبرام، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إىل أّنه يباح ذلك، وهو رواية عن مالك، 

ونقل عن أبي حنيفة أيًضا القول باالستحباب، وأن َمن يفعله يكره له ذلك كراهة تنزيه.

   واستدّل الذين قالوا بالتحريم والكراهة حبديث أّم سلمة، رضي اهلل عنها، أّن النب، 

صلى اهلل عليه وسلم، قال: )إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فال يس من 

شعره وبشره شيًئا()1(، فالذين قالوا بالتحريم محلوا النهي يف احلديث على الوجوب، 

وأّما الذين قالوا بالكراهة، فحملوا الّنهي على الكراهة التنزيهية، وأّيدوا قوهلم أيًضا 

أفتل قالئد هدي رسول اهلل،  قالت: )لقد كنت  حبديث عائشة، رضي اهلل عنها، حيث 

صلى اهلل عليه وسلم، فيبعث هديه إىل الكعبة فما حيرم عليه ما حلَّ للرجال من أهله 

حتى يرجع الناس()2(.

الّنهي عن ذلك،  أّن املستحب عدم األخذ من األظفار والشعر؛ لورود    والذي نراه 

واحلكمة يف الّنهي أن يبقى كامل األجزاء ليعتق من النار، وإذا مل يلتزم املضحي بهذا 

1. صحيح مسلم، كتاب األضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي احلجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من 
شعره أو أظفاره شيًئا.

2. صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب إذا بعث بهديه ليذبح مل حيرم عليه شيء.
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الّنهي، فأخذ شيًئا من شعره أو أظفاره، فال شيء عليه.

يأكل  أن  استحباب  إىل  العلم  أهل  فذهب جهور  األضاحي،  توزيع  إىل  بالنسبة  أّما    

املضحي، ويهدي، ويتصدق من أضحيته، واستدّلوا مبا روي عن النب، صلى اهلل عليه 

األوامر يف هذا  وادخروا()1(، وقد محل اجلمهور هذه  )كلوا وأطعموا  قال:  أّنه  وسلم، 

احلديث على الندب.

  والذي نراه أّن تقسيم األضحية أثالثًا حممول على االستحباب، ال على الوجوب، فلو 

أكل أكثر من الثلث، أو أكلها كّلها فال حرج عليه، وكذلك إن تصدق بأكثر من الثلث، 

فال حرج عليه أيًضا، وإْن كان األفضل للمضحي أن يهدي ويتصدق من أضحيته؛ ملا 

يرتتب على ذلك من أجر عظيم، ومن تقارب الناس بعضهم من بعض. 

   أّما خبصوص حكم صلة الرحم، فقد دعا اإلسالم إىل صلة الرحم، فقال صلى اهلل عليه 

وسلم: )الرَِّحُم ُمَعلََّقٌة ِباْلَعْرِش، َتُقوُل: َمْن َوَصَليِن َوَصَلُه اهلُل، َوَمْن َقَطَعيِن َقَطَعُه اهلُل ()2(.

  ودعا صلى اهلل عليه وسلم إىل اإلحسان إىل األقارب، وعدم رد اإلساءة مبثلها، ملا روي 

َأِصُلُهْم  َقَراَبًة  ِإنَّ لي  اهلِل؛  َرُسوَل  َيا  َقاَل:  َرُجاًل  )َأنَّ  أّن  أبي هريرة، رضي اهلل عنه،  عن 

. َفَقاَل: َلِئْن ُكْنَت  ، َوَأْحُلُم َعْنُهْم َوجَيَْهُلوَن َعَليَّ َوَيْقَطُعوِني، َوُأْحِسُن ِإَلْيِهْم َوُيِسيُئوَن ِإليَّ

ا ُتِسفُُّهُم املَّْل)3َ(، َواَل َيَزاُل َمَعَك ِمَن اهلِل َظِهرٌي)4( َعَلْيِهْم َما ُدْمَت َعَلى  َكَما ُقْلَت؛ َفَكَأنََّ

َذِلَك()5(، واهلل تعاىل أعلم.

1. صحيح البخاري، كتاب األضاحي، باب  ما يؤكل من حلوم األضاحي وما يتزود منها.
2. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب صلة الرحم وحتريم قطيعتها.

3. أي تطعمهم اجلمر أو الرماد.
4. أي ُمعني.

5. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب صلة الرحم وحتريم قطيعتها.
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التضحية خبروف قطع ذنبه 64.حكم      

     السؤال: ما حكم التضحية خبروف قطع ذنبه بقصد التسمني؟

       اجلواب: اختلف الفقهاء يف هذه املسألة، فعند اجلمهور إن كان مقطوع جيع الذنب، 

ال تزئ التضحية به، خالفًا للحنابلة، وإن كان املقطوع جزًءا من الذنب، وعند احلنفية 

إن املقطوع اليسري ال ُينع، والصحيح عند املالكية عدم اإلجزاء إن كان املقطوع ثلًثا 

فأكثر، وذهب جهور الشافعية إىل عدم التفريق بني القليل والكثري، وذهب بعضهم إىل 

جواز التطريف، وهو قطع شيء يسري من اإللية جلرب ذلك بسمنها)1(، وأجاز احلنابلة 

األضحية بالبرتاء، وهي اليت ال ذنب هلا، سواء كان خلقة أم مقطوًعا.)2( 

   وعليه؛ وحيث أن األضحية عبادة وسنة، ويف ضوء تباين اآلراء حول حكم مقطوعة 

الذنب، فاألوىل تّنب التضحية بها، ملا روى أمري املؤمنني علي، رضي اهلل عنه، قال: )َأَمَرَنا 

َي ِبَعْوَراَء، َوال  َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َنْسَتْشِرَف اْلَعنْيَ َواأْلُُذَن، َوَأْن اَل ُنَضحِّ

ُمَقاَبَلٍة)3(، َوال ُمَداَبَرٍة ، َوال َشْرَقاَء ، َوال َخْرَقاَء()4(. 

   وخيتلف قطع الذنب بقصد التسمني عن إجراء اإلخصاء هلذه الغاية، فاإلخصاء ال يؤثر 

على هيكل األضحية اخلارجي، وال يلحق بها أي عيب يف مظهرها، خبالف قطع الذنب، 

الذي يكن مالحظته، فهو أقرب إىل أن يلحق بالعيوب الظاهرة، اليت اشرتطت السالمة 

منها يف األضحية، مثل العرج والعور... إخل، واهلل تعاىل أعلم.

1. االقناع، الشربيين، 2 /591.
2. املغين، ابن قدامة، 11 /101.

3. املقابلة: ما قطع من طرف مقدمة أذنها شيء وبقي معلًقا، واملدابرة: ما قطع من مؤّخرة أذنها شيء ثّم يرتك 
معّلًقا فيها، وقيس عليها مقطوعة الذنب، واخلرقاء: خمروقة األذن، والشرقاء: مشقوقة األذن.

4. مسند اإلمام أمحد، مسند العشرة املبشرين باجلنة، مسند اخللفاء الراشدين، مسند علي بن أبي طالب، رضي 
اهلل عنه، وحّسنه شعيب األرنؤوط.
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التوكيل يف ذبح األضاحي 65. حكم   

الشعب  أبناء  من  أضاحي  استقبال  باب  بفتح  تقوم  رحبية  غري  مؤسسة  السؤال:      

الفلسطيين؛  ثم تقوم بشرائها، وذحبها يف الوقت الشرعي، حتت إشراف نبة من علماء 

اجلمعيات اإلسالمية، ومن ثم تقوم بتقطيعها وتفريزها، ثم تعود إىل فلسطني بعد انتهاء 

شحنها، فما حكم الشرع يف التوكيل يف ذبح األضاحي بهذه الطريقة؟

       اجلواب: األصل أن يتوىل اإلنسان ذبح نسكه بنفسه، ولكن جيوز له توكيل شخص، 

الفقراء  بلحمها على  عنه  التصدق  ثم  موثوقة؛ لشراء أضحيته وذحبها، ومن  أو جهة 

واملساكني، وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

   ويشرتط يف جواز األضحية بهذه الطريقة شروط عدة، هي:

1. السالمة من العيوب، فال جيوز أن تكون عوراء بينًا عورها، أو عجفاء؛ "أي هزيلة"، 

 ، أو مريضة مرضًا بيناً، لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )َأْرَبٌع اَل َتُوُز يِف اأْلََضاِحيِّ

ٌ َظْلُعَها، َواْلَكِسرُي الَّيِت اَل  ٌ َمَرُضَها، َواْلَعْرَجاُء َبنيِّ ٌ َعَوُرَها، َواملَِريَضُة َبنيِّ َفَقاَل: اْلَعْوَراُء َبنيِّ

َتْنَقى( )1(.

2. أن تبلغ السن املعتربة شرعاً، فقد قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )اَل َتْذحَبُوا 

ْأِن()2(، فال جيزئ من اإلبل إال ما  ِإالَّ ُمِسنًَّة، ِإالَّ َأْن َيْعُسَر َعَلْيُكْم، َفَتْذحَبُوا َجَذَعًة ِمَن الضَّ

أمت مخس سنني، وال من البقر إال ما أمت سنتني، وال من املعز إال ما أمت سنة، وأما الضأن 

أما  العيوب،  أن تكون خالية من  أشهر، شريطة  أمت ستة  ما  اجلذع، وهو  منها  فيجزئ 

خبصوص اخلراف والعجول املسمنة، فيجوز التضحية بها إذا وضعت مع ذوات السن 

1. سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، وصححه األلباني.
2. صحيح مسلم، كتاب األضاحي، باب سن األضحية.
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املطلوب، ومل نتمكن من تييزها، وإن جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني يف قراره رقم: 

1 /13 بتاريخ 19 /6 /1997م، أجاز التضحية باخلراف والعجول املسمنة، لكونها قد    

تفوق صاحبة السن بكمية اللحم، فتحقق اهلدف منها؛ وهو إطعام الفقراء.

3. التأكد من السالمة الصحية لألضاحي املستوردة، والسالمة العامة عند نقل األضاحي 

وشحنها.

لتفادي  وتوزيعها،  األضاحي  ذبح  على  لدينا  املختصة  الرمسية  اجلهات  موافقة   .4

املشكالت، واملخالفات القانونية، ولضمان حتقق الرقابة الرمسية عليها، واهلل تعاىل أعلم.

الذبيحة التسمية على  66. حكم 

   السؤال: ما حكم التسمية على الذبيحة، وهل توز التسمية الواحدة عن عدد من 

عن  الذبح  بتولي  اجلهات  بعض  فيه  تقوم  الذي  احلج،  موسم  يف  خصوًصا  الذبائح، 

األشخاص الذين أنابوها لذلك مبوجب سندات معينة؟

   اجلواب: لقد اختلف الفقهاء يف التسمية عند الذبح، فذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة 

َتْأُكُلوا مَّا ملَْ  يف املشهور عندهم إىل أن التسمية واجبة عند الذبح، لقوله تعاىل: }َواَل 

ُيْذَكِر اْسُم اهلِل َعَلْيِه{)1(، وتسقط عن الناسي، واألخرس، واملكره، ويكفي من األخرس 

أن يومئ إىل السماء؛ ألّن إشارته تقوم مقام نطق الناطق )2(.

    وذهب الشافعية، ويف رواية عن أمحد، إىل أّن التسمية سنة عند الذبح، وصيغتها أن 

يقول: )باسم اهلل( عند الفعل)3(؛ ملا ُروي عن النب، صلى اهلل عليه وسلم، يف صفة ذحبه 

ى النَِّبُّ، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ِبَكْبَشنْيِ  ألضحيته، عن أنس، رضي اهلل عنه، قال: )َضحَّ

1. األنعام: 121.
2. انظر: حاشية ابن عابدين: 5 /647، املغين: 11 /33.

3. املغين: 11 /33.



107

ي، َوُيَكربُِّ، َفَذحَبَُهَما ِبَيِدِه()1(. َأْمَلَحنْيِ، َفَرَأْيُتُه َواِضًعا َقَدَمُه َعَلى ِصَفاِحِهَما، ُيَسمِّ

   وُيكره عند الشافعية تعّمد ترك التسمية، ولكن لو تركها عمًدا حيل ما ذحبه ويؤكل؛ 

اْلِكَتاَب                    ُأوُتوا  الَِّذيَن  }َوَطَعاُم  تعاىل:  فقال  الكتاب،  أهل  ذبائح  أباح  تعاىل  اهلل  ألّن 

ِحلٌّ َلُكْم{)2(، وهم ال يذكرونها، أي التسمية، وأّما قوله تعاىل: }َواَل َتْأُكُلوا مَّا ملَْ ُيْذَكِر 

ُذكر عليه غري اسم اهلل، أي ما ذبح لألصنام،  فاملراد ما  َلِفْسٌق{)3(،  َوِإنَُّه  َعَلْيِه  اهلِل  اْسُم 

}َوِإنَُّه  قال:  فإّنه  عليه،  دال  اآلية  ِبِه{)4(، وسياق  اهلِل  ِلَغرْيِ  ُأِهلَّ  }َوَما  تعاىل:  قوله  بدليل 

َلِفْسٌق{، واحلالة اليت يكون فيها فسًقا هي اإلهالل لغري اهلل تعاىل)5(.

    أّما بالنسبة إىل التسمية الواحدة عن عدد من الذبائح، فهذا يكون عند قيام جهات 

معينة بذبح عدد كبري من األضاحي، فال ُتشرتط تسمية املضّحي، إذا تعينت الذبيحة، 

فتوكيل هذه املؤسسات ال بأس به وال حرج، وجيزئ ذلك عّمن وّكلهم، وإن مل يعّينوه 

بامسه حال الذبح، وإن كان تعيينه بامسه أفضل، ولكن لتعذر التسمية عند كّل ذبيحة، 

فتجوز التسمية عن الكّل مرة واحدة، دون اإلعادة عند كّل أضحية أو هدي؛ وإذا استطاع 

القائمون على الذبح التسمية عند كّل ذبيحة، فهو األفضل، وجاء يف قرار جممع الفقه 

اإلسالمي، رقم 95 )3/10(: )األصل أن تتم التذكية يف الدواجن وغريها بيد املذكي، 

التذكية  شروط  دامت  ما  الدواجن  تذكية  يف  امليكانيكية  اآلالت  باستخدام  بأس  وال 

انقطعت  فإن  ذحبها،  يتواصل  كّل جمموعة  التسمية على  توافرت، وتزئ  قد  الشرعية 

أعيدت التسمية(.

1.  صحيح البخاري، كتاب الذائح والصيد، باب َمن ذبح األضاحي بيده.
2. املائدة: 5

3. األنعام: 121.
4. املائدة: 3.

5. انظر: حاشية ابن عابدين: 5 /647، املغين: 11 /33.
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وقال الدكتور حممد سليمان األشقر، ضمن قرار اجملمع املذكور: )إّن التسمية يف حال 

اجملموعات الكبرية، ولو ذحبت باليد على الطريقة اإلسالمية، تكون مرهقة للذّباحني، 

فإّنه لو ُكلف مثاًل أن يذبح )1200( دجاجة يف الساعة، مبعدل دجاجة كّل ثالث ثوان، 

لكان إلزامه بأن يقول )بسم اهلل واهلل أكرب( )1200( مرة يف الساعة، إرهاًقا له، وعنًتا 

يِن  شديًدا، والعنت واحلرج مرفوع يف الشريعة، لقوله تعاىل: }َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ

ِمْن َحَرج{)1(، ومن هنا أفتت هيئة الفتوى يف الكويت، بأّنه عند ذبح جمموعة كبرية من 

الدواجن يكفي التسمية عليها مرة واحدة، عند أوهلا، إن جرى الذبح بصورة متتابعة 

دون توقف، فإن جرى توقف لسبب ما، فعلى الذابح أن يسّمي على اجملموعة الباقية من 

جديد( )2(، واهلل أعلم.

67. حكم بيع أحشاء األضحية وأطرافها

استبداهلا  أو  باألضحية  اخلاصة  واجللود  واألطراف  األحشاء  بيع  حكم  ما  السؤال:     

بلحوم؛ وذلك من أجل توزيعها على األسر الفقرية؟

  اجلواب: ذهب اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة إىل عدم جواز بيع املضحي 

جلد أضحيته أو أي جزء منها، وال إبداله؛ ألن األضحية عبادة يتقرب بها العبد إىل ربه، 

وبالذبح تعينت هلل بأجزائها جيعاً، وما تعنّي هلل مل جيز أخذ العوض عنه، فعن علي بن 

أبي طالب، رضي اهلل عنه، قال: )َأَمَرِني َرُسوُل اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، َأْن َأُقوَم َعَلى 

َق ِبَلْحِمَها َوُجُلوِدَها َوَأِجلَِّتَها َوَأْن اَل ُأْعِطَى اجْلَزَّاَر ِمْنَها َقاَل: حَنُْن ُنْعِطيِه  ُبْدِنِه َوَأْن َأَتَصدَّ

ِمْن ِعْنِدَنا()3(، وأجازوا التصدق على الفقراء بهذه اجللود، أما احلنفية فقد ذهبوا إىل جواز 

1. احلج: 78.
2. جملة جممع الفقه اإلسالمي، عدد 10، ج1.

3. صحيح مسلم، كتاب احلج، باب يف الصدقة بلحوم اهلدي وجلودهم وجالهلا.
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.)1

بيع ما شاء منها والتصدق بثمنه، وهو ما حكاه ابن املنذر عن أمحد، وإسحق)*

    ونظرًا لتفادي هدر خملفات األضاحي من اجللود وغريها، مع إمكانية االستفادة منها 

لصاحل الفقراء، وخباصة يف زماننا هذا الذي يصعب فيه االنتفاع الفردي بهذه املخلفات، 

إليه  ذهب  ما  نرجح  فإننا  والدباغة،  احلديث،  بالتصنيع  استغالهلا  إمكانية  جانب  إىل 

اإلمام أبو حنيفة وابن املنذر وإسحق، من جواز بيع األحشاء واألطراف واجللود اخلاصة 

باألضحية أو استبداهلا بلحوم؛ لتوزيعها على الفقراء، واهلل تعاىل أعلم. 

* املغين: 9 /357.
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   العقيقة
العقيقة وعالقتها مبرض الطفل 68. حكم 

     السؤال: ولدي يعاني من إصابات عدة، وأمراض متتالية، فهل هذا ألني مل أذبح عنه 

عقيقة، كما أن باقي أفراد األسرة يعانون؟ 

عليه  كما  مؤكدة،  املولود، وهي سنة  تذبح عن  اليت  الذبيحة  العقيقة هي      اجلواب: 

جهور العلماء، ملا روي َعْن مَسَُرَة، رضي اهلل عنه، َعْن النَِّبِّ، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: 

ى()1(، ويسن أن  اِبِع، َوحيَْلُق َرْأُسُه، َوُيَسمَّ )ُكلُّ ُغاَلٍم ُمْرَتَهٌن ِبَعِقيَقِتِه، ُتْذَبُح َعْنُه َيْوَم السَّ

ُكْرٍز  ُأمِّ  َعْن  َمْيَسَرَة  ِبْنِت  َحِبيَبَة  َعْن  تذبح عن الغالم شاتان وعن اجلارية شاة، ملا ورد 

َيُقوُل: )َعْن  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  َرُسوَل اهلل، َصلَّى اهلل  َقاَلْت: مَسِْعُت  اْلَكْعِبيَِّة، رضي اهلل عنها، 

ُمَكاِفَئَتاِن، َوَعْن اجْلَاِرَيِة َشاٌة()2(، كما يسن أن تذبح العقيقة يوم السابع  اْلُغاَلِم َشاَتاِن 

للوالدة، فإن مل يكن، ففي الرابع عشر، وإال ففي احلادي والعشرين،  فإن مل تذبح يف هذه 

األوقات، لضيق احلال أو غري ذلك، فيجوز أن تذبح بعد ذلك حني يتيسر احلال، من 

غري حتديد بزمن معني؛ إال أن املبادرة مع املقدرة أبرأ للذمة، وال جيزئ فيها إال ما جيزئ 

يف األضحية، فال جيزئ فيها عوراء، وال عرجاء، وال جرباء، وال مكسورة، وال ناقصة، وال 

جيز صوفها، وال يباع جلدها، وال شيء من حلمها، وجيوز لذوي صاحب العقيقة أن يأكلوا 

منها، ويتصدقوا، ويهدوا.

    وأما ما أصاب األسرة من أمراض وأوجاع، فإن ذلك يعد من باب االبتالء، فقد 

)اَل  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اهلل  َصلَّى  اهلِل،  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  عنه،  اهلل  رضي  ُهَرْيَرَة،  َأِبي  َعْن  جاء 

1. سنن ابن ماجة، كتاب الذبائح، باب العقيقة، وصححه األلباني.
2. سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب يف العقيقة، وصححه األلباني.
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َيَزاُل اْلَباَلُء ِباملُْْؤِمِن َأِو املُْْؤِمَنِة، يِف َجَسِدِه، َويِف َماِلِه، َويِف َوَلِدِه، َحتَّى َيْلَقى اهلل َوَما َعَلْيِه
 

ِمْن َخِطيَئٍة()1(، فعليك بالصرب واالحتساب، وال دليل على ارتباط ما أصابكم من بالء 

مبسألة العقيقة، سائلني اهلل سبحانه أن يكون ذلك يف ميزان حسناتكم، ورفعة قدركم، 

واهلل تعاىل أعلم.
69.مقدار عقيقة الذكر

    السؤال: يف حال كون املولود ذكرًا هل جيوز ملن ال يلك ثن خروفني أن يعق بواحد 

اآلن، ثم بالثاني حني يتيسر احلال؟ 

    اجلواب: العقيقة هي ما ُيذّكى عن املولود شكرًا هلل تعاىل بنية وشرائط خمصوصة، وهي 

سنة مؤكدة عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، فقد قال: )َمَع اْلُغالِم َعِقيَقٌة، َفَأْهِريُقوا 

َعْنُه َدًما، َوَأِميُطوا َعْنُه اأَلَذى()2(.

   وللعلماء آراء بالنسبة إىل ما يعق به عن املولود، فذهب الشافعية واحلنابلة إىل أنه 

يستحب أن يعق عن الذكر شاتان، وعن األنثى شاة، ملا روته عائشة، رضي اهلل عنها،  

)أنَّ َرُسوَل اهلِل، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم، َأَمَرُهْم َعِن الُغاَلِم َشاَتاِن ُمَكاِفَئَتاِن، َوَعِن اجَلاِرَيِة 

َشاٌة()3(، وذهب احلنفية واملالكية إىل أنه يعق عن الذكر واألنثى شاة، فعن ابن عباس، 

رضي اهلل عنه، قال: )َأنَّ َرُسوَل اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، َعقَّ َعِن احْلََسِن َواحْلَُسنْيِ َكْبًشا  

َكْبًشا()4(.

    وعليه؛ فمسألة الشاتني عن الذكر فيها خالف، والذي نراه أن ُيعق عن الذكر شاتان 

1. مسند أمحد، باقي مسند املكثرين، مسند أبي هريرة، رضي اهلل تعاىل عنه، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده 
حسن.

2. صحيح البخاري، كتاب العقيقة، باب إماطة األذى عن الصب يف العقيقة.
3. سنن الرتمذي، كتاب األضاحي عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء يف العقيقة، وصححه األلباني.

4. سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب يف العقيقة، وصححه األلباني.
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للمستطيع الذي يطلب املزيد من الفضل واألجر والثواب، وإن اكتفى بواحدة فجائز، 

وإن رغب يف أن يعق بشاتني، وتعسر ذحبهما معاً، فيمكن ذبح واحدة اآلن، ثم الثانية 

حني يتيسر ذلك، واهلل تعاىل أعلم.

العقيقة 70. حكم االشرتاك يف 

     السؤال: ما حكم االشرتاك مع آخرين يف عجل، منهم من يريد حصته عقيقة، وآخرون 

أضحية، وهل املطلوب يف الذبيحة االلتزام بالعمر أم بالوزن؟

    اجلواب: اختلف الفقهاء يف حكم تزئة العجل أو البدنة إىل حصص خمتلفة على 

أقوال، فذهب املالكية واحلنابلة إىل أنه ال جيزئ الذبح يف العقيقة إال عن شخص واحد، 

وذهب الشافعية إىل جواز أن تكون العقيقة يف سبع البدنة أو البقرة، ونصيب األضحية 

أقله السبع من البقرة، أما اإلمام أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد، فقالوا جبواز اشرتاك 

أكثر من شخص يف البقرة الواحدة، بشرط أن تكون نيتهم التقرب إىل اهلل تعاىل، فإن 

اختلفت نية أحدهم كأن أراد أخذ اللحم، مل يصح ذلك.

وعليه؛ فالراجح يف هذه املسألة واألوىل األخذ برأي املالكية واحلنابلة بعدم اجلواز ملن 

كانت عنده السعة، أما من مل يكن عنده سعة، فيجوز له األخذ مبذهب الشافعية جبواز 

االشرتاك.

   وبالنسبة إىل سن األضحية؛ فقد قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )اَل َتْذحَبُوا ِإالَّ 

1*(، و)اجلذعة( هي ما استكمل 

ْأِن() ُمِسنًَّة، ِإالَّ َأْن َيْعُسَر َعَلْيُكْم، َفَتْذحَبُوا َجَذَعًة ِمَن الضَّ

سنة، ومل يدخل يف الثانية، شريطة أن تكون خالية من العيوب، أما خبصوص اخلراف 

والعجول املسمنة، فيجوز التضحية بها إذا وضعت مع ذوات السن املطلوب، مل ييز 

* صحيح مسلم، كتاب األضاحي، باب سن األضحية.
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 /6  /19 بتاريخ   )13/  1( رقم  قراره  يف  فلسطني  يف  األعلى  اإلفتاء  جملس  وإن  بينها، 

1997م قال جبواز التضحية باخلراف والعجول املسمنة، لكونها قد تفوق صاحبة السن 

بكمية اللحم، فتحقق اهلدف منها؛ وهو إطعام الفقراء، واهلل تعاىل أعلم.

واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
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.15
132حكم شراء سيارة عن طريق البنك دون فائدة

.16
133حكم تأجري بناء لبنك ربوي

.17
134حكم العمل يف البنوك

.18
حكم العمل يف شركة تعد برامج معلوماتية خاصة 

135بالبنوك الربوية

.19
حكم العمل كمحاسب يف شركة عقارية عملها يقوم على 

137االقرتاض من البنوك

138حكم املكافأة املالية من بنك ربوي20.

.21
حكم بدء مشروع خاص من مال ناتج عن عمل كمطور 

ألنظمة العناية بالزبائن لشركة تقوم بعمل أنظمة لبنوك
139

.22
140حكم إعطاء صاحب العمل مبلغًا من املال لعامل لديه

.23
141حكم السمسرة بنسبة معلومة لدى البائع واملشرتي

.24
142حكم العربون يف حال استنكاف املشرتي عن إمتام الصفقة

.25
142حكم الفوركس

146حكم الفوركس اإلسالمي26.

147حكم التسويق الشبكي27.

149حكم شركة »انريجتك ماركتنج انرتناشونال«28.

.29
151حكم املزادات اإللكرتونية
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.30
153حكم جتارة األسهم يف البورصات العاملية

.31
155حكم العمل كمراقب لبورصة عمالت ومعادن

.32
156حكم بيع ما ال ميلك

.33
157الدين وكتابته

.34
157سداد دين الذهب

.35
158تغري القيمة النقدية وتأثريه على سداد الديون

.36
159حكم فرض غرامة مالية

.37
161حكم الرجوع عن اهلبة

.38
162حكم الرجوع عن اهلبة ملسجد وحتويل املكان إىل سكن

.39
163حكم شراء بضائع املستوطنات

.40
163حكم شراء بضائع املستوطنات مع وجود بديل فلسطيين

.41
164حكم عمل الشباب العرب واملسلمني يف احلفريات اإلسرائيلية

165حكم البيع لليهود42.

.43
167حكم املزارعة يف أرض ألهل الكتاب

.44
168حكم املشاركة يف مطعم يقدم الكحول
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.45
169حكم تقديم رشاوي للحصول على مقاعد دراسية

.46
حكم تقديم هدايا رمزية ألطباء من أجل الرتويج ألصناف 

169دوائية

.47
170حكم اقتطاع مبلغ من كفالة يتيم

.48
171حكم اهلدنة ومدتها

.49
172حكم اعتبار األحجار املرصعة يف خوامت الذهب من وزنه

.50
173حكم االشرتاك يف مسابقة الطريق إىل مكة
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الشفعة يف حمل جتاري 1. حق 

      السؤال: لي شريك يف حمل تاري يف أمريكا، قام ببيع جزء من حصته لشخص آخر 

دون علمي، وقد تبني لي هذا األمر بعد وقت طويل أنه فعل ذلك، فسكت ومل أناقش 

شريكي يف هذا األمر جهاًل مين أنه يوجد يف ديننا احلنيف شيء امسه حق الشفعة بني 

الشركاء، وقد عرفت عن هذا احلكم من أسابيع فقط، فهل لي أن أرجع إىل شريكي 

وأطالبه بهذا احلق؟ وهل شريكي اقرتف حرامًا عندما مل يشاورني؟ وما كفارة عمله هذا؟

     اجلواب: تقتضي الشراكة يف اإلسالم حسن النية بني أصحابها، وعدم اخليانة، فال 

جيوز ألحد الشركاء االنفراد بالتصرف فيما مل يأذن به شريكه، وحق الشفعة واجب عند 

اجلمهور على الفور، فإن علم الشريك بالبيع ثم تأخر يف طلب الشفعة بطل حقه فيها، 

وذهب املالكية إىل أن حقه ينقطع بعد علمه بالبيع بعد مضي سنة، فعن جابر، رضي اهلل 

ْفَعِة يِف ُكلِّ ِشْرَكٍة ملَْ ُتْقَسْم َرْبَعٍة  عنه، قال: )َقَضى َرُسوُل اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، ِبالشُّ

َأْو َحاِئٍط، اَل حَيِلُّ َلُه َأْن َيِبيَع َحتَّى ُيْؤِذَن َشِريَكُه، َفِإْن َشاَء َأَخَذ، َوِإْن َشاَء َتَرَك، َفِإَذا َباَع َوملَْ 

1(، واهلل تعاىل أعلم

ُيْؤِذْنُه َفْهَو َأَحقُّ ِبِه()*

البنوك اإلسالمية التعامل مع   .2

البنوك اإلسالمية، وخاصة يف حسابات  التعامل مع  الشرعي يف  ما احلكم      السؤال: 

التوفري اليت تقوم بالسحب على جوائز عينية، مثل عمرة أو حج أو منزل؟ 

     اجلواب: إن التعامل مع بنك يطبق تعاليم الشريعة اإلسالمية وأحكامها يف معامالته 

جيعها جائز شرعاً.

* صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب الشفعة.
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   أما بالنسبة إىل احلسابات البنكية فهي نوعان؛ النوع األول: احلسابات اجلارية، وهي 

حتت  تندرج  الطلب،  عند  بردها  ويقوم  فيها،  التصرف  للبنك  حيق  مضمونة  قروض 

باب القرض احلسن، من غري زيادة ربوية، وأخذ جوائز عينية، كالعمرة واحلج على هذه 

احلسابات حمرم شرعاً، ألنه زيادة على مبلغ القرض، بناًء على القاعدة اجملمع عليها )كل 

.)*1

قرض جر نفعًا فهو ربًا()

   النوع الثاني: احلسابات االستثمارية وهي عبارة عن ودائع يقبلها البنك اإلسالمي من 

املودعني، على أساس أنها مضاربة، ختضع للربح واخلسارة، فاملصرف يعد فيها مضارباً، 

واملودع رب املال، وبناًء على ذلك؛ فإن اجلوائز اليت يقدمها املصرف اإلسالمي للمودعني 

يف مثل هذه احلسابات جائزة شرعاً؛ ألنها مبثابة إعطاء املضارب هبة لرب املال، واهلل تعاىل 

أعلم. 

البنوك اإلسالمية التوفري من  3. دفرت 

      السؤال: ما حكم أخذ دفرت توفري من البنوك اإلسالمية؟

تعمل  اليت  البنوك  يف  التوفري  وحسابات  الثابتة،  الودائع  تكييف  خيتلف  اجلواب:      

وفق أحكام الشريعة اإلسالمية عنها يف البنوك الربوية، فالودائع تعد قروضًا يف البنوك 

الربوية، ُقدمت إليها على أساس الزيادة الربوية، ولكن البنوك اإلسالمية ال تعمل على 

هذا األساس، فالودائع التوفريية فيها ليست قروضاً، بل هي مشاركة للبنك يف رحبه، فهي 

على هذا جزء من رأس مال املضاربة الذي يستثمره البنك، وحصة شائعة من الربح، 

وحتتمل الربح أو اخلسارة، وليست مضمونة على البنك، فال يضمن البنك أصلها وال 

رحبها، إال إذا حصل هناك تعد من قبل البنك، فإنه يضمن بقدر التعدي.

* قواعد الفقه: 1 /100.
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    وعليه؛ فحسابات التوفري اليت تودع يف البنوك اإلسالمية على أساس ما تقدم تعد 

جائزة شرعاً، هي وما يتبعها من دفاتر شيكات، وغري ذلك، واهلل تعاىل أعلم.

املتبقية من قرض تشطيب منزل من بنك إسالمي 4. حكم األموال 

   السؤال: احتجت إىل مبلغ 10000 دينار؛ ألكمل بناء بييت فاتهت إىل بنك إسالمي، 

وبعد استيفاء الشروط املطلوبة ملنح التمويل طلب مين البنك إحضار فاتورة باملشرتيات 

وقام  كاماًل،  باملبلغ  امُلورد  لذلك  البنك  من  شيك  إصدار  ومت  فأحضرتها،  امُلورد  من 

بسحب املبلغ من البنك، ثم قمت بعدها بسحب البضاعة الالزمة إلكمال البناء، وبعد 

االنتهاء منه تبقى مبلغ مع امُلورد كان فائضًا عن البضاعة املشرتاة فأعاده إلّي نقدًا، فهل 

تنطبق صفة املراحبة اإلسالمية على هذه املعاملة؟

    اجلواب: األصل يف معامالت البنوك اإلسالمية أن تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، 

فبيع املراحبة لآلمر بالشراء عن طريق بنك يتعامل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، جائز 

وفق شروط وضوابط معينة، منها:

زيادة يف  البنك على املشرتي  الربا، كأن يشرتط  1. أال تشتمل عملية الشراء على    

الثمن عند التأخر عن سداد بعض األقساط، واهلل تعاىل يقول: }الَِّذيَن َيْأُكُلوَن الرَِّبا اَل 

ا اْلَبْيُع ِمْثُل  ْيَطاُن ِمَن املَْسِّ َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقاُلوا ِإنََّ َيُقوُموَن ِإالَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّ

.)*1

الرَِّبا َوَأَحلَّ اهلل اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا{)

   2. أن يكون البنك مالكًا للسلعة، أو اشرتاها، ودخلت يف حيازته، ثم يلكها للمشرتي 

عن طريق عقد املراحبة، وليس مقرضًا للثمن مقابل زيادة شهرية حمرمة.

  3. أن خيلو عقد الشراء من أي خمالفات ألحكام الشريعة اإلسالمية.

  فإن وجدت هذه الضوابط يف عملية الشراء املذكورة فإنها تكون مباحة، وإال فإنها 

* البقرة: 275.
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تكون حمرمة شرعاً، وذلك مبوجب ما جاء يف قرار جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني رقم 

2 /26، بتاريخ 11/ 2/ 1999م، واهلل تعاىل أعلم.

5. حكم شراء أرض عن طريق بنك إسالمي

    السؤال: ما حكم الشرع يف شراء أرض عن طريق البنك اإلسالمي؟

   اجلواب:  فاألصل يف بيع املراحبة لآلمر بالشراء عن طريق بنك يتعامل وفق أحكام 

الشريعة اإلسالمية، جائز وفق شروط وضوابط معينة، منها:

   1. أال تشتمل عملية الشراء على الربا، كأن يشرتط البنك على املشرتي زيادة يف 

الثمن عند التأخر عن سداد بعض األقساط، واهلل تعاىل يقول: }الَِّذيَن َيْأُكُلوَن الرَِّبا اَل 

ا اْلَبْيُع ِمْثُل  ْيَطاُن ِمَن املَْسِّ َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقاُلوا ِإنََّ َيُقوُموَن ِإالَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّ

.)*1

الرَِّبا َوَأَحلَّ اهلل اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا{)

   2. أن يكون البنك مالكًا هلذه األرض، أو اشرتاها، ودخلت يف حيازته، ثم يلكها 

للمشرتي عن طريق عقد املراحبة، وليس مقرضًا للثمن مقابل فائدة شهرية حمرمة.

    3. أن خيلو عقد الشراء من أي خمالفات ألحكام الشريعة اإلسالمية.

   فإن وجدت هذه الضوابط يف عملية الشراء املذكورة فإنها تكون مباحة، وإال فإنها 

تكون حمرمة شرعاً، وذلك مبوجب ما جاء يف قرار جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني رقم 

2 /26، بتاريخ 11/ 2/ 1999م، واهلل تعاىل أعلم.

الفلسطيين البنك اإلسالمي  الوديعة يف  6. حكم 

    السؤال: ما حكم الوديعة يف البنك اإلسالمي؟

    اجلواب: الوديعة هي ما يرتك عند شخص أو جهة معينة حلفظها، دون أن يتصّرفا فيها، 

أّما  البنك، فإّنه ال حيتفظ بعني املال، بل يتصّرف فيه، والودائع يف املصارف اليت تتعامل 
* البقرة: 275.
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وفق الشريعة اإلسالمية، ُتقسم حبسب تاريخ اسرتدادها إىل ثالثة أنواع:

1. الودائع اجلارية )حتت الطلب(، وهذه حيّق لصاحبها سحبها متى شاء، دون أن حيصل 

على أّي عائد أو فائدة.

2. ودائع ثابتة )ألجل(، وهذه يتفق صاحبها مع البنك على االمتناع عن سحبها أو شيء 

منها إاّل بعد إخطار البنك مبدة معينة، وحيصل صاحبها على عائد من ورائها.

3. ودائع ادخار )توفري(، وهذه حيّق لصاحبها سحبها كاملة متى شاء، وحيصل صاحبها 

أيًضا، على عائد من ورائها.)1(.

   وبالّنسبة إىل حكم هذه الودائع، فاجلارية جائزة؛ ألّنها خالية من الربا، إذ ال زيادة عليها، 

أّما الثابتة واالّدخارية، فتقبل على أساس أّنها مضاربة، ختضع للربح واخلسارة، ال على 

أساس أّنها قرض، فأرباح تلك الودائع وخسائرها، ينبغي أن توّزع بني املودعني واجلهات 

املصرفية الشرعية، وفق آليات توزيع أرباح املضاربة وخسائرها.

   وعليه؛ فإّن الودائع اليت حيصل املودع على عائد من ورائها، جائزة شرًعا، إذا انضبطت 

بأحكام الشرع، وّتت على أساس املضاربة الشرعية، ال على أساس أّنها قرض مضمون، 

وبفائدة مقطوعة، فقد جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤتر اإلسالمي 

رقم )86)19/  3(بتاريخ 1 - 6/ 4/ 1995م(:)الودائع اليت تسلم للبنوك امللتزمة فعلًيا 

بأحكام الشريعة اإلسالمية بعقد استثمار على حصة من الربح، هي رأس مال مضاربة، 

وتنطبق عليها أحكام املضاربة )القراض( يف الفقه اإلسالمي اليت منها عدم جواز ضمان 

املضارب )البنك( لرأس مال املضاربة()2(، واهلل تعاىل أعلم.

1. انظر: املعامالت املالية املعاصرة، شبري، ص265.
2. جملة جممع الفقه اإلسالمي، عدد 9، ج1، ص931.
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املمولة عن طريق مؤسسة إسالمية لتشطيب منزل املواد  7. حكم بيع 

   السؤال: هل جيوز شراء حديد من تويل مؤسسة دار رعاية أموال األيتام )على طريقة 

املراحبة(، ومن ثم بيعه لالستفادة من املبلغ يف تشطيب البيت، وكذلك شراء األرض 

املبين عليها السكن؟

وهو  التورق،  عليها وصف  ينطبق  أعاله  املذكورة  والبيع  الشراء  حالة  إن      اجلواب: 

به؛  اشرتاها  ما  بأقل  البائع  لغري  نقدًا  يبيعها  ثم  نسيئة  سلعة  الشخص  يشرتي  أن 

اشرتى  الذي  ألن  الفضة؛  وهو  الوِرق  من  مأخوذ  وهو  النقد،  على  بذلك  ليحصل 

جهور  عند  مباح  والتورق  الدراهم،  أجل  من  اشرتاها  إنا  احلالة  هذه  يف  السلعة 

اهلل  قول  مطلق  ودليلهم  صورته)1(،  وال  الربا  قصد  فيه  يظهر  مل  ألنه   الفقهاء؛ 

باز، رمحه اهلل: )وأما مسألة  ابن  الشيخ  يقول  الرَِّبا{)2(،  َوَحرََّم  اْلَبْيَع  اهلل  }َوَأَحلَّ  تعاىل: 

التورق فليست من الربا، والصحيح ِحُلها، لعموم األدلة، وملا فيها من التفريج والتيسري 

وقضاء احلاجة احلاضرة، أما من باعها على من اشرتاها منه، فهذا ال جيوز، بل هو من 

أعمال الربا، املعروف ببيع العينة، وهو حمرم؛ ملا فيه من حتايل على الربا()3(.

    وعليه؛ فإن شراء احلديد من تويل املؤسسة املذكورة، ومن ثم بيعه لغري البائع األول 

لالستفادة من املبلغ جائز شرعاً؛ ألن األصل يف املعامالت اإلباحة ما مل يرد دليل على 

حتريها، واهلل تعاىل أعلم.

 
1. كشاف القناع: 3 /186.

2. البقرة: 275.
3. جمموع فتاوى ابن باز: 19 /245.
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املراحبة لآلمر بالشراء 8. حكم بيع 

   السؤال: ما حكم بيع املراحبة لآلمر بالشراء؟

   اجلواب: ما دام البنك سيشرتي السلعة، وستدخل يف ملكه وضمانه قبل بيعها لك، فال 

حرج يف تلك املعاملة، وقد جاء يف قرار جملس اإلفتاء األعلى رقم: 2 /26 بتاريخ 11/ 2/ 

1999م: )أّن هذا البيع إذا وقع على سلعة بعد دخوهلا يف ملك املأمور، وحصل القبض 

املأمور تبعة اهلالك قبل التسليم،  املطلوب شرًعا، هو بيع جائز، طاملا كانت تقع على 

موانعه،  وانتفت  البيع،  شروط  وتوافرت  التسليم،  بعد  اخلفي  بالعيب  الرّد  وضمان 

وحتّققت ملكية البنك للسلعة حمل البيع(.

   وال يؤثر يف عملية البيع املذكورة، ما ذكرته من وجود الوعد بالشراء والتوقيع على ذلك 

الوعد يف بنود االتفاق بينكما، وهو ملزم ديانة، إال لعذر سّيما إذا ترتب على الرتاجع 

عنه إضرار بالبنك، حبسب ما قّرره جممع الفقه اإلسالمي يف قراره رقم:         )40 - 41، 

2 /5 و3 /5(، بشأن الوفاء بالوعد يف بيع املراحبة، حيث ورد فيه: )الوعد يكون ملزًما 

للواعد ديانة إال لعذر، وهو ملزم قضاًء إذا كان معّلًقا على سبب، ودخل املوعود يف كلفة 

نتيجة الوعد، ويتحّدد أثر اإللزام يف هذه احلالة إّما بتنفيذ الوعد، وإّما بالتعويض عن 

1(، وكما جاء يف املعيار )رقم8، 

الضرر الواقع فعاًل بسبب عدم الوفاء بالوعد بال عذر()*

فقه  يف  املتخصصني  من  جمموعة  عن  الصادرة  الشرعية(  )املعايري  من  4/2، ص96( 

املعامالت املعاصرة، قوهلم: )حيّق للمؤسسة احلصول على التعويض عن الضرر الفعلي 

الّناشئ عن نكول العميل يف حال الوعد امللزم، وذلك بتحّمل العميل الفرق احلاصل 

بني ثن السلعة املبيعة للغري، وبني الثمن األصلي املدفوع من املؤسسة للبائع األول.

* جملة جممع الفقه اإلسالمي، عدد 5، ج2 ص 754 و 965.
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    وبشأن مسألة اجتماع الوعد بالشراء وبيع املراحبة يف عقد واحد، فال ُيعّد بيعتني يف 

بيعة، وإّنا هو اجتماع عقود وشروط يف عقد واحد، وقد ذهب اجلمهور إىل منعه، وذهب 

أشهب من املالكية، وابن تيمّية من احلنابلة إىل جوازه، وهو ما نرجحه؛ ألّن األصل يف 

العقود والشروط اإلباحة()1(. 

    وأّما خبصوص مسألة خيار العيب، فقد اتفق الفقهاء على ثبوت خيار الرّد بالعيب، 

فمن اشرتى سلعًة ثم ظهر فيها عيٌب وهو ال يعلم، ثبت له خيار الرّد بالعيب، سواء 

علم البائع بالعيب أم مل يعلم، قال ابن قدامة املقدسي: )متى علم باملبيع عيًبا مل يكن 

عاملًا به، فله اخليار بني اإلمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه أم مل يعلم، 

ال نعلم بني أهل العلم يف هذا خالًفا()2(.

وعليه، نرى أّن البيع املشار إليه يف السؤال املذكور أعاله، جائز شرًعا، مع األخذ بعني 

وأّما  آنفاً،  إليه  املشار   26/  2 رقم:  قراره  يف  األعلى  اإلفتاء  جملس  توصيات  االعتبار 

خبصوص الوعد بالشراء، فهو ملزم لآلمر بالشراء، إذا كانت السلعة بنفس املواصفات 

والشروط، واهلل أعلم. 

التورق 9. صور 

    السؤال: ما حكم بيع التورق؟ وما حكم صور التورق اليت تريها بعض البنوك؟

   اجلواب:  إن بيع التورق هو أن يشرتي الشخص سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقدًا لغري 

وهو  الوِرق،  من  مأخوذ  وهو  النقد،  على  بذلك  ليحصل  به؛  اشرتاها  ما  بأقل  البائع 

الفضة؛ ألن الذي اشرتى السلعة يف هذه احلالة إنا اشرتاها من أجل الدراهم، والتورق 

مباح عند جهور الفقهاء؛ ألنه مل يظهر فيه قصد الربا وال صورته، )3(، ودليلهم قول اهلل 

1. انظر: املعامالت املالية املعاصرة لشبري، ص315.
2. املغين، 4 /257

3. كشاف القناع: 3 /186.
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تعاىل: }َوَأَحلَّ اهلل اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا...{)1(، يقول الشيخ ابن باز رمحه اهلل: )وأما مسألة 

التورق فليست من الربا، والصحيح ِحُلها، لعموم األدلة، وملا فيها من التفريج، والتيسري، 

وقضاء احلاجة احلاضرة، أما من باعها إىل من اشرتاها منه، فهذا ال جيوز، بل هو من أعمال 

الربا، الذي يطلق عليه مسمى بيع العينة، وهو حمرم؛ ملا فيه من حتايل على الربا()2(.

    والتورق أنواع، منها اآلتي:

    النوع األول: التورق احلقيقي وهو أن حيتاج شخص النقد، فيشرتي سلعة من البنك 

بثمن مؤجل، ثم يبيعها إىل غري البنك نقدًا، وهذا جائز بشروط:

    1. أن يتلك البنك السلعة ويقبضها قبل بيعها.

    2. أن يقبض الزبون السلعة قبضًا معتربًا شرعاً.

    3. أال يبيعها الزبون ملن اشرتاها منه، وأال يكون هناك تواطؤ بينهما؛ ألن ذلك يعد 

من باب العينة احملرم شرعاً.

    والنوع اآلخر: هو التورق املنظم، وهو شراء السلعة من البنك ألجل، مع توكيله 

ببيعها قبل قبضها، ويعد هذا النوع حمرماً، ملا فيه من حيلة على الربا، حلديث حكيم بن 

حزام، رضي اهلل عنه، قال: )قلت: َيا َرُسوَل اهلِل، ِإنِّي َأْشرَتِي ُبُيوعاً، َفَما حَيِلُّ ِلي ِمْنَها، َوَما 

؟ َقاَل: َفِإَذا اْشرَتَْيَت َبْيًعا، َفاَل َتِبْعُه َحتَّى َتْقِبَضُه()3(. حيَرَُّم َعَليَّ

   وعليه؛ فالتورق من النوع األول هو بيع صحيح مستكمل أركانه، وشروطه جيعها، 

ومنتفية منه موانع فساده، أو بطالنه، واهلل تعاىل أعلم.

1. البقرة: 275.
2. جمموع فتاوى ابن باز: 19 /245.

3. مسند أمحد، مسند املكيني، مسند حكيم بن حزام عن النب، صلى اهلل عليه وسلم، وقال شعيب األرنؤوط: 
صحيح لغريه.
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القدس  10. قرض من مؤسسة ممولة ملشروعات يف 

البناء  تنع  االحتالل  وسلطة  منزل،  بناء  يف  أرغب  القدس  سكان  من  أنا  السؤال:      

دون احلصول على ترخيص، وهذا الرتخيص يكلف وقتًا ومبلغًا كبريًا من املال، وبعد 

ثاني سنوات تت املوافقة على إعطائي رخصة البناء بعد أن كلفتنا 100 ألف دوالر، 

وسلطات االحتالل حتدد مدة البناء بسنة واحدة من تاريخ إصدار الرتخيص، وبعد ذلك 

يلغى الرتخيص، وحنتاج إىل رخصة أخرى، وقد مت افتتاح جعية مولة ملشروعات البناء 

تقدم قروضًا مببلغ 50 ألف، على أن يتم تسديدها بقيمة 55 ألف دوالر، على شكل 

أقساط متفق عليها، فما حكم أخذ هذا القرض؟ علمًا أنه ليس أمامنا أي وسيلة أخرى؟

     اجلواب: األصل أن أي قرض بزيادة، سواء أكان من مؤسسة أم من شخص فهو ربا، 

َأيَُّها  وال جيوز أخذه، وقد توعد اهلل عز وجل أطراف التعامل الربوي، فقال تعاىل: }َيا 

الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهلل َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرَِّبا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي * َفِإْن ملَْ َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا 

ُتْظَلُموَن{)1(،  َوال  َتْظِلُموَن  َأْمَواِلُكْم ال  ُرُءوُس  َفَلُكْم  ُتْبُتْم  َوِإْن  َوَرُسوِلِه  ِمَن اهلل  حِبَْرٍب 

؟ َقاَل:  ْبَع املُْوِبَقاِت، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل؛ َوَما ُهنَّ وقال صلى اهلل عليه وسلم: )اْجَتِنُبوا السَّ

، َوَأْكُل الرَِّبا، َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم،  ْحُر، َوَقْتُل النَّْفِس الَّيِت َحرََّم اهلل ِإالَّ ِباحْلَقِّ ْرُك ِباهلل، َوالسِّ الشِّ

َوالتََّولِّي َيْوَم الزَّْحِف، َوَقْذُف احملَُْصَناِت املُْْؤِمَناِت اْلَغاِفاَلِت()2(.

    ويف حال كانت الزيادة على القرض املقدم من اجلمعية املذكورة خمصصة لتغطية 

وتشطيبه،  البناء  تنفيذ  ومتابعة  قرطاسية،  وثن  عاملني،  رواتب  من  اجلمعية،  نفقات 

وحتصيل القروض، فإن هذا القرض جائز شرعاً، ضمن الضوابط اآلتية:

1. البقرة: 278 - 279.
2. صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب قول اهلل تعاىل: }إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنا يأكلون يف 

بطونهم نارًا وسيصلون سعريًا{)النساء: 10(.
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   1. أن تكون الزيادة اليت يدفعها املقرتض لتغطية نفقة خدمة حقيقية للقرض.

   2. أن ال يتجاوز جمموع ما يدفعه املقرتضون من زيادة على قروضهم، إجالي قيمة    

النفقات املطلوب تغطيتها خدمة للقرض.

   3. أن تكون تلك الزيادة معلومة مسبقًا للمتعاقدين، وتدفع مقابل خدمات معروفة 

حمددة.

4. ال جيوز إضافة أي مبالغ على املبلغ املقرَتض بسبب تأخر السداد.

    وعليه؛ فإذا حتققت هذه الضوابط، فال مانع شرعًا من االنتفاع من القرض يف هذه 

احلالة، وهذا ما أكد عليه جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني يف قراره رقم: )1 /87( بتاريخ   

7 /4 /2011م، واهلل تعاىل أعلم.

التأمني واملعاشات 11. حكم قرض 

    السؤال: ما حكم أخذ قرض بزيادة من هيئة التقاعد؟

    اجلواب : األصل أن أي قرض بزيادة، سواء أكان من مؤسسة أم من شخص فهو ربا، 

وال جيوز أخذه، وقد توعد اهلل، عز وجل، أصحاب املعامالت الربوية، فقال تعاىل: }َيا َأيَُّها 

الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهلل َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرَِّبا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي * َفِإْن ملَْ َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا 

حِبَْرٍب ِمَن اهلل َوَرُسوِلِه َوِإْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُءوُس َأْمَواِلُكْم ال َتْظِلُموَن َوال ُتْظَلُموَن{)1(، وقال 

؟  ْبَع املُْوِبَقاِت، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل؛ َوَما ُهنَّ رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )اْجَتِنُبوا السَّ

، َوَأْكُل الرَِّبا، َوَأْكُل َماِل  ْحُر، َوَقْتُل النَّْفِس الَّيِت َحرََّم اهلل ِإالَّ ِباحْلَقِّ ْرُك ِباهلل، َوالسِّ َقاَل: الشِّ

اْلَيِتيِم، َوالتََّولِّي َيْوَم الزَّْحِف، َوَقْذُف احملَُْصَناِت املُْْؤِمَناِت اْلَغاِفاَلِت()2(.

1. البقرة: 278 - 279.
2. صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب قول اهلل تعاىل: }إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنا يأكلون يف 

بطونهم نارًا وسيصلون سعريًا{)النساء: 10(
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    وعليه؛ فإذا كان القرض بزيادة، فال يصح أخذه، وأما إذا كان دون زيادة، فهو القرض 

احلسن، فيصح أخذه، واهلل تعاىل أعلم.

12. حكم إصدار كفاالت بنكية ال توجد عليها زيادة ربوية

    السؤال: ما حكم فتح حساب يف البنك الربوي، وإصدار كفاالت بنكية ال توجد عليها 

زيادات ربوية أو عموالت مدينة أو دائنة منه؟

    اجلواب: حّرم اهلل تعاىل الربا، وجعله من الكبائر، وتوّعد صاحبه باحلرب، واحملق، إذا مل 

يتّب، فقال تعاىل: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهلل َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرِّبا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي* 

َفِإْن ملَْ َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا حِبَْرٍب ِمَن اهلل َوَرُسوِلِه َوِإْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم ال َتْظِلُموَن 

َوال ُتْظَلُموَن{)1(، وعن جابر، رضي اهلل عنه، قال: )َلَعَن َرُسوُل اهلل، صّلى اهلل عليه وسّلم، 

آِكَل الرَِّبا َوُموِكَلُه َوَكاِتَبُه َوَشاِهَدْيِه َوَقاَل ُهْم َسَواٌء()2(.

    وعليه؛ فإّن فتح احلساب يف البنك الربوّي ال جيوز يف األصل، ولو دون ربا؛ ألّن يف ذلك 

إعانة له على منكره، وتشجيع له على باطله، وحيقق البنك من جمّرد ذلك منافع كثرية، 

وأّما إن كان هناك حاجة لفتح حساب دون ربا؛ لعدم وجود بنك يتعامل وفق الشريعة، 

أو ملشقة الوصول إليه، وحنو ذلك، فال بأس بذلك، فإن وجد البنك الذي يتعامل وفق 

الشريعة، أو انتفت احلاجة، فال جيوز، وقد جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة: )إيداع املال 

يف البنوك اليت تتعامل بالربا ال جيوز، وإن مل يؤخذ عليها فائدة، ملا فيه من التعاون على 

اإلثم والعدوان، وقد قال اهلل تعاىل: }َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإْلِْثِم َواْلُعْدَواِن{)3(، إاّل إذا خاف 

املسلم على ماله الضياع، ومل جيد سبياًل إىل حفظه، إال إيداعه يف بنك ربوي؛ فريخص له 

1. البقرة: 278 - 279.
2. صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله.

3. املائدة: 2.
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يف ذلك بال فائدة على هذه الوديعة؛ ارتكاًبا ألخّف الضررين، وتفادًيا من أشدهما()1(. 

    وأّما خبصوص الكفالة البنكية، فإن كانت دون زيادات ربوية، فال مانع من ذلك، وجيوز 

للبنك أن يأخذ عمولة التكاليف دون زيادة؛ ألّن الكفالة ال تكون إاّل دون أجر. 

ونصيحتنا للشركة أاّل تتعامل بالربا بأّي شكل من األشكال؛ ملا يف ذلك من التعاون 

على اإلثم والعدوان، واهلل تعاىل أعلم.

13. قرض لشراء بيت يف القدس

    السؤال: ما حكم أخذ قرض سكين لشراء منزل يف القدس، مع العلم أن أسعار الشقق 

يف القدس عالية التكلفة، سواء أكان إجيارًا، أم تليكًا؟

      اجلواب: األصل أن أي قرض بزيادة، سواء أكان من مؤسسة أم من شخص فهو ربا، 

وال جيوز أخذه، وقد توعد اهلل، عز وجل، أطراف التعامل الربوي، فقال تعاىل: }َيا َأيَُّها 

الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهلل َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرَِّبا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي * َفِإْن ملَْ َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا 

ُتْظَلُموَن{)2(،  َوال  َتْظِلُموَن  َأْمَواِلُكْم ال  ُرُءوُس  َفَلُكْم  ُتْبُتْم  َوِإْن  َوَرُسوِلِه  ِمَن اهلل  حِبَْرٍب 

؟ َقاَل:  ْبَع املُْوِبَقاِت، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل؛ َوَما ُهنَّ وقال صلى اهلل عليه وسلم: )اْجَتِنُبوا السَّ

، َوَأْكُل الرَِّبا، َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم،  ْحُر، َوَقْتُل النَّْفِس الَّيِت َحرََّم اهلل ِإالَّ ِباحْلَقِّ ْرُك ِباهلل، َوالسِّ الشِّ

َوالتََّولِّي َيْوَم الزَّْحِف، َوَقْذُف احملَُْصَناِت املُْْؤِمَناِت اْلَغاِفاَلِت()3(.

للسكن  سواء  أخذه،  يصح  فال  بربا،  املذكور  السكين  القرض  كان  فإذا  وعليه؛       

احلسن،  القرض  وهو  ربا،  دون  كان  إذا  وأما  األخرى،  املدن  من  أم غريها  القدس  يف 

1. فتاوى اللجنة الدائمة، 13 /351، سؤال رقم 2 من فتوى رقم 4997.
2. البقرة: 278 - 279.

3. صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب قول اهلل تعاىل: }إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنا يأكلون يف 
بطونهم نارًا وسيصلون سعريًا{ )النساء: 10(.
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فيصح أخذه، وننصح بالتوجه إىل اهلل سبحانه بالدعاء، فاهلل تبارك وتعاىل بيده مفاتيح 

َماَء َعَلْيُكْم ِمْدَرارًا *  الرزق، فقد قال: }َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًا* ُيْرِسِل السَّ

َوُيِْدْدُكْم ِبَأْمَواٍل َوَبِننَي َوجَيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوجَيَْعْل َلُكْم َأْنَهارًا{)1(، كما ننصح بالتوجه إىل 

املؤسسات غري الرحبية اليت تدعم مشاريع السكن يف القدس، واهلل تعاىل أعلم.

14. حكم تشطيب منزل عن طريق بنك جتاري

   السؤال: أعمل بوظيفة حكومية، وأرغب يف تشطيب منزلي، وعرض علّي أحد البنوك 

التجارية أن يقدم لي قرضاً؛ من أجل دفع ثن املواد، وأجور العمال، فما حكم الشرع يف 

هذا القرض؟ علمًا أن البنك لن يتقاضى أي مبلغ إضايف عن املتفق عليه؟

  اجلواب: األصل أن أي قرض بربا، سواء أكان من مؤسسة أم من شخص فهو حرام، 

ال جيوز أخذه وال دفعه، وقد توعد اهلل، عز وجل، أطراف التعامل الربوي، فقال تعاىل: 

َلْ  َفِإْن   * ُمْؤِمِننَي  ُكْنُتْم  ِإْن  الرَِّبا  ِمَن  َبِقَي  َما  َوَذُروا  اهلل  اتَُّقوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  }َيا 

َتْظِلُموَن ال  َأْمَواِلُكْم  ُرُءوُس  َفَلُكْم  ُتْبُتْم  َوِإْن  َوَرُسوِلِه  اهلل  ِمَن  حِبَْرٍب  َفْأَذُنوا  َتْفَعُلوا 
 

ْبَع املُْوِبَقاِت، َقاُلوا: َيا َرُسوَل  َوال ُتْظَلُموَن{)2(، وقال صلى اهلل عليه وسلم: )اْجَتِنُبوا السَّ

، َوَأْكُل  ْحُر، َوَقْتُل النَّْفِس الَّيِت َحرََّم اهلل ِإالَّ ِباحْلَقِّ ْرُك ِباهلل، َوالسِّ ؟ َقاَل: الشِّ اهلِل؛ َوَما ُهنَّ

الرَِّبا، َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم، َوالتََّولِّي َيْوَم الزَّْحِف، َوَقْذُف احملَُْصَناِت املُْْؤِمَناِت اْلَغاِفاَلِت()3(.

   وبالنسبة إىل القرض املشار إليه يف السؤال، فإن ترتب عليه أي ربا سواًء بسبب 

التأخر عن سداد أي قسط، أو غري ذلك، فيحرم، وإن كان من غري ربا، فيقع يف باب 

الشبهة؛ ألن البنك املشار إليه يتعامل بالربا الصريح، ويستفيد يف تنمية مشاريعه الربوية 
1. نوح: 10 - 12.

2. البقرة: 278 - 279.
3. صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب قول اهلل تعاىل: }إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنا يأكلون يف 

بطونهم نارًا وسيصلون سعريًا{)النساء: 10(.
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من القروض وغريها، وإن مل تظهر صورة ذلك يف ظاهر بعض معامالته، واملؤمن مأمور 

ٌ، َوِإنَّ احْلََراَم  بتجنب الشبهات، لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )ِإنَّ احْلَاَلَل َبنيِّ

ُبَهاِت اْسَترْبََأ ِلِديِنِه  ٌ، َوَبْيَنُهَما ُمْشَتِبَهاٌت اَل َيْعَلُمُهنَّ َكِثرٌي ِمَن النَّاِس، َفَمِن اتََّقى الشُّ َبنيِّ

ُبَهاِت َوَقَع يِف احْلََراِم، َكالرَّاِعي َيْرَعى َحْوَل احْلَِمى ُيوِشُك َأْن  َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع يِف الشُّ

بالبحث عن  وننصح  حَمَاِرُمُه()1(،  اهلل  مِحَى  َوِإنَّ  َأاَل  مِحًى،  َمِلٍك  ِلُكلِّ  َوِإنَّ  َأاَل  ِفيِه،  َيْرَتَع 

الشريعة  أحكام  مع  تتفق  تويل  صفقة  معها  ليربم  بالربا؛  تتعامل  ال  مالية  مؤسسات 

اإلسالمية، واهلل تعاىل أعلم.

البنك دون فائدة 15. حكم شراء سيارة عن طريق 

      السؤال: ما حكم شراء سيارة من شركة سيارات، عن طريق دفع مبلغ من املال دفعة 

بنك  فتح حساب يف  الشراء  طالب  من  الشركة  وطلبت  على شيكات،  والباقي  أوىل 

باقي ثن  بدفع  البنك  يقوم  أن  السيارة، على  باقي  بقيمة  وتعبئة طلب قرض  تاري، 

السيارة للشركة، ويف املقابل يأخذ الشيكات كضمان، مع العلم أنه ال توجد زيادة على 

القرض وال عمولة وال كفالء، واملبلغ حمدد، فما حكم الشرع يف ذلك؟ 

      اجلواب : األصل أن أي قرض بزيادة، سواء أكان من مؤسسة أم من شخص فهو 

فقال  الربوي،  التعامل  أطراف  اهلل، عز وجل،  توعد  وقد  دفعه،  أخذه وال  ربا، ال جيوز 

َفِإْن   * ُمْؤِمِننَي  ُكْنُتْم  ِإْن  الرَِّبا  ِمَن  َبِقَي  َما  َوَذُروا  اهلل  اتَُّقوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  }َيا  تعاىل: 

َتْظِلُموَن ال  َأْمَواِلُكْم  ُرُءوُس  َفَلُكْم  ُتْبُتْم  َوِإْن  َوَرُسوِلِه  اهلل  ِمَن  حِبَْرٍب  َفْأَذُنوا  َتْفَعُلوا  َلْ 

 

ْبَع املُْوِبَقاِت، َقاُلوا: َيا َرُسوَل  َوال ُتْظَلُموَن{)2(، وقال صلى اهلل عليه وسلم: )اْجَتِنُبوا السَّ

، َوَأْكُل  ْحُر، َوَقْتُل النَّْفِس الَّيِت َحرََّم اهلل ِإالَّ ِباحْلَقِّ ْرُك ِباهلل، َوالسِّ ؟ َقاَل: الشِّ اهلِل؛ َوَما ُهنَّ

1. صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب أخذ احلالل وترك الشبهات.
2. البقرة: 278 - 279.
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الرَِّبا، َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم، َوالتََّولِّي َيْوَم الزَّْحِف، َوَقْذُف احملَُْصَناِت املُْْؤِمَناِت اْلَغاِفاَلِت()1(.

    وعليه؛ فاحلكم يدور حول وصف القرض املقدم من البنك املذكور، فإن ترتب عليه 

أي ربا حال التأخر عن سداد أي قسط فيحرم، أما إن كان دون ربا فال حرج من ذلك، 

مع التنويه إىل ضرورة التحرز عن الشبهات اليت حتوم حول املعامالت املالية اليت ختضع 

إلجراءات جهات تتعامل بالربا، واملؤمن مأمور باالبتعاد عن الشبهات، لقول رسول اهلل، 

ٌ، َوَبْيَنُهَما ُمْشَتِبَهاٌت اَل َيْعَلُمُهنَّ  ٌ، َوِإنَّ احْلََراَم َبنيِّ صلى اهلل عليه وسلم: )ِإنَّ احْلَاَلَل َبنيِّ

ُبَهاِت َوَقَع  ُبَهاِت اْسَترْبََأ ِلِديِنِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع يِف الشُّ َكِثرٌي ِمَن النَّاِس، َفَمِن اتََّقى الشُّ

يِف احْلََراِم، َكالرَّاِعي َيْرَعى َحْوَل احْلَِمى ُيوِشُك َأْن َيْرَتَع ِفيِه، َأاَل َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك مِحًى، َأاَل 

َوِإنَّ مِحَى اهلل حَمَاِرُمُه()2(، واهلل تعاىل أعلم. 

16. حكم تأجري بناء لبنك ربوي

      السؤال: ما حكم الشرع يف بيع بناية لشركة، ستقوم بتأجريها إىل بنك ربوي؟

      اجلواب: حرم اهلل الربا؛ فقال تعاىل: }َوَأَحلَّ اهلل اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا{)3(، والربا كبرية من 

كبائر الذنوب، ومن السبع املوبقات، فَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َرِضَي اهلل َعْنُه، َعِن النَِّبِّ، صلى اهلل 

ْرُك ِباهلل،  ؟ َقاَل: الشِّ ْبَع املُْوِبَقاِت َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل، َوَما ُهنَّ عليه وسلم، َقاَل: )اْجَتِنُبوا السَّ

، َوَأْكُل الرَِّبا، َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم، َوالتََّولِّي  ْحُر، َوَقْتُل النَّْفِس الَّيِت َحرََّم اهلل ِإالَّ ِباحْلَقِّ َوالسِّ

َيْوَم الزَّْحِف، َوَقْذُف احملَُْصَناِت املُْْؤِمَناِت اْلَغاِفاَلِت()4(، وقد أفتى جملس اإلفتاء األعلى يف 

فلسطني يف قراره رقم 1/ 112 بتاريخ 26/ 12/ 2013، بتحريم تأجري عقار أو بيعه إىل 
1. صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب قول اهلل تعاىل }إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنا يأكلون يف 

بطونهم نارًا وسيصلون سعريًا{.)النساء: 10(
2. صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب أخذ احلالل وترك الشبهات.

3. البقرة: 275.
4. صحيح البخاري، كتاب احلدود، باب رمي احملصنات.
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بنك يتعامل بالربا، أو إىل طرف يعلم مسبقًا أنه سيستخدمه يف أعمال حمّرمة؛ ألن يف 

ذلك تعاونًا على اإلثم والعدوان، واهلل تعاىل يقول: }َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلرِبِّ َوالتَّْقَوى َواَل 

َتَعاَوُنوا َعَلى اإْلِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا اهلَل ِإنَّ اهلَل َشِديُد اْلِعَقاِب{)1(، وعن َجاِبٍر، رضي اهلل 

عنه، قال: )َلَعَن َرُسوُل اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، آِكَل الرَِّبا، َوُموِكَلُه، َوَكاِتَبُه، َوَشاِهَدْيِه، 

َوَقاَل ُهْم َسَواٌء()2(؛ والكاتب والشاهد معاونان على اإلثم.

    وعليه؛ حيرم البيع املذكور إذا تأكد أن هذه الشركة ستقوم بتأجري البناية إىل بنك 

وما  املقاصد()3(،  حكم  )للوسائل  الفقهية:  وللقاعدة  أعاله،  املذكورة  للشواهد  ربوي، 

يفضي إىل احلرام فهو حرام، وجاء يف املغين: )وال جيوز للرجل إجارة داره ملن يتخذها لبيع 

اخلمر أو القمار()4(، واهلل تعاىل أعلم.

البنوك العمل يف  17. حكم   

     السؤال: ما حكم العمل يف البنوك، مع العلم أن عرب الداخل يعانون من صعوبة 

يف احلصول على عمل؟

    اجلواب: فإنَّ الربا حمرم يف الكتاب والسنة واإلجاع، وهو من الكبائر، ومن السبع 

ْبَع املُْوِبَقاِت، َقاُلوا: َيا َرُسوَل  املوبقات، لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )اْجَتِنُبوا السَّ

، َوَأْكُل  ْحُر، َوَقْتُل النَّْفِس الَّيِت َحرََّم اهلل ِإالَّ ِباحْلَقِّ ْرُك ِباهلل، َوالسِّ ؟ َقاَل: الشِّ اهلل؛ َوَما ُهنَّ

الرَِّبا، َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم، َوالتََّولِّي َيْوَم الزَّْحِف، َوَقْذُف احملَُْصَناِت املُْْؤِمَناِت   اْلَغاِفاَلِت()5(، 

ْيَطاُن  واهلل تعاىل يقول: }الَِّذيَن َيْأُكُلوَن الرَِّبا اَل َيُقوُموَن ِإالَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّ
1. املائدة: 2.

2. صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله.
د بْن حَسنْي بن َحسْن اجليزاني: 1 /279. 3. معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة، حملمَّ

4. املغين: 6 /143.
5. صحيح البخاري، كتاب احلدود، باب رمي احملصنات.
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ا اْلَبْيُع ِمْثُل الرَِّبا َوَأَحلَّ اهلل اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا...{)1(، والعمل  ِمَن املَْسِّ َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقاُلوا ِإنََّ

يف البنوك الربوية حمرم بأشكاله وأنواعه كلها، سواًء كان حماسباً، أم كاتباًً، أم مديرًا، أم غري 

ذلك، وقد حرم جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني ذلك يف قراره رقم: )2/ 83( بتاريخ 5/ 

8/ 2010م، للحديث الوارد عن جابر، رضي اهلل عنه، قال: )َلَعَن َرُسوُل اهلل، َصلَّى اهلل 

َعَلْيِه َوَسلََّم، آِكَل الرَِّبا، َومْوِكَلُه، َوَكاِتَبُه، َوَشاِهَدْيِه، َوَقاَل ُهْم َسَواٌء()2(، والعمل يف البنوك 

الربوية يعترب من باب التعاون على اإلثم والعدوان مع هذه البنوك اليت تتعامل بالربا، 

واهلل تعاىل يقول: }َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلرِبِّ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإْلِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا 

اهلل ِإنَّ اهلل َشِديُد اْلِعَقاِب{)3(.

    وننصح من يبحث عن عمل بأن يلتمس العمل احلالل، ولو براتب بسيط، فأبواب 

الرزق احلالل واسعة واحلمد هلل، وقليل حالل خري من كثري حرام، ومن ترك شيئًا يبتغي 

به رضا اهلل، عوضه اهلل خريًا منه، قال تعاىل: }َوَمْن َيتَِّق اهلل جَيَْعْل َلُه خَمَْرًجا*َوَيْرُزْقُه ِمْن 

َحْيُث اَل حَيَْتِسُب َوَمْن َيَتَوكَّْل َعَلى اهلل َفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اهلل َباِلُغ َأْمِرِه َقْد َجَعَل اهلل ِلُكلِّ َشْيٍء      

َقْدًرا{)4(، واهلل تعاىل أعلم. 

الربوية العمل يف شركة تعد برامج معلوماتية خاصة بالبنوك  18. حكم 

     السؤال: هل جيوز العمل كمطور ألنظمة العناية بالزبائن لشركة تقوم بعمل هذه 

األنظمة للبنوك؟

    اجلواب: إنَّ الربا من كبائر الذنوب، ومن السبع املوبقات، لقول رسول اهلل، صلى 

1. البقرة: 275.
2. صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله.

3. املائدة: 2.
4. الطالق: 2 - 3.
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ْرُك ِباهلل،  ؟ َقاَل: الشِّ ْبَع املُْوِبَقاِت، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل؛ َوَما ُهنَّ اهلل عليه وسلم: )اْجَتِنُبوا السَّ

، َوَأْكُل الرَِّبا، َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم، َوالتََّولِّي  ْحُر، َوَقْتُل النَّْفِس الَّيِت َحرََّم اهلل ِإالَّ ِباحْلَقِّ َوالسِّ

َيْوَم الزَّْحِف، َوَقْذُف احملَُْصَناِت املُْْؤِمَناِت اْلَغاِفاَلِت()1(، والعمل يف البنوك الربوية حمرم 

شرعًا باتفاق العلماء بأشكاله كافة، سواًء أكان حماسباً، أم كاتباًً، أم مديرًا، أم غري ذلك، 

وقد حرم جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني ذلك يف قراره رقم: )2/ 83( بتاريخ 5/ 8/ 

2010م، للحديث الوارد عن جابر، رضي اهلل عنه، قال: )َلَعَن َرُسوُل اهلل، َصلَّى اهلل َعَلْيِه 

َوَسلََّم، آِكَل الرَِّبا، َوُمْوِكَلُه، َوَكاِتَبُه، َوَشاِهَدْيِه، َوَقاَل ُهْم َسَواٌء()2(، والعمل يف الربنامج 

املشار إليه يف السؤال ُيعد من قبيل األعمال املساعدة للعمل الذي تقوم عليه البنوك 

بقوله:  عنه  تعاىل  اهلل  نهى  الذي  اإلثم  على  التعاون  باب  حتت  يندرج  فهو  الربوية، 

}َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلرِبِّ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإْلِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا اهلل ِإنَّ اهلل َشِديُد 

اْلِعَقاِب{)3(.

   وعليه؛ فينبغي للسائل الكريم االبتعاد عن العمل يف هذا الربنامج، الذي خيدم العمل 

تعاملهم معه، وعلى  البنوك، وتسهيل  بزبائن  العناية  الربوي من خالل تقديم خدمة 

السائل أن يبحث عن أبواب الرزق احلالل، فقليل حالل خري من كثري حرام، ومن ترك 

شيئًا يبتغي به رضا اهلل عوضه اهلل خريًا منه، واهلل تعاىل يقول: }َوَمْن َيتَِّق اهلل جَيَْعْل َلُه 

خَمَْرجًا* َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِسُب َوَمْن َيَتَوكَّْل َعَلى اهلل َفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اهلل َباِلُغ َأْمِرِه َقْد 

َجَعَل اهلل ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدًرا{)4(، واهلل تعاىل أعلم.

1. صحيح البخاري، كتاب احلدود، باب رمي احملصنات.
2. صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله.

3. املائدة: 2.
4. الطالق: 2 - 3.
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العمل كمحاسب يف شركة عقارية عملها يقوم على االقرتاض من  19. حكم 
البنوك

    السؤال: ما حكم العمل كمحاسب يف شركة عقارية يقوم معظم عملها على االقرتاض 

من البنوك الربوية، حيث تطلب مين أمور عدة ملتطلبات منح القرض للشركة بصفيت 

حماسبها ؟

   اجلواب: إن حرمة الربا معلومة من دين اإلسالم بالضرورة، فال جيوز ألحد أن يدعي 

جهله بها، وقد وردت فيها نصوص كثرية ، فقال عز وجل: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهلل 

َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرِّبا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي * َفِإْن ملَْ َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا حِبَْرٍب ِمَن اهلل َوَرُسوِلِه َوِإْن 

ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم ال َتْظِلُموَن َوال ُتْظَلُموَن{)1(، وقال سبحانه: }الَِّذيَن َيْأُكُلوَن 

ا اْلَبْيُع  ْيَطاُن ِمَن املَْسِّ َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقاُلوا ِإنََّ الرِّبا ال َيُقوُموَن ِإال َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّ

ِمْثُل الرِّبا َوَأَحلَّ اهلل اْلَبْيَع َوَحرََّم الرِّبا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِِّه َفاْنَتَهى َفَلُه َما َسَلَف 

َوَأْمُرُه ِإىَل اهلل َوَمْن َعاَد َفُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن{)2(.

    وقال النب، صلى اهلل عليه وسلم: )درهم ربا يأكله الرجل، وهو يعلم، أشد من ستة 
وثالثني زنية()3(

     وإذا كان األمر كما ذكرت، فإن كثريًا من معامالت الشركة مع البنك تقوم على الربا 

احملرم، وعليه، فال جيوز العمل يف إجراء هذه العقود، أو كتابتها، أو تسجيلها؛ ملا روى 

َعْن َجاِبٍر، رضي اهلل عنه، َقاَل: )َلَعَن َرُسوُل اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم آِكَل الرَِّبا، َوُمْؤِكَلُه، 

َوَكاِتَبُه، َوَشاِهَدْيِه. َوَقاَل: ُهْم َسَواٌء()4(.

1. البقرة: 278 - 279.
2. البقرة: 275.

3. مسند أمحد، تتمة مسند األنصار، حديث عبد اهلل بن حنظلة بن الراهب بن أبي عامر والطرباني وصححه األلباني.
4. صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله.
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وإذا كان العمل يف الشركة ال يقتضي مباشرة األعمال الربوية، وال اإلعانة عليها، فال 

حرج على العامل االستمرار يف عمله فيها، كاملديرين واملهندسني والفنيني وغريهم؛ فال 

حرج عليهم يف بقائهم يف أعماهلم املباحة، ولو كانت الشركة تتعامل بالربا. أما وقد 

ذكرت أنك منتدب عن الشركة يف التوقيع على االتفاقات الربوية بني الشركة والبنك؛ 

الربوي،  القرض  لوثيقة  كاتب  إنك  حيث  السابق،  احلديث  يف  املشمولني  من  فإنك 

وشاهد عليها، لذا ننصحك بالبحث عن مصدر رزق حالل، ولن تعدم ذلك، وقد سئل 

الشيخ ابن عثيمني، رمحه اهلل، عن موظف يعمل يف شركة تتعامل مع البنوك وتقرتض 

منها بالربا، وتعطي املوظفني الرواتب من تلك القروض الربوية، فأجاب: )إذا كنت 

دام  ما  أرى يف هذا شيئاً،  تأخذه وال تعطيه، فال  الربا، وال تشهد عليه، وال  ال تكتب 

عملك سليمًا فيما بينك وبني الشركة، فِوْزر الشركة على نفسها، وإذا مل تكن تذهب 

إىل البنوك وال توقع على معاملة البنوك فال شيء عليك، فاملؤسسة هذه -أواًل- مل ُتنَب 

للربا، وليست مثل البنك الذي نقول ال تتوظف فيه، فهي مل تؤسس للربا. ثانياً: إنك مل 

1(. واهلل تعاىل أعلم

تباشر الربا ال كتابًة وال شهادًة وال خدمًة، عملك منفصل عن الربا()*

املالية من بنك ربوي 20. حكم املكافأة 

   السؤال: كنت أعمل موظف أمن يف بنك ربوي، وبفضل اهلل تركت العمل فيه ملا فيه 

من حرام، وحيق لي وفق قانون العمل مكافأة مالية، عن كل سنة، فهل جيوز لي أخذ هذه 

املكافأة املالية؟

   اجلواب: األصل أن ال يعمل املسلم يف أي جمال حيرمه الشرع احلنيف، والعمل يف خدمة 

َيُقوُم الَِّذي  َكَما  َيُقوُموَن ِإالَّ  اَل  َيْأُكُلوَن الرَِّبا  الربا غري جائز، فاهلل تعاىل يقول: }الَِّذيَن 

* لقاءات الباب املفتوح: 59/ 15.
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ا اْلَبْيُع ِمْثُل الرَِّبا َوَأَحلَّ اهلل اْلَبْيَع َوَحرََّم  ْيَطاُن ِمَن املَْسِّ َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقاُلوا ِإنََّ َيَتَخبَُّطُه الشَّ

الرَِّبا{)1(.

   وما حيصل عليه العامل من أجور ومكافآت مقابل العمل احلرام، يعد سحتًا وحرامًا 

تبعًا لتحريم أصل العمل، ويف حال حصول اإلنسان على شيء من املال الذي تصرفه 

به  يتصدق  كأن  املسلمني،  مصاحل  يف  بصرفه  منه  التخلص  فعليه  الربوية،  املصارف 

على الفقراء واحملتاجني، وليس له أن يأخذ منه لنفسه ما مل يكن فقريًا حمتاجًا إليه، أما 

النووي،  يعيل، واإلمام  بقدر حاجته وحاجة من  منه  يأخذ  أن  له  فيجوز  فقريًا  إذا كان 

يكون حالاًل  بل  الفقري،  على  حرامًا  يكون  ال  الفقري  إىل  دفعه  )وإذا  يقول:  اهلل،  رمحه 

فقراء  كانوا  إذا  عياله  فقريًا؛ ألن  كان  إذا  وعياله  نفسه  على  به  يتصدق  أن  وله  طيباً، 

 فالوصف موجود فيهم، بل هم أوىل من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته 

ألنه أيضًا فقري()2(، واهلل تعاىل أعلم. 

العناية  21.  حكم بدء مشروع خاص من مال ناتج عن عمل كمطور ألنظمة 
بالزبائن لشركة تقوم بعمل أنظمة لبنوك

   السؤال: مهندس متخصص يف تطوير الربامج املعلوماتية، وبعد سبع سنني من البطالة 

بالبنوك  اخلاصة  املعلوماتية  الربامج  إنتاج  يف  متخصصة  شركة  يف  عمل  على  حصل 

الربوية وتطويرها، وقد حاول احلصول على عمل آخر بعيدًا عن البنوك الربوية لكن 

دون جدوى، لذلك قرر ترك العمل يف هذه الشركة، فهل جيوز له بدء مشروع خاص به 

باملال الذي حصل عليه طوال فرتة عمله يف الشركة، علمًا أن هذا املال كل ما يلك، وإذا 

كان غري جائز فماذا يكن أن يفعل بهذا املال؟

1. البقرة: 275.
2. اجملموع: 9 /332.
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   اجلواب: األصل أال يعمل املسلم يف أي جمال حيرمه الشرع احلنيف، والعمل يف خدمة 

َيُقوُم  َكَما  َيُقوُموَن ِإالَّ  َيْأُكُلوَن الرَِّبا اَل  الربا غري جائز شرعاً، فاهلل تعاىل يقول: }الَِّذيَن 

ا اْلَبْيُع ِمْثُل الرَِّبا َوَأَحلَّ اهلل اْلَبْيَع  ْيَطاُن ِمَن املَْسِّ َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقاُلوا ِإنََّ الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّ

َوَحرََّم الرَِّبا{)1(.

   وما حيصل عليه العامل من أجور مقابل العمل احلرام، يعد سحتًا تبعًا لتحريم أصل 

منها  التخلص  فينبغي  القبيل،  هذا  من  حمرمة  أموال  على  احلصول  حال  ويف  العمل، 

بصرفها يف املصاحل العامة، وال جيوز أخذها للنفس إال إذا كان احلاصل عليها فقريًا حمتاجًا 

إليها، فيأخذ بقدر حاجته ومن يعول، يقول اإلمام النووي، رمحه اهلل: )وإذا دفعه إىل الفقري 

ال يكون حرامًا على الفقري، بل يكون حالاًل طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله 

إذا كان فقريًا؛ ألن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أوىل من يتصدق 

عليه، وله أن يأخذ منه قدر حاجته ألنه أيضًا فقري()2(، واهلل تعاىل أعلم.

املال لعامل لديه العمل مبلغًا من  22. حكم إعطاء صاحب 

      السؤال: أعمل يف جمال بيع السيارات، وقد قمت ببيع بعض السيارات إىل أحد 

املعارض، فأعطاني صاحب املعرض مبلغًا من املال كهدية، فهل جيوز لي قبول هذا املال، 

علمًا أنه ليست لي أي صالحية يف ختفيض السعر أو رفعه؟

أباح اإلسالم اهلدية، وكان رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، يقبل اهلدية       اجلواب: 

ويثيب عليها، فعن عائشة، رضي اهلل عنها، قالت: )َكاَن َرُسوُل اهلل، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم، 

َيْقَبُل اهلَِْديََّة، َوُيِثيُب َعَلْيَها()3(.

1. البقرة: 275.
2. اجملموع: 9 /332.

3. صحيح البخاري، كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، باب املكافأة يف اهلبة.
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   غري أن هدايا املوظفني معرضة للتلبس بالشبهات، فإن كنت تبيع السيارات بشكل 

مستقل وغري ملتزم مبعرض من املعارض، وقدمت لك هدية فال ضري عليك يف قبوهلا، 

أما إذا كنت تعمل لدى شركة متخصصة يف بيع السيارات، فيجب إعالم هذه الشركة 

باهلدية اليت قدمت لك، فإذا أجازت لك أخذها، فال بأس عليك يف أخذها، وإن حتفظت 

على ذلك فعليك رد اهلدية ألصحابها، فعن محيد السعدي، رضي اهلل عنه، قال: )اْسَتْعَمَل 

ا َقِدَم،  َدَقِة، َفَلمَّ النَِّبُّ، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َرُجاًل ِمَن اأَلْزِد، ُيَقاُل َلُه اْبُن األْتِبيَِّة، َعَلى الصَّ

َقاَل: َهَذا َلُكْم، َوَهَذا ُأْهِدَي ِلي، َقاَل، َفَهال َجَلَس يِف َبْيِت َأِبيِه، َأْو َبْيِت ُأمِِّه َفَيْنُظَر ُيْهَدى 

َلُه َأْم ال، َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه ال َيْأُخُذ َأَحٌد ِمْنُه َشْيًئا ِإال َجاَء ِبِه َيْوَم اْلِقَياَمِة حَيِْمُلُه َعَلى َرَقَبِتِه، 

ِإْن َكاَن َبِعريًا َلُه ُرَغاٌء، َأْو َبَقَرًة هلََا ُخَواٌر، َأْو َشاًة َتْيَعُر...( )1(، واهلل تعاىل أعلم.

البائع واملشرتي 23. حكم السمسرة بنسبة معلومة لدى 

   السؤال: أريد أن أبيع أرضًا ليست ملكًا لي، يريد صاحبها أن يبيعها بـ50 ألفاً، فاتفقت 

معه أن أجلب له مشرتياً، ويكون السعر 70 ألفاً، حبيث يأخذ البائع 50 ألفاً، وأنا آخذ 

الباقي، فما حكم الشرع يف هذا البيع؟ 

أو الداللة على  البيع،  البائع واملشرتي؛ إلتام  التوسط بني     اجلواب: فالسمسرة هي 

البضاعة، وقد نص جع من األئمة على جوازها، وجواز أخذ األجرة عليها، فقد سئل 

اإلمام مالك، رمحه اهلل تعاىل، عن السمسرة، فقال: )ال بأس بذلك()2(، ويشرتط جلوازها 

أن ال تتضمن إعانة على بيع حمرم، أو الداللة على ما حيرم بيعه والتعامل معه.

   أما خبصوص أن تكون مسسارًا لصاحب األرض، فتتفق معه على أن تبيع أرضه مقابل 

أجر معلوم، أو أن يقول لك بعها بكذا، فما زاد فهو لك، فهذه الصورة جائزة شرعاً، 

1. صحيح البخاري، كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، باب من مل يقبل اهلدية لعلة.
2. املدونة: 3 /466.
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فقد قال اإلمام البخاري، رمحه اهلل، يف صحيحه: )َوملَْ َيَر اْبُن ِسرِييَن، َوَعَطاٌء، َوِإْبَراِهيُم، 

ْمَساِر َبْأًسا، َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: اَل َبْأَس َأْن َيُقوَل ِبْع َهَذا الثَّْوَب، َفَما  َواحْلََسُن، ِبَأْجِر السِّ

ِرْبٍح  ِمْن  َكاَن  َفَما  ِبَكَذا  ِبْعُه  َقاَل  ِإَذا  ِسرِييَن:  اْبُن  َوَقاَل  َلَك،  َفُهَو  َوَكَذا  َكَذا  َعَلى  َزاَد 

املُْْسِلُموَن َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اهلُل  َصلَّى  النَِّبُّ،  َوَقاَل  ِبِه،  َبْأَس  َفاَل  َوَبْيَنَك،  َبْييِن  َأْو  َلَك،  َفُهَو 

 

ِعْنَد ُشُروِطِهْم()1(، واهلل تعاىل أعلم. 

العربون يف حال استنكاف املشرتي عن إمتام الصفقة 24. حكم   

       السؤال: ما حكم العربون يف حال استنكاف املشرتي عن إتام الصفقة؟

البائع مبلغًا من  العربون هو أن يشرتي شخص السلعة، ويدفع إىل  بيع       اجلواب: 

املال، حيتسب من الثمن بعد إجراء التسليم واالستالم بني البائع واملشرتي، ويف حال 

استنكف املشرتي عن إتام الصفقة، فقد اختلف الفقهاء على رأيني، الرأي األول: وهو 

ما ذهب إليه اجلمهور من احلنفية واملالكية والشافعية على أن بيع العربون ال يصح، وال 

جيوز للبائع أخذه، وجيب رده للمشرتي، واستدلوا حبديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، 

عن جده، أنه قال: )َنَهى َرُسوُل اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، َعْن َبْيِع اْلُعْرَباِن()2(.

البائع  اتفق  إذا  العربون  بيع  جواز  إىل  ذهب  الذي  أمحد،  لإلمام  الثاني  والرأي      

َداًرا  )اْشرَتَى  أنه:  احْلَاِرِث،  َعْبِد  ْبُن  َناِفُع  عن  ورد  ما  ودليله  ذلك)3(،  على  واملشرتي 

َة ِمْن َصْفَواَن ْبِن ُأَميََّة َعَلى َأنَّ ُعَمَر ِإْن َرِضَي َفاْلَبْيُع َبْيُعُه، َوِإْن ملَْ َيْرَض ُعَمُر،  ْجِن مبَِكَّ ِللسِّ

َفِلَصْفَواَن َأْرَبُع ِماَئِة ِديَناٍر()4(.

    والراجح هو ما ذهب إليه اإلمام أمحد من جواز بيع العربون؛ لقوة دليله، وضعف 

1. صحيح البخاري، كتاب اإلجارة، باب أجر السمسرة.
2. سنن أبي داود، كتاب اإلجارة، باب يف العربان، وضعفه األلباني.

3. الفقه اإلسالمي وأدلته: 7 /181.
4. صحيح البخاري، كتاب اخلصومات، باب الربط واحلبس يف احلرم.
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احلديث الذي استدل به اجلمهور؛ فإن اتفق البائع واملشرتي أو جرى العرف على أخذ 

هذا العربون؛ عند رجوع املشرتي يف صفقته رجعا إليه، وكان ما اتفقا عليه وتراضيا هو 

الفاصل بينهما، وإن مل يتفقا ومل يوجد عرف سائد بهذا الشأن، وكان يف عدم اتفاقهما 

ضرر على البائع، فتقدر قيمة الضرر، ويلزم املشرتي بدفعها، ويعد ما أخذه البائع من 

املشرتي يف هذه احلالة على سبيل التعويض.

    وقد جاء يف قرار جملس اإلفتاء األعلى رقم 2 /69 بتاريخ 21/ 7/ 2008م: أنه يف حال 

وجود شرط جزائي يف العقد فتحق املطالبة بتنفيذه، وأخذ التعويض املنصوص عليه يف 

العقد، وينصح جملس اإلفتاء األعلى املتبايعني أن يتساحموا ويرتامحوا فيما بينهم، لقول 

1(، واهلل تعاىل أعلم.

رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )َمْن َأَقاَل ُمْسِلًما، َأَقاَلُه اهلل َعْثَرَتُه()*

الفوركس 25. حكم 

     السؤال: ما حكم الشرع يف مسألة تارة العمالت، أو ما يسمى )الفوركس(، وهل 

صحيح أن جملس اإلفتاء يف القدس الشريف أفتى جبواز ذلك؟

العمالت  بورصة  مع  التعامل  حرم  فلسطني  يف  األعلى  اإلفتاء  جملس  إن      اجلواب: 

العاملية، يف قراره رقم 3 /52 بتاريخ 29 /12 /2004م، وقام بعض الناس بتزوير القرار 

املذكور عن طريق االجتزاء منه، ليبدو أنه جييز هذا األمر، وهذا غري صحيح، وقد صدرت 

فتوى بهذا اخلصوص من دار اإلفتاء الفلسطينية إليك نصها: 

    بعد أن تعددت أوجه العمل ببورصة العمالت األجنبية، أصبح من الصعب تبين 

حكمًا شرعيًا واحدًا ألنواع املعامالت كافة الختالف أساليبها، وال بد من دراسة كل 

أسلوب على حده، وتكييفه فقهياً، ومن ثم إعطاء كل مرحلة وجزئية حكمها اخلاص، 

للتوصل إىل احلكم العام، وعليه؛ فإن احلكم الشرعي اخلاص باملسألة املذكورة يف السؤال 
*سنن أبي داود، كتاب اإلجارة، باب يف فضل اإلقالة، وصححه األلباني.
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أعاله، يتلخص يف األبعاد اآلتية:

بــاهلــامــش  الـــشـــراء  تــســمــى  الـــســـؤال  يف  امل���ذك���ورة  ال��ط��ري��ق��ة   .1   

)Trading on The Margin( وُتطبق للمتاجرة باألسهم والسندات والعمالت 

شركة  تقوم  حيث  بزيادة،  القرض  بصيغة  واملستثمرين  للعمالء  تقدم  وهي  وغريها، 

حمل  )املبيع(  راهنه  يقدمه  الذي  اهلامش  بأضعاف  املستثمر  بإقراض  املالية  الوساطة 

الصفقة، وهي هنا العملة املتاجر بها.

  2. إن البيع باهلامش بيع وهمي، وليس عقدًا حقيقياً، وال يصح شرعاً، وما حيصل عليه 

املكتب من الدوالرات الثالثة ال يعترب أجرة مقابل خدمات، فالصفقة صفقة وهمية، وما 

حتصل عليه الشركة هو مقابل خدمة وهمية.

جيوز  ال  إلغالقها،  زماني  موعد  حتديد  دون  مفتوحة  الوهمية  الصفقة  إبقاء  إن   .3   

والقبض  والقبول  اإلجياب  بانتهاء  -العقد-  الصفقة  تنتهي  أن  فاألصل  شرعاً، 

للبدلني)العملتني( يف جملس العقد، فتبادل العمالت عقد صرف ال بد فيه من قبض 

البدلني يف جملس العقد، حيث ينتقل كل بدل من ملك صاحبه إىل اآلخر، وتنقطع عالقة 

كل طرف مبا أعطاه لآلخر، فالصرف عقد معاوضة، ال جيوز فيه تأخري أحد البدلني أو 

ِة،  ِباْلِفضَّ ُة  َواْلِفضَّ َهِب،  ِبالذَّ َهُب  كليهما، لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )الذَّ

ِعرِي، َوالتَّْمُر ِبالتَّْمِر، َواملِْلُح ِباملِْلِح، ِمْثاًل مبِِْثٍل، َسَواًء ِبَسَواٍء، َيًدا  ِعرُي ِبالشَّ َواْلربُّ ِباْلربِّ، َوالشَّ

.)*1

ِبَيٍد، َفِإَذا اْخَتَلَفْت َهِذِه اأَلْصَناُف َفِبيُعوا َكْيَف ِشْئُتْم ِإَذا َكاَن َيًدا ِبَيٍد()

  4. إذا كانت املتاجرة باهلامش تتم دون زيادة كما هو اليوم؛ فإن القرض الذي تقدمه 

)شركة/ مكتب( الوساطة املالية يكون أشبه بالقرض احلسن الذي جير منفعة مشروطة، 

وهو مرفوض شرعاً، وذلك ألن العمولة تؤخذ من نفس السمسار الذي يقدم القرض 
* صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا.
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يتم  مقطوعًا  مبلغًا  ليست  أنها  أي  القرض،  بزيادة حجم  العموالت  وتتزايد  احلسن، 

ربطه حبجم اخلدمات املقدمة من الوسيط املالي، وإنا يتم ربط العمولة بالتغري يف حجم 

القرض، فإذا امتنع السمسار واملمول عن أخذ الفائدة على القرض صراحًة، فإنه يأخذها 

باسم العموالت، وهلذا حرم اإلسالم اجلمع بني البيع والسلف، وهو القرض الذي جير 

منفعة مشروطة.

  5. تتعلق هذه الصفقة بالعمالت، وشرط البيع والشراء للعمالت هو التقابض، لكن 

الذي حيدث يف املتاجرة يف البورصة هو املتاجرة للربح ال للقبض، فال يقوم املستثمر 

أشار  _كما  مفتوحة  الصفقة  تبقى  ذلك،  أجل  ومن  العمالت،  من  نوع  أي  بقبض 

السائل_ من أجل انتظار فرصة الربح وتسوية الصفقة بالنقد ال بالعملة حمل التداول.

  6. إن التداول يف البورصة على هذا الوجه والذي يتم مبا يسمى - بالرافعة املالية- له 

آثار سيئة جدًا على أسعار البورصة، فهو يكن املستثمرين من الشراء بأكثر من قدرتهم 

املالية، أي أنه يزيد من الطلب على األصول املالية، وهذا من شأنه أن يرفع األسعار 

إىل أن يباعد بني القيمة احلقيقية والقيمة السوقية لألصول املالية، وبهذا ختتل األسعار 

ارتفاعًا وانفاضاً.

  7. إن الشركة األم – الفوركس- تتالعب باألسعار مبا حيقق مصلحتها، ولذلك فإن 

املالحظ على شاشات احلاسوب عرب اإلنرتنت تذبذب أسعار العمالت األجنبية بني 

االرتفاع واالنفاض تذبذبًا سريعًا خيتلف من ثانية إىل أخرى، وما أن يصدر املتعامل 

أو  ينخفض  السعر  فإن  الوسيطة،  الشركة  إىل  اإلنرتنت، ويصل  أو  اهلاتف  أمره عرب 

وهذا  الربح،  أو  اخلسارة  تقع  وبالتالي  عليه،  املتفق  ليس  وهو  السعر،  فيتغري  يرتفع، 

مرهون باحلظ، وهو قمار حمرم شرعاً.
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بقوانني  حمكومة  وال  منضبطة  غري  أنها  العاملية  للبورصات  العملي  الواقع  إن   .8   

واالحتكارات  واإلشاعات  الكذب  يارسون  الذين  السوق  كبار  هناك  فمثاًل  أخالقية، 

األرباح،  هلم  اليت حتقق  أغراضهم  بهدف خدمة  التداول،  قاعة  داخل  األحالف  وإقامة 

وبهذا يقع صغار املستثمرين ضحية للكبار، وتتحول الثروة دون وجه حق، ودون إي أثر 

إجيابي على االقتصاد احلقيقي.

  وخالصة القول أن هذا النوع من التعامل املالي غري جائز شرعاً، ألنه ال يتفق مع 

أحكام الشريعة اإلسالمية، لذا نوجه عناية اإلخوة املتعاملني يف البورصات العاملية، أن 

واالزدهار  التقدم  حنو  الوطين  باالقتصاد  ليدفعوا  االقتصادية  معامالتهم  يف  اهلل  يتقوا 

بالطرق املشروعة، واهلل تعاىل أعلم.   

الفوركس اإلسالمي 26. حكم 

أقوم  أنين  كما  البيع،  أم  الشراء  أمر  سواء  اإلسالمي،  الفوركس  حكم  ما  السؤال:     

معامالت  وإجراء  معهم  العميل  اشرتاك  وعند  الفوركس،  شركات  بالتسويق إلحدى 

سواء شراء أم بيع للعمالت أقوم بأخذ عمولة من عمولة الشركة اليت حتصل عليها من 

العميل، فما حكم هذه العمولة؟

   اجلواب: األصل إباحة بيع وشراء العمالت بغرض التجارة، إذا مت التقابض يف جملس 

العقد، يف حال اختالف اجلنسني، أما يف حال احتاد اجلنسني فيجب التماثل يف الوزن، 

الغش  عن  االبتعاد  وبشرط  العقد،  جملس  يف  التقابض  وجوب  إىل  إضافة  العدد،  أو 

والتدليس، وأن ال يكون إجراء هذه العقود عن طريق البنوك الربوية وتداول العمالت 

يف األسواق الدولية يكتنفه حماذير ال ختلو من احملرمات، لعدم التقيد بالضوابط الشرعية 

يف صرف العمالت، وغريها من أعمال البورصة.
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   وبالنسبة إىل حكم العمولة اليت حتصل عليها من العميل يف التعامل املبني يف السؤال، 

ففي ذلك خلل يف وصف عمل هذه الشركة، حيث إنه عند إقراض الوسيط للعميل 

يشرتط عليه أن يكون بيعه وشراؤه عن طريقه، ويف هذه احلالة يأخذ عمولة عن كل 

عملية بيع وشراء يقوم بها العميل، وهذا االشرتاط جيعل املعاملة حمرمة؛ ألن يف ذلك 

القاعدة  على  بناًء  حرام،  وذلك   القرض،  بسبب  املقرض  على  تعود  منفعة  اشرتاط 

الشرعية: )كل قرض جر نفعًا فهو ربا()1(، وقد نهى رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، 

عن ذلك؛ ألن الزيادة املشروطة تشبه الربا؛ فهي فضل ال يقابله عوض، والتحرز عن 

مخسمائة  رجاًل  رجل  )أقرض  سريين:  ابن  وقال  واجب)2(،  شبهته  وعن  الربا  حقيقة 

درهم، واشرتط عليه ظهر فرسه، فقال ابن مسعود: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا()3(.

   وقد جاء يف قرار جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني رقم )3 /52( بتاريخ 29/ 12/ 

تنبًا  األجنبية؛  العمالت  بورصة  التعامل يف  بعدم  املسلمني  ننصح  يأتي:  ما  2004م، 

للوقوع يف الربا احملرم، واتقاًء للوقوع يف شرك الشركات الوهمية، واهلل تعاىل أعلم.

التسويق الشبكي 27. حكم 

     السؤال: ما حكم شركات التسويق الشبكي املنتشرة حاليًا؟

هذه  مبثل  التعامل  حترم  قرارات  فلسطني  يف  األعلى  اإلفتاء  جملس  أصدر  اجلواب:     

 /3  /18 /79 بتاريخ   2 2004م، وقراره   /5  /31 /47 بتاريخ   1 الشركات، منها: قراره 

2010م، جاء فيها:

   إن احلكم الشرعي لشركة تعمل وفق مفهوم التنظيم اهلرمي، ويسمى أحيانًا بالتسويق 

الوسطاء  أكرب عدد مكن من  أرباحها على ضم  تعتمد ملضاعفة  أنها  الشبكي، مبعنى 

1.  قواعد الفقه: 1 /21.
2. أنظر: بدائع الصنائع: 7 /395.
3. مصنف ابن أبي شيبة: 5 /80.
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الذين يتلقون عمولة حمددة منها، لقاء إقناعهم وسطاء جدد باالنضمام إليها، والتعامل 

معها، ويقوم هؤالء بإقناع آخرين، وهكذا يزداد العدد، ويتضاعف بشكل هرمي، حيث 

ذهب غالبية املعاصرين إىل حرمة التعامل مع هذه الشركة ومثيالتها والتعاطي معهن، 

لألسباب اآلتية:

الربا  بنقود، وهو من  نقود  يبيع  أن  الشبكي  التسويق  ملعاملة  الفقهي  التكييف   .1   

احملرم شرعاً، فاملشرتك يدفع مبلغًا قلياًل من املال، وحيصل على مبلغ كبري، فالعملية بيع 

نقود بنقود مع التفاضل والتأخري، وهذا هو الربا احملرم بالنصوص القطعية من القرآن 

الكريم والسنة الشريفة.

  2. وجود القمار يف معامالت مثل هذا النوع من الشركات؛ فاملشرتك يدفع مااًل خماطرًا 

به حتت تأثري إغرائه بعمليات التسويق اليت تدر له أرباحًا كبرية إذا جنح يف جع عدد 

كبري من األشخاص.

يدري  العاقبة، ال  ما كان جمهول  الغرر؛ وهو  تقوم على  املذكورة  الشركة  معاملة   .3   

هل حيصل على الربح أم ال، فمعاملة الشركة كأنها نوع من القمار، حيث إن الزبون 

ذلك يف  يؤيد  ما  جاء  وقد  يربح،  ال  أو  يربح  أن  احتمال  وهناك  املال،  من  مبلغًا  يدفع 

حتريم التعامل مع هذه الشركة فتاوى عدة، منها فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

واإلفتاء السعودي.

   إن هذا النوع من املعامالت حمرم، وذلك أن مقصود املعاملة هو العموالت وليس 

املنتج، فالعموالت تصل إىل عشرات اآلالف يف حني ال يتجاوز ثن املنتج بضع دوالرات، 

وكل عاقل إذا عرض عليه األمران فسيختار العموالت، وهلذا كان اعتماد هذه الشركات 

يف التسويق والدعاية ملنتوجاتها هو إبراز حجم العموالت الكبرية اليت يكن أن حيصل 

عليها املشرتك، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسري هو ثن املنتج، فاملنتج الذي 
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هلا، وملا  العموالت واألرباح، وذريعة  الشركات جمرد ستار للحصول على  تسوقه هذه 

كانت هذه هي حقيقة املعاملة فهي حمرمة شرعاً.

األستاذ  السودان  يف  اإلسالمي  الفقه  جملمع  العام  األمني  من  فتوى  صدرت  ولقد     

الدكتور أمحد خالد بتاريخ 18 /3 /2008م، تفيد أن التعامل مع هذا النوع من الشركات 

غري جائز؛ لكونه قمارًا حرمه الشرع، وبسبب خمالفتهم الصرحية لفتوى اجملمع يف ذلك، 

وبناًء على ما تقدم ذكره؛ فإن التعامل مع هذا النوع من الشركات حرام شرعاً، واهلل 

تعاىل أعلم.

انرتناشونال" "انريجتك ماركتنج  28. حكم شركة 

    السؤال: ما حكم العمل يف شركة )انريجتك ماركتنج انرتناشونال(، حيث إن الشركة 

تقوم على إنتاج املنتوجات ذات القوى املغناطيسية، واأليونات السالبة، واألشعة حتت 

احلمراء اليت هلا فوائد طبية، وتقوم هذه الشركة ببيع السلع عن طريق اإلنرتنت، وتعتمد 

على التسويق الشبكي، فهل جيوز التعامل مع هذه الشركة والرتويج لبضائعها؟

   اجلواب: حبث جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني يف جلسته التاسعة والسبعني بتاريخ 

/2010م، مسألة مشابهة تتعلق بعمل إحدى الشركات، ورأى اجمللس أن هذه   3/  18

الشركات تعمل وفق مفهوم التنظيم اهلرمي، ويسمى أحياًنا بالتسويق الشبكي، مبعنى 

يتلقون  الذين  الوسطاء،  من  مكن  عدد  أكرب  على ضم  أرباحها  ملضاعفة  تعتمد  أنها 

عمولة حمددة منها لقاء إقناعهم وسطاء آخرين باالنضمام إليها والتعامل معها، ويقوم 

هؤالء بإقناع آخرين غريهم، وهكذا يزداد العدد، ويتضاعف بشكل هرمي، وأشار اجمللس 

إىل أن غالبية الفقهاء املعاصرين قد ذهبوا إىل حرمة التعامل مع هذه الشركة ومثيالتها، 

حيث إّن التكييف الفقهي ملعاملة التسويق الشبكي يتمثل يف أن يبيع الشخص نقوًدا 
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بنقود بالتفاضل، أو ذهبًا بذهب، وهو من الربا احملرم شرًعا، وخيالط التعامل املذكور 

صورة القمار والغرر، فاملشرتك يدفع مااًل خماطًرا به، حتت تأثري إغرائه بعموالت التسويق 

اليت تدر له أرباًحا كبرية إذا جنح يف جع عدد كبري من األشخاص، ويف هذا التعامل غرر 

املعاملة هو العموالت  بالقمار والربا، ذلك أن مقصود  التلبس  وخداع، باإلضافة إىل 

وليس املنتوج، وهلذا كان اعتماد هذه الشركات يف التسويق والدعاية ملنتوجاتها على 

بالربح  وإغرائه  املشرتك،  عليها  أن حيصل  يكن  اليت  الكبرية  العموالت  إبراز حجم 

وذريعة  ستار  جمرد  الشركات  هذه  تسوقه  الذي  فاملنتوج  يسري،  مبلغ  مقابل  الفاحش 

للحصول على العموالت واألرباح، وملا كانت هذه هي حقيقة املعاملة، فقد رأى اجمللس 

أن هذه املعامالت حمرمة شرًعا، مع اإلشارة إىل أن هذا التحريم للتعامل بهذه الطريقة، 

صدر عن جهات عدة، منها فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف اململكة 

العربية السعودية.

   وبناًء عليه؛ فإن التعامل مع هذه الشركة فيه شبهة احلرام، واملسلم مأمور باالبتعاد 

عن الشبهات؛ ألن الوقوع فيها يؤدي إىل الوقوع يف احلرام؛ ورسول اهلل، صلى اهلل عليه 

ٌ، َوَبْيَنُهَما ُمْشَتِبَهاٌت، اَل َيْعَلُمُهنَّ َكِثرٌي ِمْن  ٌ، َوِإنَّ احْلََراَم َبنيِّ وسلم، يقول: )ِإنَّ احْلَاَلَل َبنيِّ

يِف  َوَقَع  ُبَهاِت،  الشُّ يِف  َوَقَع  َوَمْن  َوِعْرِضِه،  ِلِديِنِه  اْسَترْبََأ  ُبَهاِت،  الشُّ اتََّقى  َفَمْن  النَّاِس، 

احْلََراِم، َكالرَّاِعي َيْرَعى َحْوَل احْلَِمى، ُيوِشُك َأْن َيْرَتَع ِفيِه، َأاَل َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك مِحًى، َأاَل َوِإنَّ 

1(، واهلل تعاىل أعلم.

مِحَى اهلل حَمَاِرُمُه()*

  

* صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب أخذ احلالل وترك الشبهات.
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املزادات اإللكرتونية 29. حكم 

    السؤال: ما حكم العمل يف موقع تاري إلكرتوني للمزاد، يقوم على بيع بطاقات توفري 

للمشرتكني، وأخذ بياناتهم، وإدخال سعر للمزايدة، ويكون سعر املزايدة حمدود ال يكن 

تاوزه، وبعد انتهاء الوقت يقوم املوقع باختيار الفائز على أساس أعلى سعر غري مكرر، 

وال يتم إرجاع املبالغ لألشخاص اآلخرين؟

    اجلواب: إن عقد املزايدة هو عقد معاوضة يعتمد على دعوة الراغبني نداًء، أو كتابة 

للمشاركة يف املزاد، ويتم عند رضا البائع، كما جاء يف مؤتر جممع الفقه اإلسالمي الثامن 

1 حمرم 1414هـ، وفق 21 حزيران 1993م، وبني اجملمع أن عقد املزايدة  يتنوع حبسب 

العادية  كاملزادات  اختياري؛  إىل  طبيعته  وحبسب  ذلك،  وغري  وإجارة  بيع  إىل  موضوعه 

بني األفراد، وإىل إجباري؛ كاملزادات اليت يوجبها القضاء، وحتتاج إليه املؤسسات العامة 

واخلاصة، واهليئات احلكومية واألفراد.

    ويعد عقد املزايدة صحيحًا إذا مّت بالّشروط الّشرعية؛ وهذا مذهب جهور أهل العلم 

وما استدلوا به حديث أنس بن مالك، رضي اهلل عنه، )َأنَّ َرُسوَل اهلل، َصلَّى اهلل َعَلْيِه 

َوَسلََّم، َباَع ِحْلًسا )1( َوَقَدًحا، َوَقاَل: َمْن َيْشرَتِي َهَذا احْلِْلَس َواْلَقَدَح، َفَقاَل َرُجٌل: َأَخْذُتُهَما 

ِبِدْرَهٍم، َفَقاَل النَِّبُّ، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم، َمْن َيِزيُد َعَلى ِدْرَهٍم؟ َمْن َيِزيُد َعَلى ِدْرَهٍم؟ 

َفَأْعَطاُه َرُجٌل ِدْرَهَمنْيِ، َفَباَعُهَما ِمْنُه()2(.

    واتفق الفقهاء على جواز عقد املزايدة بشروط وضوابط، نص على بعضها جممع 

الفقه اإلسالمي يف مؤتره سابق الذكر، واليت منها:

1. بساط لألرض أو كساء لظهر الدابة.
2. سنن الرتمذي، كتاب البيوع، باب بيع من يزيد، وحسنه أبو عيسى، وحسنه الرتمذي يف سننه.
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1. إن اإلجراءات املتبعة يف عقود املزايدات من حترير كتابي، وتنظيم، وضوابط وشروط 

إدارية أو قانونية، جيب أال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

2. طلب الضمان من يريد الدخول يف املزايدة جائز شرعاً، وجيب أن يرد لكل مشارك مل 

يرس عليه العطاء، وحيتسب الضمان املالي من الثمن ملن فاز بالصفقة.

3. ال مانع شرعًا من استيفاء رسم الدخول - قيمة دفرت الشروط مبا ال يزيد عن القيمة 

الفعلية - لكونه ثنًا له.

4. الّنجش حرام، ومن صوره:

   أ - أن يزيد يف ثن السلعة من ال يريد شراءها ليغري املشرتي، بالزيادة.

  ب - أن يتظاهر من ال يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخربته بها، ويدحها ليغري 

املشرتي فريفع ثنها.

   ت - أن يّدعي صاحب السلعة، أو الوكيل، أو السمسار، اّدعاء كاذبًا أنه ُدفع فيها ثٌن 

معني ليدّلس على من يسوم.

   ث - ومن الصور احلديثة للنجش احملظورة شرعًا اعتماد الوسائل السمعية، واملرئية، 

املشرتي،  لتغري  الثمن  ترفع  أو  احلقيقة،  تثل  ال  رفيعة  أوصافًا  تذكر  اليت  واملقروءة، 

وحتمله على التعاقد.

   كما ذهب جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني يف قراره 1 /79 إىل حرمة بيع املزاد إذا 

مل يتضمن إرجاع رسوم الدخول ملن مل يفز بالصفقة؛ ألن الداخل يف هذه املعاملة يقامر 

مباله، وحاله دائر بني أن يغنم فريبح، أو يغرم فيخسر، وهذا عني القمار احملرم، وجيوز 

أخذ األجرة مقابل ما يقدمه املوقع التجاري الذي تعمل فيه من خدمة فعلية للمشرتك 

يف املزاد، كتقييد طلبه، وإمداده باملعلومات، وحنو ذلك، مبا ال يزيد عن القيمة الفعلية هلا.
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العاملية البورصات  30. حكم جتارة األسهم يف 

     السؤال: هناك مواقع للتجارة بالبورصة على النت يتم بعضها من خالل التسجيل 

100دوالر ثم تضاف إىل رصيده  لنقل  املال  العميل بتحويل مبلغ من  باملوقع ويقوم 

الرمسي، ثم بعد ذلك يقوم العميل بالتجارة يف سوق العمالت أو املعادن على النحو 

التالي )نظام اخليارات الثنائية(، وهو القيام بالتوقع لسعر السهم إما ارتفاعًا أو انفاضاً، 

ولتتم الصورة سأضرب مثاًل: سهم النفط سعره يف الساعة الواحدة 48 دوالرًا، تنتهي 

فرتة العقد على رأس كل ساعة، يعين يف تام الساعة الثانية، خالل هذه الساعة يقوم 

الزبون بتوقع ارتفاع أو انفاض السهم خالل الساعة عن السعر وتكون نسبة األرباح 

فإن  يشاء،  الذي  املبلغ  يستثمر  أن  له  للزبون،  استثماره، وهذا عائد  قيمة  من   %  70

استثمر مبلغ 100 دوالر وتوقع ارتفاع السهم وانتهت الساعة باالرتفاع يربح 70 % 

من قيمة استثماره، واملوقع ال يتدخل بأي  وإن انتهت بعكس توقعه يرد إليه 15 % 

عملية بيع أو شراء فهي من حق الزبون بالكامل، فهل هذه الطريقة من البورصة حالل 

أم حرام؟

     اجلواب: إن تارة األسهم اليت تر عرب البورصات العاملية هلا جوانب إجيابية، وأخرى 

سلبية ضارة، فمن اجلوانب اإلجيابية، إقامة أسواق دائمة تسهل التقاء البائعني واملشرتين، 

وتعقد فيها العقود العاجلة واآلجلة على األسهم والبضائع وغريها، كما أنها تسهل 

عملية التمويل للمشروعات الضخمة.

  وأما اجلوانب السلبية فكثرية، وقد ال ختلو منها البورصة يف الغالب، ومن هذه احملاذير:

  1. أن العقود اآلجلة اليت تري يف هذه السوق ليست يف معظمها بيعًا حقيقيًا وال شراء 
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حقيقياً؛ بسبب عدم التقابض بني طريف العقد، فيما يشرتط له التقابض يف العوضني 

أو يف أحدهما شرعاً. 

  2. أن البائع فيها يبيع يف الغالب ما ال يلك من أموال وأسهم وغريها.

  3. أن املشرتي فيها يبيع يف الغالب ما اشرتاه آلخر قبل قبضه، واآلخر يبيعه أيضًا آلخر 

قبل قبضه، وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه فيكون قد حدث 

بيع ما ال يلك.

  4. االستثمار يف األعيان احملرمة، واألعمال الربوية، وقد قال اهلل تعاىل: }الَِّذيَن َيْأُكُلوَن 

ا اْلَبْيُع  ْيَطاُن ِمَن املَْسِّ ذِلَك ِبَأنَُّهْم َقاُلوا ِإنََّ الرَِّبا اَل َيُقوُموَن ِإالَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّ

 .)1

ِمْثُل الرَِّبا َوَأَحلَّ اهلل اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا{)*

  5. كما أن العمل يف هذه البورصة خطر؛ ألنها تتخذ وسيلة للتأثري يف األسواق بصفة 

عامة، حيث إنها ال تعتمد أبدًا على العرض والطلب احلقيقيني من قبل احملتاجني إىل 

البيع أو الشراء، فإن انتفت هذه احملاذير فال حرج شرعًا يف التعامل بالتجارة يف البورصة، 

على النحو السابق.

    وال شك أن الصورة املذكورة يف السؤال خيالطها القمار والغرر، فاملشرتك يدفع مااًل 

إذا جنح يف  أرباحًا كبرية  خماطرًا به، حتت تأثري إغرائه بعموالت التسويق اليت تدر له 

توقعه بارتفاع السهم، ويف هذا التعامل غرر وخداع إضافة إىل التلبس بالقمار والربا.

/52 بتاريخ 29/ 12/ 2004م، بشرح      وقد جاء قرار جملس اإلفتاء األعلى رقم 3 

مفصل عن حكم التعامل مع شركات البورصة، وانتهى إىل ما يأتي: )وعليه؛ فإن تداول 

هنالك  أن  ورغم  احملرمات،  من  ختلو  ال  حماذير  تكتنفه  الدولية  األسواق  يف  العمالت 

* البقرة: 275.
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جوانب إجيابية مفيدة يف البورصة، إال أن اجلوانب السلبية الضارة هي األكثر، ضمن 

الشرعية  الضوابط  تتفق مع  املعاصرة، وهي ال  املمارسات  واقع كثري من  املعلوم من 

التعامل يف  بعدم  املسلمني  ينصح  اإلفتاء األعلى يف فلسطني،  القبض، وإن جملس  يف 

بورصة العمالت األجنبية، تنبًا للوقوع يف الربا احملرم، واتقاء للوقوع يف شرك الشركات 

الوهمية(، واهلل تعاىل أعلم.

العمل كمراقب لبورصة عمالت ومعادن 31. حكم 

    السؤال: أعمل يف شركة وساطة مالية لبورصة عمالت ومعادن، ووظيفيت هي القيام 

بعملية التأكد من عمليات البيع والشراء ومراقبتها، فهل عملي هذا يقع ضمن األعمال 

املشروعة؟ وماذا علّي فيما جعته من مال خالل عملي يف هذه الشركة؟ 

   اجلواب: إن عملك يف مراقبة عمليات البيع والشراء والتأكد منها يف شركة وساطة مالية 

لبورصة عمالت ومعادن، جائز شرعاً، مع مالحظة أن معامالت بيع املعادن والعمالت 

وشرائها جيب أن ختضع ألحكام الصرف، من حيث املساواة عند احتاد اجلنس بني البدلني 

والقبض يف جملس البيع، ويشرتط التقابض دون املساواة عند اختالف اجلنس، وهو ما 

يتم اليوم من خالل الوكالء باستخدام وسائل االتصال احلديثة.

   أما إذا اقرتنت عمليات البيع والشراء بالقروض الربوية، أو من خالل فتح حسابات 

جارية مدينة خاضعة للزيادات الربوية، فهذه معامالت غري جائزة شرعاً، القرتانها بالربا 

احملرم، الذي حرم اهلل التعامل به والعمل مبؤسساته، لقوله تعاىل: }َوَأَحلَّ اهلل اْلَبْيَع َوَحرََّم 

الرَِّبا{)1(، ولعن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم )آِكَل الرَِّبا َوُموِكَلُه َوَكاِتَبُه َوَشاِهَدْيِه، 

َوَقاَل: ُهْم َسَواٌء()2(، واهلل تعاىل أعلم.
1. البقرة: 275.

2. صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله.
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32. حكم بيع ما ال ميلك

   السؤال: قطعة أرض معروضة للبيع بسعر 15000 دينار أردني للدومن، وبعد مساومة 

أنين مل أتكن من توفري ثنها،  دينار للدومن، إال   12500 املالك مت االتفاق على سعر 

فبحثت عن مستثمرين، فعرض علّي أحدهم أن يشرتيها بسعر 17000 دينار للدومن، 

فهل جيوز شرعًا أن أبيعها دون أن أتلكها، أو هل جيوز أن أتفق مع مالك األرض على 

السعر، وإذا كانت هذه  الزيادة يف  أن آخذ فرق  17000 على  بيعها للمستثمر مببلغ 

الصورة غري جائزة شرعاً، فما اإلجراءات الشرعية الواجب علّي اختاذها لالستفادة من 

هذه الفرصة؟

   اجلواب: األصل أن ال يبيع املرء ما ال يلك، ملا روي عن حكيم بن حزام، قال: )َيا َرُسوَل 

وِق؟ َفَقاَل: اَل َتِبْع َما  اهلل، َيْأِتييِن الرَُّجُل َفريِيُد ِمينِّ اْلَبْيَع َلْيَس ِعْنِدي، َأَفَأْبَتاُعُه َلُه ِمَن السُّ

َلْيَس ِعْنَدَك()1(.

   أما بالنسبة إىل البديل الشرعي، فيمكن أن تكون مسسارًا لصاحب األرض، فتتفق 

معه على أن تبيع أرضه مقابل أجر معلوم، أو أن يقول لك بعها بكذا، فما زاد فهو لك، 

والسمسرة هي التوسط بني البائع واملشرتي، وقد نص جع من األئمة على جوازها، 

وجواز أخذ األجرة عليها، فقد سئل اإلمام مالك، رمحه اهلل تعاىل، عن السمسرة، فقال: 

َوَعَطاٌء،  ِسرِييَن،  اْبُن  َيَر  )َوملَْ  البخاري، يف صحيحه:  اإلمام  وقال  بذلك()2(،  بأس  )ال 

َهَذا  ِبْع  َيُقوَل  َأْن  َبْأَس  اَل  َعبَّاٍس:  اْبُن  َوَقاَل  َبْأًسا،  ْمَساِر  السِّ ِبَأْجِر  َواحْلََسُن،  َوِإْبَراِهيُم، 

الثَّْوَب، َفَما َزاَد َعَلى َكَذا َوَكَذا َفُهَو َلَك، َوَقاَل اْبُن ِسرِييَن: ِإَذا َقاَل ِبْعُه ِبَكَذا َفَما َكاَن ِمْن 

1. سنن أبي داود، كتاب اإلجارة، باب يف الرجل يبيع ما ليس عنده، وصححه األلباني.
2. املدونة: 3/ 466.
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ِرْبٍح َفُهَو َلَك، َأْو َبْييِن َوَبْيَنَك، َفاَل َبْأَس ِبِه، َوَقاَل النَِّبُّ، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: املُْْسِلُموَن 

ِعْنَد ُشُروِطِهْم()1(. واهلل تعاىل أعلم.

الدين وكتابته  .33

     السؤال: ما رأي الشرع اإلسالمي يف موضوع الّدين، وكتابته إىل أجل، وتصديقه لدى 

كاتب عدل؟

    اجلواب: فإن الّدين من املعامالت اجلائزة بني الناس، لسد حاجاتهم، والتوسيع عليهم 

يف حالة العسر أو احلاجة، كما دعاهم اهلل إىل كتابة هذا الّدين، وذلك حِلَكم عظيمة، منها 

حفظ حق الدائن واملدين، وتنبًا حلدوث خالفات بني الناس، والدليل على جواز الدَّين 

ى  واحلث على كتابته، قوله تعاىل: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َتَداَينُتم ِبَدْيٍن ِإىَل َأَجٍل مَُّسمًّ

َفاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتب بَّْيَنُكْم َكاِتٌب ِباْلَعْدِل َواَل َيْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اهللُّ َفْلَيْكُتْب 

َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه احْلَقُّ َوْلَيتَِّق اهللَّ َربَُّه َواَل َيْبَخْس ِمْنُه َشْيئاً...{)2(. وال بأس يف توثيق الّدين 

لدى اجلهات الرمسية املتخصصة، واهلل تعاىل أعلم.

34. سداد دين الذهب

    السؤال: تويف أب وقبل موته بتسع سنني قام ببناء بيت له، وكان قد اقرتض ذهب زوجة 

ابنه، وكذلك ذهب زوج ابنته وتصرف فيهما يف البناء، وتطالب اآلن زوجة ابنه، وكذلك 

يطالب زوج ابنته بديونهما، فكيف تتم إعادة الذهب هلما، هل بقيمته القدية أم احلالية؟

   اجلواب: إن الواجب يف القروض هو سداد الدين بالعملة اليت يتم االقرتاض بها، من 

غري زيادة أو نقصان، فإذا اقرتض ذهبًا فريده ذهباً، بنفس الوزن كما اقرتضه، ولكن جيوز عند 

السداد أن يتفق الطرفان على سداد الدين مبا يساوي قيمته بعملة أخرى، بشرط أن يكون 

1. صحيح البخاري، كتاب اإلجارة، باب أجر السمسرة.
2. البقرة: 282.
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ذلك بسعر الصرف يوم السداد، وأن ال يفرتقا وبينهما شيء، أي ال يبقى يف ذمة املدين 

العقد، وهذا ما أكده  التقابض يف جملس  فيه  شيء؛ ألنه من باب الصرف الذي يشرتط 

جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني يف قراره رقم: 4 /51 بتاريخ 13 /10 /2004م، واألصل يف 

َناِنرِي  ذلك ما ورد عن ابن عمر، رضي اهلل عنهما، قال: )ُكْنُت َأِبيُع اإِلِبَل ِباْلَبِقيِع، َفَأِبيُع ِبالدَّ

َناِنرَي، آُخُذ َهِذِه ِمْن َهِذِه، َوُأْعِطي َهِذِه ِمْن َهِذِه،  َراِهِم َوآُخُذ الدَّ َراِهَم، َوَأِبيُع ِبالدَّ َوآُخُذ الدَّ

َفَأَتْيُت َرُسوَل اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، َوُهَو يِف َبْيِت َحْفَصَة، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل، ُرَوْيَدَك 

َوآُخُذ  َراِهِم  ِبالدَّ َوَأِبيُع  َراِهَم،  الدَّ َوآُخُذ  َناِنرِي  ِبالدَّ َفَأِبيُع  ِباْلَبِقيِع  اإِلِبَل  َأِبيُع  ِإنِّي  َأْسَأُلَك، 

َناِنرَي، آُخُذ َهِذِه ِمْن َهِذِه، َوُأْعِطي َهِذِه ِمْن َهِذِه، َفَقاَل َرُسوُل اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: اَل  الدَّ

1(، واهلل تعاىل أعلم. 

َبْأَس َأْن َتْأُخَذَها ِبَسْعِر َيْوِمَها، َما ملَْ َتْفرَتَِقا َوَبْيَنُكَما َشيٌء()*

الديون النقدية وتأثريه على سداد  القيمة  35. تغري 

على  ذلك  وأثر  وآخر،  حني  بني  العملة  قيمة  تغري  يف  الشرع  حكم  ما  السؤال:      

سداد الديون، وقيمة السلع، وعقود اإلجارة وغريها، وهل األفضل ربط السلع بالذهب 

والفضة؟

    اجلواب:  دأب البشر من قديم الزمان على اعتبار النقود من أنفس املعادن اليت يكن 

تداوهلا؛ حتى تظل قيمتها ثابتة ال تتغري؛ ونظرًا ألن قيميت الذهب والفضة ثابتتان، فقد 

اختذهما الناس  نقوًدا، واستقروا على ذلك زمنًا طوياًل، ومع مرور الوقت، أصبحت 

قيمتها تكون  ذاتها؛ لكن  قيمة يف حد  أنها ليست ذات  النقدية نقودًا، علمًا  األوراق 

وحتل  مبنزلتهما،  فهي  والفضة؛  الذهب  بديلة عن  بذلك  وتصبح  هلا؛  الدولة  باعتماد 

حملهما حبكم القوانني السارية يف كل دولة، وكما قرر ذلك جممع الفقه اإلسالمي، فمن 

* سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب يف اقتضاء الذهب من الورق، وصححه احلاكم، ووافقه الذهب، وحسنه 
األرنؤوط يف صحيح ابن حبان.
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ثبت يف ذمته دين من نقد، ثم تغريت قيمته النقدية غالًء أو رخصًا قبل أن يؤديه، فقد 

اختلف أهل العلم فيما يلزمه أداؤه على آراء عدة:

  الرأي األول: وهو قول اجلمهور؛ اإلمام أبي حنيفة والشافعية واحلنابلة واملالكية يف 

املشهور عنهم؛ أن الواجب أداء نفس العملة احملددة يف العقد، والثابتة يف الذمة دون 

زيادة أو نقصان.

  الرأي الثاني: وهو قول أبي يوسف من احلنفية، وعليه الفتوى عند احلنفية، وهو أنه 

جيب على املدين أن يؤدي قيمة العملة اليت طرأ عليها الغالء أو الرخص يوم ثبوتها 

يف الذمة.

  الرأي الثالث: وهو قول الرهوني من املالكية، وهو أنه إذا كان التغري فاحشاً؛ وجب 

أداء قيمة العملة اليت طرأ عليها الغالء أو الرخص، أما إذا مل يكن التغري فاحشاً؛ فكما 

قال أصحاب الرأي األول.

  ونرجح رأي اجلمهور الذين يرون أن وفاء الديون باملثل ال بالقيمة؛ ما دامت العملة اليت 

 مت التعامل بها ما زالت سارية،  وهو ما تبناه جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني يف قراره

العامل  أجر  أو  املنزل،  أجرة  تكون  بأن  بأس  وال  2008م،   /5  /6 بتاريخ   68/  3 رقم 

بالذهب إذا اتفقا على ذلك من البداية، فاملسلمون عند شروطهم، كما َقاَل النَِّبُّ، صلى 

1*(، واهلل تعاىل أعلم.

اهلل عليه وسلم: )املُْْسِلُموَن ِعْنَد ُشُروِطِهْم()

36. حكم فرض غرامة مالية 

املواطنني،  التزام  نتيجة عدم  مادية خانقة  احمللية تعرض ألزمة  اجملالس  السؤال: أحد    

واملؤسسات، واملصانع بدفع ما يرتتب عليهم من أثان مياه وكهرباء، وضرائب متعلقة 
* صحيح البخاري، كتاب اإلجارة، باب أجر السمسرة.
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بالنفايات واملعارف وغريها، ولكن لألسف حجم املديونية يف تصاعد مستمر بسبب 

التأخر يف السداد، واجمللس يعاني من ضائقة مالية ستؤدي إىل تقليص اخلدمات املقدمة 

للمواطنني، وإيقاف بعض املشاريع احليوية اليت تعمل على إجنازها للمصلحة العامة، 

فما حكم الشرع يف فرض غرامة مالية على الديون السابقة، ابتداًء من العام 2015م؟

   اجلواب: األصل االلتزام بأخالق الدين احلنيف ومبادئه وتعاليمه، اليت تأمر باحلفاظ 

املستحق  أن  كما  عليه،  واالعتداء  العام  باملال  اإلضرار  وحترم  العامة،  املمتلكات  على 

املالي على املواطنني مقابل اخلدمات اليت يتلقونها جيب تأديته، دون ماطلة، وال تسويف، 

ويعد دينًا يف ذمتهم، والرسول، صلى اهلل عليه وسلم، يقول: )َمْطُل اْلَغيِنِّ ُظْلٌم()1(، فيحرم 

على املواطنني التهرب من دفع املستحقات املالية املرتتبة عليهم مقابل استهالك املياه 

والكهرباء بأي حال من األحوال، ورسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، يقول: )ِإنَّ ِرَجااًل 

اْلِقَياَمِة()2(، ويتخوضون، من اخلوض؛  َيْوَم  َفَلُهُم النَّاُر  َيَتَخوَُّضوَن يِف َماِل اهلِل ِبَغرْيِ َحقٍّ 

وهو التخليط يف املال، وحتصيله من غري وجهه كيفما أمكن)3(.

   وجملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني يف قراره رقم 1/ 48 بتاريخ 17 /7 /2004م، بني 

أن امتناع املستفيد من اخلدمات اليت تقدمها البلدية عن دفع املستحقات الواجبة عليه 

ُيعد من أكل أموال الناس بغري وجه حق.

    وبالنسبة إىل حكم فرض غرامة مالية على الديون السابقة؛ فإن جهور الفقهاء مل جيز 

التغريم باملال، وأجاز بعض صوره بعضهم، كاحلنابلة واإلمام الشافعي يف مذهبه القديم، 

واستدلوا بأحاديث منها، قوله صلى اهلل عليه وسلم: )َمْن َأَصاَب ِبِفيِه ِمْن ِذي َحاَجٍة َغرْيَ 
1. صحيح البخاري، كتاب االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس، باب مطل الغين ظلم.

2. صحيح البخاري، كتاب فرض اخلمس، باب قول اهلل تعاىل: }َفَأنَّ هللَِِّ مخَُسُه َوِللرَُّسوِل{ يعين للرسول قسم 
ذلك.

3. جامع غريب احلديث: 1 /294.
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ُمتَِّخٍذ ُخْبَنًة، َفاَل َشْيَء َعَلْيِه، َوَمْن َخَرَج ِبَشْيٍء ِمْنُه َفَعَلْيِه َغَراَمُة ِمْثَلْيِه َواْلُعُقوَبُة، َوَمْن َسَرَق 

ِمْنُه َشْيًئا َبْعَد َأْن ُيْؤِوَيُه اجْلَِرين َفَبَلَغ ثَََن اجملَِنِّ َفَعَلْيِه اْلَقْطُع، َوَمْن َسَرَق ُدوَن َذِلَك َفَعَلْيِه 

.)*1

َغَراَمُة ِمْثَلْيِه َواْلُعُقوَبُة()

   وقد أفتى اجمللس يف قراره املشار إليه آنفاً، جبواز التغريم باملال من حيث املبدأ بقيود، 

منها:

أن  ربوية، وال جيوز  فوائد  أنها  املالي على  التغريم  مع عقوبة  التعامل  يتم  أال   .1    

تتضاعف هذه الغرامة يف حال تأخر السداد مع مرور الوقت.

     2. أن فرض الغرامة املالية جيب أن يكون بعد إخطار املمتنع عن الدفع ملعاقبته، وال 

يكون مبجرد التأخري.

    3. أن يرجع يف تقدير هذه الغرامة إىل أهل اخلربة، حبيث تتناسب هذه الغرامة مع 

املبلغ املطلوب دفعه، واهلل تعاىل أعلم.
الرجوع عن اهلبة  37. حكم 

    السؤال: ما احلكم الشرعي يف رجوع أحد الورثة عن هبته ألخيه، حيث تنازل عن 

حصته يف إرث أبيه عطية دون مقابل، وذلك قبل ثاني سنوات، من خالل توقيعه على 

ورقة تنازل عن حصته يف األرض، ويريد اآلن الرجوع عن هبته ألخيه، فهل حيق له ذلك؟ 

   اجلواب: اتفق اجلمهور على جواز الرجوع عن اهلبة قبل القبض، وأن األمر يرجع إىل 

الواهب؛ إن شاء أمت العقد وسلم املوهوب، وإن شاء رجع.

   أما بالنسبة إىل الرجوع عن اهلبة بعد القبض، أو بعد إتام العقد، فقد اختلف الفقهاء 

يف ذلك، فذهب جع من الصحابة، واإلمام أمحد إىل أن الواهب إذا أقبض هبته فليس له 

الرجوع فيها مطلقاً، وذهب اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة إىل حتريم الرجوع 

* سنن أبي داود، كتاب احلدود، باب ما ال قطع فيه، وحسنه األلباني.
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يف اهلبة بعد قبضها، واستثنوا من ذلك األب، لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: 

)اَل حَيِلُّ ِللرَُّجِل َأْن ُيْعِطَي َعِطيًَّة ُثمَّ َيْرِجُع ِفيَها، ِإالَّ الَواِلَد ِفيَما ُيْعِطي َوَلَدُه، َوَمَثُل الَِّذي 

ُيْعِطي الَعِطيََّة ُثمَّ َيْرِجُع ِفيَها، َكَمَثِل الَكْلِب َأَكَل َحتَّى ِإَذا َشِبَع َقاَء، ُثمَّ َعاَد يِف َقْيِئِه()1(، 

وعليه؛ فبما أن األخ الواهب تنازل عن حصته ألخيه بشكل رمسي؛ فذلك مبثابة العقد، 

وال جيوز له الرجوع عنه، واهلل تعاىل أعلم.

الرجوع عن اهلبة ملسجد وحتويل املكان إىل سكن 38. حكم 

    السؤال: مت ختصيص جزء من املنزل الستخدامه كمسجد للصالة دون وقف، واليوم 

وبسبب حتول اجلريان ملناطق أخرى مل يعد يصلي فيه إال شخصان أو ثالثة، فهل جيوز 

حتويل ما مت ختصيصه كمسجد ملكان سكن صاحب املنزل؟

    اجلواب : إن ختصيص جزء من املنزل كمسجد للصالة دون وقف ُيعد من باب التربع 

واهلبة، وقد ذهب اجلمهور إىل عدم جواز الرجوع عن اهلبة، لقول رسول اهلل، صلى اهلل 

عليه وسلم: )...َمَثُل الَِّذي ُيْعِطي الَعِطيََّة ُثمَّ َيْرِجُع ِفيَها، َكَمَثِل الَكْلِب َأَكَل َحتَّى ِإَذا َشِبَع 

 َقاَء، ُثمَّ َعاَد يِف َقْيِئِه()2(، ونذكر األخ السائل حبديث النب، صلى اهلل عليه وسلم: )َمن َبنى 

َمسجًدا هلل كِمفَحِص َقطاٍة، أو أصغَر، َبنى اهلل َلُه بيًتا يف اجلنَِّة()3(، فعليك أن حتافظ على 

هذا املسجد للصالة، واهلل ال يضيع أجر من أحسن عماًل، واهلل تعاىل أعلم.

1. سنن الرتمذي، كتاب الوالء واهلبة عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء يف كراهية الرجوع يف 
اهلبة، وصححه األلباني.

2. سنن الرتمذي، كتاب الوالء واهلبة عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء يف كراهية الرجوع يف 
اهلبة، وصححه األلباني.

3. سنن ابن ماجة، كتاب املساجد واجلماعات، باب من بنى هلل مسجدًا، وصححه األلباني.
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39. حكم شراء بضائع املستوطنات

    السؤال : ما احلكم الشرعي يف شراء بضائع املستوطنات والعمل فيها؟

   اجلواب: إن النشاط االستيطاني اإلسرائيلي وبناء املستوطنات من أهم ركائز املشروع 

املتعاقبة  اإلسرائيلية  احلكومات  عمل  أولويات  من  ويعترب  فلسطني،  يف  اإلسرائيلي 

خالل الفرتة )1948 ـ وحتى اآلن(؛ وذلك نظرًا ألن إنشاء املستوطنات وجذب مزيد 

واإلخالل  الفلسطينية  األرض  على  السيطرة  لعملية  يؤسسان  إليها  املستوطنني  من 

السياق  هذا  ويف  وطنهم.  خارج  إىل  الفلسطينيني  العرب  طرد  بعد  فيها  الديوغرايف 

األراضي  على  اإلسرائيلي  الزحف  بني  واضح  تزامن  إىل  املختلفة  الدراسات  تشري 

الفلسطينية وامتالكها، بالقوة، وإقامة املستوطنات اإلسرائيلية عليها، وعليه فإن الواجب 

ذلك  فيها؛ ألن يف عكس  والعمل  املستوطنات،  منتجات  مقاطعة  علينا  يلي  الشرعي 

تكينًا للغاصب احملتل من أرضنا، واهلل تعاىل يقول: }َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلرِبِّ َوالتَّْقَوى َواَل 

َتَعاَوُنوا َعَلى اإْلِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا اهلل ِإنَّ اهلل َشِديُد اْلِعَقاِب{)1(.

ومن  الشرعي،  احلكم  هذا  لتطبيق  والشعبية  الرمسية  اجلهود  لتضافر  ندعو  وعليه    

الَِّذيَن  َأيَُّها  يقول:}َيا  واهلل  والعدوان،  اإلثم  على  املتعاونني  من  يعد  فإنه  ذلك  خيالف 

أعلم. تعاىل  واهلل  َتْعَلُموَن{)2(،  َوَأْنُتْم  َأَماَناِتُكْم  َوخَتُوُنوا  َوالرَُّسوَل  اهلل  خَتُوُنوا  اَل  آَمُنوا 

الفلسطيين البديل  40. حكم شراء بضائع املستوطنات مع وجود 

      السؤال: ما حكم التعامل مع البضائع اإلسرائيلية، مع وجود بديل وطين فلسطيين هلا؟

البديل الوطين يعد  البضائع اإلسرائيلية، واالتار بها، مع وجود  إن شراء      اجلواب: 

1. املائدة: 2.
2. األنفال: 27.
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جرية حبق شعبنا، فإن شراء البضائع اإلسرائيلية يؤدي إىل دعم اإلقتصاد اإلسرائيلي، 

ويقوي شوكتهم على حربنا، ال بل إىل تكني الغاصب احملتل من اهليمنة على اقتصادنا 

ومقدراتنا، وإىل تقويض اجملتمع الفلسطيين وتهديد مقومات بقائه، فالواجب الشرعي 

يلي علينا مقاطعتها؛ ألن خمالفة ذلك تكن احملتل من أرضنا، ورقاب شعبنا، وتعلنا كمن 

يعني عدوه على نفسه.

البضائع  مقاطعة  أجل  من  والشعبية  الرمسية  اجلهود  تتضافر  أن  فينبغي  وعليه؛      

اإلسرائيلية، ومن خيالف ذلك ينطبق عليه وصف املتعاون على اإلثم والعدوان، واهلل 

َواَل  َوالتَّْقَوى  اْلربِّ  َعَلى  }َوَتَعاَوُنوْا  فقال تعاىل:  تعاىل حذرنا من هذا االنزالق اخلطري، 

}َيا  تعاىل:  اْلِعَقاِب{)1(، ويقول  َشِديُد  اهلَل  ِإنَّ  اهلَل  َواتَُّقوْا  َواْلُعْدَواِن  اإِلْثِم  َعَلى  َتَعاَوُنوْا 

َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل خَتُوُنوا اهلل َوالرَُّسوَل َوخَتُوُنوا َأَماَناِتُكْم َوَأنُتْم َتْعَلُموَن{)2(، واهلل تعاىل 

أعلم.

العرب واملسلمني يف احلفريات اإلسرائيلية الشباب  41. حكم عمل 

   السؤال: أرجو بيان احلكم الشرعي يف عمل الشباب العرب واملسلمني يف احلفريات 

اإلسرائيلية التهويدية اليت تري يف القدس وأسفل املسجد األقصى املبارك، وذلك يف 

ظل هجمة احلفريات املسعورة اليت تتعرض هلا مدينة القدس واملسجد األقصى املبارك؟

   اجلواب: إن احلفريات اليت تري حتت املسجد األقصى املبارك، ويف حميطه من مدينة 

القدس، تت إدانتها  وحتريها من قبلنا مرارًا وتكرارًا، وما زلنا نؤكد على اخلطر الداهم 

الذي تشكله على مسجدنا املبارك، وتراثنا األصيل يف القدس، ووجودنا فيها، وإن عمل 

1. املائدة: 2.
2. األنفال:27.
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للعرب  والوطنية  الدينية  باملصاحل  يضر  احلفريات  هذه  املسلم يف  أو  العربي  الشباب 

واملسلمني يف القدس ومقدساتها، ويعد من األعمال اآلثة واحملرمة اليت ينبغي االمتناع 

عنها وتنبها، ملا فيها من إعانة للمحتل الغاصب ألرضنا ومقدساتنا، واهلل تعاىل يقول: 

}َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلرِبِّ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإْلِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا اهلل ِإنَّ اهلل َشِديُد 

اْلِعَقاِب{)1(. واهلل تعاىل أعلم.

لليهود البيع  42. حكم 

   السؤال: أملك مصنع حجر يقوم بتصنيع احلجر للبناء، والبالط، والديكورات جلميع 

أنواع األبنية، فما حكم البيع لليهود بشكل عام، والطلبات املباعة تقسم إىل أقسام عدة 

هي كاآلتي:

   1. بضاعة ال علم لي أين يودون البناء بها.

   2. بضاعة أعلم أنها قد تستخدم يف األبنية يف املستوطنات.

   3. بضاعة أعلم أنها قد تستخدم يف بناء دور عبادة يف فلسطني.

   4. مشاريع ُتشرتى من شركات إسرائيلية؟

   اجلواب: فالتجارة مع غري املسلم جائزة حتى لو كان حربياً، إال يف ما يقويه على قتال 

املسلمني كالسالح، قال السرخسي: )وال ينع التجار من دخول دار احلرب بالتجارات 

ما خال الكراع والسالح، فإنهم يتقوون بذلك على قتال املسلمني، فيمنعون من محله 

إليهم()2(، وثبت أن النب، صلى اهلل عليه وسلم، وأصحابه كانوا يتعاملون مع اليهود 

بيعاً، وتارًة، وإجارًة وغريها، فعن ابن عمر، رضي اهلل عنهما، قال: )إنَّ َرُسوَل اهلل، صلى 

1. املائدة: 2.
2. املبسوط: 6 /132.
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َزْرٍع()1(، ولكن إن  َأْو  ثٍََر،  ِمْن  ِمْنَها  خَيُْرُج  َما  ِبَشْطِر  َخْيرَبَ  َأْهَل  َعاَمَل  اهلل عليه وسلم، 

رأى املسلمون أن مثل هذه التجارات تقوي شوكتهم على حرب أهل فلسطني خاصة، 

واملسلمني عامة، ويزيد اقتصادهم قوة، فإنه تب مقاطعتهم لئال نكون عونًا هلم على 

أنفسنا.

    وبالنسبة إىل بيع مواد للبناء قد تستخدم يف بناء املستوطنات، أو بناء دور عبادة يف 

فلسطني، أو مشاريع ُتشرتى من شركات إسرائيلية، فإن النشاط االستيطاني اإلسرائيلي 

وبناء املستوطنات من أهم ركائز املشروع اإلسرائيلي يف فلسطني، ويعترب من أولويات 

عمل احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة؛ وذلك نظرًا ألن إنشاء املستوطنات وجذب مزيد 

واإلخالل  الفلسطينية  األرض  على  السيطرة  لعملية  يؤسسان  إليها  املستوطنني  من 

الديوغرايف فيها بعد طرد العرب الفلسطينيني إىل خارج وطنهم، ويف هذا السياق تشري 

الدراسات املختلفة إىل تزامن واضح بني الزحف اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية 

وامتالكها بالقوة، وإقامة املستوطنات اإلسرائيلية عليها، وعليه فإن الواجب الشرعي 

يلي علينا مقاطعة العمل فيها، وبيع البضائع هلا؛ ألن يف ذلك تكينًا للغاصب احملتل من 

أرضنا، واهلل تعاىل يقول: }َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلرِبِّ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإْلِْثِم َواْلُعْدَواِن 

َواتَُّقوا اهلل ِإنَّ اهلل َشِديُد اْلِعَقاِب{)2(.

الشرعي، ومن  لتطبيق هذا احلكم  الرمسية والشعبية  لتضافر اجلهود     وعليه؛ ندعو 

خيالف ذلك فإنه يعد من املتعاونني على اإلثم والعدوان، واهلل تعاىل يقول: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن 

آَمُنوا اَل خَتُوُنوا اهلل َوالرَُّسوَل َوخَتُوُنوا َأَماَناِتُكْم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن{)3(، واهلل تعاىل أعلم.

1. صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب املساقاة واملعاملة جبزء من الثمر والزرع.
2. املائدة: 2.

3. األنفال: 27.
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املزارعة يف أرض ألهل الكتاب 43. حكم 

    السؤال: هل جيوز ملن يأخذ أرضًا من النصارى، على أن يزرعها على نسبة معينة من 

انتاجها، أن يطلب بعد ذلك جزءًا من األرض عند إخالئها، فما حكم تلك هذه األرض 

بهذه الطريقة؟ وما حكم عمل احملامي الذي يساعد املزارع يف هذا النوع من التملك؟ 

    اجلواب: إن املزارعة هي: املعاملة على األرض ببعض ما خيرج منها، واملساقاة هي: دفع 

شجر مغروس معلوم؛ له ثر مأكول ملن يعمل عليه، جبزء مشاع معلوم من ثره، والّصلة 

بني املزارعة واملساقاة: أّن للعامل يف كل منهما حّصة شائعة من اإلنتاج، إال أّن املزارعة 

تقع على الّزرع كاحلبوب، واملساقاة تقع على الّشجر كالّنخيل.

أو  بينهما،  والزرع  فيها،  يزرعها ويعمل  إىل من  األرَض  األرِض  دفع صاحب  فإن     

حسب ما يتفقان عليه، جائز عند أكثر أهل العلم، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: 

)واملزارعة جائزة يف أصح قولي العلماء، وهي عمل املسلمني على عهد نبيهم، وعهد 

خلفائه الراشدين، وعليها عمل آل أبي بكر، وآل عمر، وآل عثمان، وآل علي، وغريهم 

من بيوت املهاجرين(، واستدل اجلمهور على جوازها مبا رواه البخاري عن َناِفٍع َأنَّ َعْبَد 

اهلل بن ُعَمَر، رضي اهلل عنهما، أخربه: )َأنَّ النب، صلى اهلل عليه وسلم، َعاَمَل َخْيرَبَ ِبَشْطِر 
ما خَيُْرُج منها من ثٍََر أو َزْرٍع()1(.)2(

    وعليه؛ جيب على املزارع االلتزام مبا اتفق عليه، بغض النظر عن كون املالك لألرض 

مسلم أم غريه، فاملسلمون عند شروطهم، وال جيوز له ابتزاز صاحب األرض بأخذ جزء 

منها مقابل خروجه من األرض، وعلى احملامي املسلم ترك الدفاع عن قضية؛ يعرف يف 

حقيقة نفسه، أنه يدافع فيها عن ظامل؛ مغتصب لألرض بغري وجه حق، واهلل تعاىل أعلم.
1. صحيح البخاري، كتاب املزارعة، باب املزارعة بالشطر وحنوه.

2. جمموع الفتاوى: 28/ 82.
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44. حكم املشاركة يف مطعم يقدم الكحول

    السؤال: أعيش يف دولة أجنبية، وأرغب يف املشاركة مع صاحب مطعم عربي مسلم، 

فيها من حيث  فالكحول ال دخل لي  الكحولية،  املشروبات  وذلك يف كل شيء عدا 

أما باقي األشياء فالربح فيها بالنصف،  شرائها، أو تقديها، أو أخذ الربح من بيعها، 

وننوي يف املستقبل تنظيف املطعم من الكحول نهائياً، فما حكم الشرع يف مشاركيت يف 

هذا املطعم؟ 

تعاىل:  اهلل  يقول  وتقديها،  وبيعها  اخلمر  شرب  حتريم  على  الفقهاء  اتفق      اجلواب: 

ْيَطاِن  ا اخْلَْمُر َواملَْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّ

َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن{)1(، وقال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )َلَعَن اهلل اخْلَْمَر، 

َوَشاِرَبَها، َوَساِقَيَها، َوَباِئَعَها، َوُمْبَتاَعَها، َوَعاِصَرَها، َوُمْعَتِصَرَها، َوَحاِمَلَها، َواحملَُْموَلَة ِإَلْيِه()2(.

واملسلم  شبهته،  أو  احلرام  من  ختلو  ال  املطعم  هذا  يف  الشراكة  أن  نراه  والذي      

وسلم:  عليه  اهلل  صلى  اهلل،  رسول  لقول  والشبهات،  احلرام  عن  باالبتعاد  مأمور 

النَّاِس،  ِمَن  َكِثرٌي  َيْعَلُمُهنَّ  اَل  ُمْشَتِبَهاٌت،  َوَبْيَنُهَما   ،ٌ َبنيِّ احْلََراَم  َوِإنَّ   ،ٌ َبنيِّ احْلَاَلَل  )ِإنَّ 

احْلََراِم،  يِف  َوَقَع  ُبَهاِت  الشُّ يِف  َوَقَع  َوَمْن  َوِعْرِضِه،  ِلِديِنِه  اْسَترْبََأ  ُبَهاِت  الشُّ اتََّقى  َفَمِن 

َوِإنَّ  َأاَل  مِحًى،  َمِلٍك  ِلُكلِّ  َوِإنَّ  َأاَل  ِفيِه،  َيْرَتَع  َأْن  ُيوِشُك  احْلَِمى،  َحْوَل  َيْرَعى  َكالرَّاِعي 

مِحَى اهلل حَمَاِرُمُه...()3(، وننصح السائل الكريم بأن يلتمس العمل احلالل البني، فأبواب 

شيئًا  ترك  ومن  حرام،  كثري  من  خري  حالل،  وقليل  هلل،  واحلمد  واسعة  احلالل  الرزق 

 * خَمَْرًجا  َلُه  جَيَْعْل  اهلل  َيتَِّق  }َوَمْن  تعاىل:  قال  منه،  خريًا  اهلل  عوضه  اهلل  رضا  به  يبتغي 

1. املائدة: 90.
2. سنن أبي داود، كتاب األشربة، باب العنب يعصر للخمر، وصححه األلباني.

3. صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب أخذ احلالل وترك الشبهات.
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َقْد َأْمِرِه  َباِلُغ  اهلل  ِإنَّ  َحْسُبُه  َفُهَو  اهلل  َعَلى  َيَتَوكَّْل  َوَمْن  حَيَْتِسُب  اَل  َحْيُث  ِمْن  َوَيْرُزْقُه 

 

َجَعَل اهلل ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدًرا{)1(، واهلل تعاىل أعلم. 

45. حكم تقديم رشاوي للحصول على مقاعد دراسية

    السؤال: مكتب خدمات جامعية يقوم أحيانًا بتقديم رشاوي من أجل احلصول على 

منح دراسية يستفيد منها الطالب، حيث يوجد بعضهم غري قادرين على الدراسة على 

حسابهم اخلاص، فهل ما يقوم به حراماً، وهل يدخل ذلك ضمن الضرورات اليت تبيح 

احملظورات؟ 

    اجلواب : حرم الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، الرشوة، فعن عبد اهلل بن عمرو، رضي 

اهلل عنهما، قال: )َلَعَن َرُسوُل اهلل، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم، الرَّاِشي َواملُْْرَتِشي()2(، وإن ما 

تقومون به ُيعد رشوة حمرمة، ال جيوز القيام بها، والغاية ال تربر الوسيلة، واخلدمات اليت 

تقدمونها للطالب ال ترقى إىل باب الضرورة اليت تبيح احملظور، والطالب الذي ال يلك 

تويل دراسته ال ُيعدم األسباب املباحة لذلك، من العمل املباح خالل دراسته، والتوجه 

إىل اهلل عز وجل أن يفتح له أبواب رزقه، واهلل تعاىل أعلم.

الرتويج ألصناف دوائية 46. حكم تقديم هدايا رمزية ألطباء من أجل   

    السؤال: مندوب دعاية ألدوية طبية، يقوم بزيارة األطباء ويعرفهم بأنواع األدوية اليت 

يبيعها يف السوق، وهناك كثري من األدوية املشابهة، وهلا مندوبو دعاية، فما حكم تقديم 

هدية  أم  رشوة  يعد  هذا  قلم وغريه؟ وهل  أو  حائط،  مثل ساعة  لألطباء  رمزية  هدايا 

مشروعة، خاصة أن هذه اهلدية من أجل أن يكتب الطبيب للمريض دواء من األصناف 

املروج هلا؟

1. الطالق: 2 - 3.
2. سنن أبي داود، كتاب األقضية، باب يف كراهية الرشوة، وصححه األلباني.
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    اجلواب: أباح اإلسالم اهلدية، وكان رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، يقبل اهلدية ويثيب 

عليها، فعن عائشة، رضي اهلل عنها، قالت: )َكاَن َرُسوُل اهلل، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم، َيْقَبُل 

اهلَِْديََّة، َوُيِثيُب َعَلْيَها()1(.

 واألصل أن اهلدايا العينية اليت تقدمها الشركة املنتجة للدواء تتضمن التعريف باملنتج 

والرتويج له، وال تلزم الطبيب بوصفه للمرضى، بل تبقى له احلرية الكاملة يف وصفه 

أواًل، وهي شبيهة بالدعاية للمنتجات يف الصحف واجملالت ووسائل اإلعالم املقروءة 

واملسموعة، فهي جائزة بشرط أن يلتزم صاحب الدعاية باحلقيقة دون غش، أو تدليس، 

أو كذب يف الرتكيب واآلثار، وال يأثم املندوب الذي يروج هلذه األدوية إذا قدم هدية 

عينية للطبيب، وكان القصد من ذلك الدعاية فقط دون إجبار الطبيب على وصف هذه 

األدوية.

قام بوصف هذه األدوية للمرضى بوجود ما  إذا  يأثم  فإنه  بالنسبة إىل الطبيب  أما     

هو أفضل منها وهو يعلم؛ ألنه يعُد من باب خيانة األمانة، ورسول اهلل، صلى اهلل عليه 

وسلم، يقول: )َأاَل ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه()2(، واهلل تعاىل أعلم.

47. حكم اقتطاع مبلغ من كفالة يتيم

     السؤال: دفع شخص ملؤسسة أيتام مبلغًا من املال لكفالة يتيم، فهل جيوز هلا اقتطاع 

نسبة من هذا املبلغ لتغطية جزء من التزاماتها من رواتب وغريها، بعد تغطية قسط 

لذلك  دوالر   600 بقيمة  سنوي  جيب  ومصروف  والكتب،  املدرسي  والزي  املدرسة 

الطالب اليتيم؟ كذلك دفع شخص آخر للمؤسسة كفالة لطالب حمتاج، فهل جيوز تغطية 

الباقي لطالب حمتاج آخر؟ أم ينبغي دفع نفقات أخرى  القسط املدرسي فقط، وتوفري 
1. صحيح البخاري، كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، باب املكافأة يف اهلبة.

2. صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق بالرعية.
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للطالب احملتاج األول من كتب وزي، إىل آخره؟ 

     اجلواب: رتب الشارع األجر العظيم، والثواب اجلزيل ملن يكفل اليتيم، فقال رسول 

بَّاَبِة  السَّ ِبِإْصَبَعْيِه  َوَقاَل  َهَكَذا،  اجْلَنَِّة  يِف  اْلَيِتيِم  َوَكاِفُل  )َأَنا  وسلم:  عليه  اهلل  اهلل، صلى 

َواْلُوْسَطى()1(، ونظرًا ملا تقدمه املؤسسة من خدمة، ورعاية لأليتام، فإنه جيوز هلا أن تقتطع 

الرسوم الدراسية والزي املدرسي، وثن الكتب، وغريها من حاجات الطالب، من مبلغ 

الكفالة، كما جيوز هلا أن تقتطع نسبة معينة من مبلغ الكفالة كمصاريف إدارية، ختص 

الطالب املكفول املقيم يف القسم الداخلي.

تقوم  آخر، بل  إنفاقه على طالب  فإنه ال جيوز  زاد عن كفالة طالب معني،  ما  أما     

املؤسسة بادخاره حلساب هذا الطالب، حبيث يعطى له الحقاً؛ عند احلاجة، أو حني يبلغ 

سن الرشد، وذلك كون الكفالة خمصصة هلذا اليتيم بعينه، واهلل تعاىل أعلم. 

48. حكم اهلدنة ومدتها

    السؤال: ما حكم الشرع يف موضوع اهلدنة ومدتها؟

    اجلواب: اهلدنة لغة هي: السكون بعد اهليج، وشرعاً: مصاحلة أهل احلرب على ترك 

القتال مدة معينة، وهي من املوادعة واملعاهدة، ولقد شرع اهلل تعاىل الصلح واهلدنة بني 

الناس، ملا فيه مصلحة راجحة، أو ضرورة الزمة، أو حاجة داعية، وخباصة حني اللجوء 

إليها لفض النزاع بني املتشاجرين من أبناء اجملتمع الواحد، حقنًا للدماء، وإعطاء فرصة 

أطراف  أبناء  آثارها عن  املشكالت، وحصر  وتطويق  اجلرائم،  للتحقيق يف مالبسات 

النزاع ومتلكاتهم، وعليه؛ فإن اهلدنة جائزة شرعاً، ملا حتققه من أمن جمتمعي وسلٍم أهلي 

بشرط أن ال ختالف يف أي من بنودها ضوابط الشرع وأحكامه.

* صحيح البخاري، كتاب األدب، باب فضل من يعول يتيماً.
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الذهب من وزنه 49. حكم اعتبار األحجار املرصعة يف خوامت 

     السؤال: تاجر ذهب، يقوم بتزيني رؤوس اخلوامت بأحجار كرية، ثّم يبيعها على أّنها 

من وزن اخلامت، والعرف الدارج لدى الصاغة على أّنها حتسب ذهًبا، فهل جيوز ذلك؟

    اجلواب: إّن يف املسألة تفصياًل، فإذا كان الذهب يباع بذهب مثله، فال بّد من فصل 

األحجار الكرية، حّتى ُيعلم قدر الذهب الذي فيه؛ لوجوب املساواة عند بيع الذهب 

بالذهب؛ ألّن الزيادة ُتعّد رًبا حمّرًما، ودّل على ذلك حديث فضالة بن عبيد األنصاري يف 

بيع القالدة، حيُث قال: )ُأِتَي َرُسوُل اهلل، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم، َوُهَو خِبَْيرَبَ ِبِقالَدٍة ِفيَها َخَرٌز 

َوَذَهٌب، َوِهَي ِمْن املََْغامِنِ ُتَباُع، َفَأَمَر َرُسوُل اهلل َصلَّى، اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم، ِبالذََّهِب الَِّذي يِف 

َهِب َوْزًنا  َهُب ِبالذَّ اْلِقاَلَدِة، َفُنِزَع َوْحَدُه، ُثمَّ َقاَل هلَُْم َرُسوُل اهلل، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم: الذَّ

َل()1(، قال الّنووي معلًقا على هذا احلديث: )ويف  ِبَوْزٍن( ويف رواية: )ال ُتَباُع َحتَّى ُتَفصَّ

هذا احلديث، أّنه ال جيوز بيع ذهب مع غريه بذهب حتى ُيفّصل، فيباع الذهب بوزنه 

ذهًبا، ويباع اآلخر مبا أراد، وكذا ال تباع فضة مع غريها بفضة...()2(.

    أّما إن كان الذهب ُيباع بغري الذهب، كفّضة أو نقود ورقية، فال بأس يف ذلك، إن 

كان معروًفا بني التّجار، واملشرتي يعلم ذلك، كما هو موضح؛ ألّن العرف ُيعّد حجة، فقد 

جاء يف القواعد الفقهية املتعلقة بالعرف، )املعروف عرًفا كاملشروط شرًطا(، )واملعروف 

بني التجار كاملشروط بينهم()3(، واهلل تعاىل أعلم. 

1. صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب بيع القالدة فيها خرز وذهب.
2. صحيح مسلم بشرح النووي، 5/ 454.

3. شرح القواعد الفقهية للزرقا، قاعدة 42، 43.
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50. حكم االشرتاك يف مسابقة الطريق إىل مكة

   السؤال: ما حكم االشرتاك يف املسابقة الرمضانية )الطريق إىل مكة(، والذي تعرضه 

إحدى الفضائيات، علمًا أن سعر الرسالة إىل هذه الفضائية 3.12 شيكاًل يف حني أن 

سعر الرسالة العادية 0.22 أغورة؟ 

   اجلواب: فإن بعض الفضائيات تعمد لعمل مسابقات ثقافية، اهلدف منها جين األموال 

الطائلة من جيوب املتصلني، وذلك عن طريق شراء خطوط معينة من شركات االتصال، 

حيث يكون ثن الدقيقة على هذه اخلطوط أضعافًا مضاعفة عن األسعار العادية، وهذا 

ما أشرِت إليه، حيث إّن سعر الدقيقة على هذه اخلطوط 3.12 شيكاًل، يف حني أن سعر 

الدقيقة العادية 0.22 أغورة، وهذا يدخل ضمن مسابقات اليانصيب، وهو امليسر احلرام 

َواأَلْزالُم  َواأَلْنَصاُب  َواملَْيِسُر  اخْلَْمُر  ا  ِإنََّ آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  }َيا  تعاىل:  اهلل  قال  )القمار(، 

 .)1

ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن{)* ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ

)إذا  أنه  2010م،   /1  /21 بتاريخ   78/ اإلفتاء األعلى رقم1  قرار جملس      وجاء يف 

كان املشرتك يف املسابقات الثقافية املشار إليها يف السؤال ال يدفع شيئًا من املال مقابل 

الدخول يف املسابقة، مبا يف ذلك أجرة االتصال من أجل املشاركة، حيث ُيظن بوجود 

على  وكذلك  االتصاالت،  شركات  بعض  وبني  للمسابقة  املنظمة  اجلهة  بني  تنسيق 

املوقع املنظم للمسابقة أن ال يروج لفتنة أو بدعة، واإلعالنات املدفوعة ال توجد فيها 

أي شبهة، فال حرج وال مانع من االشرتاك يف هذه املسابقات الثقافية، وما عدا ذلك فهو 

حرام شرعًا(.

    وعليه؛ ندعو إىل االبتعاد عن هذا النوع من املسابقات، ملا فيه من دفع مبالغ زائدة عن 

أجرة االتصال، وذلك مبثابة شراء إذن الدخول يف املسابقة، وهو امليسر، واهلل تعاىل أعلم. 

* املائدة: 90.
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الفصل الرابع 
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180حكم عقد الزواج يف البالد األجنبية بوجود شهود غري مسلمني16.

190حكم زواج املسلمة السنية من رجل علوي17.

191حكم زواج املسلمة السنية مبسلم شيعي18.

192حكم الزواج من أجنبية أسلمت قبل العقد19.

193حكم الزواج ممن زنى بها20.

194العدل بني الزوجات21.

195حكم الزوجة اليت ال حترتم زوجها22.

196حكم تواصل الزوجة مع األجانب عن طرق اإلنرتنت واهلاتف23.
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200حق الزوجة يف مؤخر الصداق26.

201مدى وقوع الطالق يف رمضان27.

201حقوق املطلقة بالرتاضي28.

202طالق امرأة حمكوم على زوجها بالسجن املؤبد29.

203حكم الطالق من أجل طلب املساعدات والسكن يف بلد أجنيب30.

204حكم تزين املطلقة بائنًا31.

204حكم اشرتاط تطليق الزوجة األوىل للموافقة على الزواج32.
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205مرياث املطلقة املتوفى عنها زوجها يف العدة الشرعية33.

205حكم نفقة املرأة اليت تعلم أن زوجها يتعامل بالربا34.

حكم مشاهدة أحد األبوين ألوالده حال حصول الفراق بني 35.
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206
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حكم حضور املعتدة من وفاة حفل زفاف ابنتها أثناء العدة 43.
الشرعية

214

215حق األبناء على والديهم44.

216التمييز بني األبناء يف اهلبة45.

217األعطية للذكور مقابل تعليم اإلناث46.

217حكم إعطاء االبن بالتبين اسم املتبنى47.

218حكم التلقيح الصناعي من مين غري الزوج48.
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220مدى إحلاق ولد الزنى بوالده الزاني49.

221حكم إجراء فحص احلمض النووي50.

223 حكم االعتداء على قاصر51.

224حكم اخلتان52.

224حكم إعطاء شاب معاق عالجًا ملنع االنتصاب53.

225حكم الوصية لغري الوارث54.

.55
حكم الوصية للوارث

226

227حكم حرمان الورثة من الوقف الذري56.

229حكم رفض التنازل عن احلق يف املرياث57.

230مرياث أبناء البنت اليت توفيت قبل والدها من جدهم58.

230حكم السفر دون حمرم59.

231حكم سفر من تركت بيت الزوجية مع أهلها60.

232حكم خروج طالبات يف رحلة تعليمية61.

233حكم االختالط بني اجلنسني يف الدراسة62.

235حكم قاطع الرحم63.
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القران املرتتبة على اخلطبة وعقد  1. األحكام 

    السؤال: ما األحكام الشرعية املرتتبة على اخلطبة وعقد القران؟

   اجلواب: األصل أنه إذا مت عقد النكاح، ومت الدخول بعد إشهار الزواج بالزفاف أو 

سواه، أصبحت املرأة زوجة، حيل لزوجها منها ما حيل لسائر األزواج من زوجاتهم، أما 

بعد العقد وقبل إشهار الزواج، فال جيوز الوطء حسب أعرافنا اليوم، بناًء على القاعدة 

الشرعية )العادة حمّكمة( وقاعدة )املعروف عرفًا كاملشروط شرطًا(، وعليه؛ فيجب على 

الزوج االمتناع عن معاشرة زوجته املعقود عليها قبل الدخول الشرعي، كما جيب على 

الزوجة املعقود عليها أن ال تكن الزوج غري الداخل بها من نفسها، تنبًا ملا قد ينشأ 

عن ذلك من مفاسد، أما اخلطبة اليت تسبق العقد فهي وعد بالزواج، وال حيل بسببها 

وطء وال خلوة.

    وعليه؛ فيجب على العاقدين تنب اخللوة، واملعاشرة اجلنسية، قبل تام الدخول، حفاظًا 

على مصلحة الفتاة، وإبعاد احلرج عنها وأهلها، فإذا ما مت الدخول الشرعي، فحينئذ تعد 

زوجة، هلا احلقوق كافة من املهر الكامل، وثبوت الولد، واملرياث، وغريه، واهلل تعاىل أعلم. 

2. ما جيوز للخاطب مشاهدته من خمطوبته

      السؤال: ما حكم مشاهدة شعر رأس فتاة وجزء من ساقيها من قبل شاب يريد خطبتها؟ 

وهل جيوز تقبيل أم الفتاة )احلماة( خلطيب ابنتها بعد العقد، وقبل الدخول؟

    اجلواب: أجاز اإلسالم للرجل إذا أقدم على خطبة فتاة أن ينظر منها إىل ما يدعوه إىل 

نكاحها، وهلا مثل ذلك، ويف احلديث أن الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، قال للخاطب: 

.)1

)اْنُظْر ِإَلْيَها، َفِإنَُّه َأْحَرى َأْن ُيْؤَدَم َبْيَنُكَما()*
* سنن الرتمذي، كتاب النكاح عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء يف النظر إىل املخطوبة، 

وصححه األلباني.
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    واختلف أهل العلم يف القدر أو املوضع الذي جيوز للخاطب النظر إليه، فذهب 

احلنفية واملالكية والشافعية إىل أن ما يباح للخاطب رؤيته هو الوجه والكفان ظاهرهما 

وباطنهما، واختلف احلنابلة فيما جيوز للخاطب النظر إليه على قولني:

  أوهلما: ذهب إىل أنه ال جيوز النظر إال للوجه والكفني؛ ألن احلاجة تندفع بالنظر إىل 

الوجه، فبقي ما عداه حمرم.

   أما اآلخر:  فذهب إىل أنه ينظر إىل ما يظهر منها غالباً، كالوجه واليد والرقبة والقدم؛ 

والراجح هو ما ذهب إليه اجلمهور حبصر النظر بالوجه والكفني، وإن مل يكنه النظر 

إليها، فيستحب أن يبعث بامرأة يثق بها تنظر إليها، وختربه بصفتها.

أنه  اتفق اجلمهور على  ابنتها، فقد  أم الزوجة خلطيب  بالنسبة إىل حكم تقبيل  أما    

مبجرد عقد اخلاطب على الفتاة، حترم عليه أمها، وجيوز له الدخول عليها دون أن ترتدي 

احلجاب، مثل باقي حمارمه، وغري ذلك من األحكام، لقوله تعاىل: }ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم ُأمََّهاُتُكْم 

ِتي  اُتُكْم َوَخااَلُتُكْم َوَبَناُت اأْلَِخ َوَبَناُت اأْلُْخِت َوُأمََّهاُتُكُم الالَّ َوَبَناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّ

َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرََّضاَعِة َوُأمََّهاُت ِنَساِئُكْم...{)1(.

    ومن القواعد الشرعية، أن: )العقد على البنات حيرم األمهات()2(، واهلل تعاىل أعلم.

النكاح 3. حكم حفل اخلطوبة بعد عقد 

العروس بدلة  النكاح، حيث تلبس     السؤال: ما حكم عمل حفل خطوبة بعد عقد 

للخطوبة وتتزين وتقوم مصورة بالتقاط صور للعروسني من أجل الذكرى؟

 اجلواب: األصل أنه يرتتب على عقد النكاح قيام الزوجية بني املتعاقدين، وجيوز هلما 

على إثر ذلك إقامة حفلة خطوبة إلعالن هذا النكاح، كما جيوز للزوجة لبس اللباس 

1. النساء: 23.
2. الدرر املباحة: 1 /57.
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فينبغي  للعروسني  التقاط صور  إىل  وبالنسبة  الزينة،  ووضع  احلفالت  هلذه  املخصص 

أن يراعى يف ذلك ما يضمن احملافظة على السرت، واالمتناع عن كشف العورات خارج 

النطاق الذي يسمح به الشرع، إىل جانب مراعاة خلو هذه احلفلة من احملرمات واحملظورات 

الشرعية األخرى، كاالختالط، والرقص والغناء الفاحش، مع تنبيه العاقدين إىل ضرورة 

تنب اخللوة، واملعاشرة اجلنسية، قبل تام الدخول؛ حفاظًا على مصلحة هذه الفتاة، وإبعاد 

احلرج عنها وأهلها وزوجها، واهلل تعاىل أعلم.

4. حكم رفض األهل خلطبة شاب بسبب حروق جسمه

   السؤال: أنا فتاة تقدم خلطبيت شاب ذو مسعة طيبة، وأخالق حسنة، وملتزم بالدين، ومن 

املتفوقني يف الدراسة اجلامعية، لكنه يعاني من حروق تعرض هلا يف صغره، فوافقت على 

طلب اخلطبة، أما أهلي فريفضون هذا الشاب بسبب احلروق اليت تعرض هلا، فما حكم 

الشرع يف ذلك؟ وكيف أقنع أهلي بقبول هذه اخلطبة؟

   اجلواب: دعا اهلل تبارك وتعاىل إىل اإلحسان إىل الوالدين، فقال تعاىل: )َوَقَضى َربَُّك َأالَّ 

َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا ِإمَّا َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكرَبَ َأَحُدُهَما َأْو ِكاَلُهَما َفاَل َتُقْل 

1*(، ومن اإلحسان إليهما طاعتهما يف املعروف، 

هلََُما ُأفٍّ َواَل َتْنَهْرُهَما َوُقْل هلََُما َقْواًل َكِرًيا()

ورغبتك يف الزواج من هذا الشاب ال تعد منكرًا، وال عصيانًا لوالديك، وننصحك 

بأن تتهدي يف إقناع أهلك بقبول الزواج منه، وحماولة اسرتضائهم، وتوسيط أهل اخلري 

من األقارب واألصدقاء؛ إلقناعهم لعلهم يقبلون بزواجك منه، فأنت حباجة إىل مساندة 

الوالدين يف هذا الزواج؛ ألن من شروط الزواج الصحيح املعتربة شرعًا موافقة الولي.

    كما أن اإلسالم حث على الزواج، ورغب فيه، فإذا كان هذا الشاب صاحب خلق 

* اإلسراء: 23.
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ودين، فال حرج يف قبولك به زوجاً؛ ألن الراجح عند العلماء، أن الكفاءة املطلوبة يف 

الزواج هي كفاءة الدين، والرسول، صلى اهلل عليه وسلم، يقول: )ِإَذا َجاَءُكْم َمْن َتْرَضْوَن 

ِديَنُه َوُخُلَقُه َفَأْنِكُحوُه، ِإالَّ َتْفَعُلوا َتُكْن ِفْتَنٌة يِف اأَلْرِض َوَفَساٌد()1(، وخري دليل من السنة 

على أن العربة بالتقوى والدين، وليس باملال واملظهر، ما فعله الرسول، صلى اهلل عليه 

وسلم، مع الصحابي اجلليل جليبيب، رضي اهلل عنه، حيث )َخَطَب النَِّبُّ، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه 

َوَسلََّم، َعَلى ُجَلْيِبيٍب اْمَرَأًة ِمَن اأَلْنَصاِر ِإىَل َأِبيَها، َفَقاَل: َحتَّى َأْسَتْأِمَر ُأمََّها، َفَقاَل النَِّبُّ، 

َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: َفَنَعْم ِإًذا، َقاَل: َفاْنَطَلَق الرَُّجُل ِإىَل اْمَرَأِتِه َفَذَكَر َذِلَك هلََا، َفَقاَلْت: 

اَلَها اهلُل ِإًذا، َما َوَجَد َرُسوُل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإالَّ ُجَلْيِبيًبا، َوَقْد َمَنْعَناَها ِمْن ُفاَلٍن 

َوُفاَلٍن؟ َقال: َواجْلَاِرَيُة يِف ِسرْتَِها َتْسَتِمُع. َقاَل: َفاْنَطَلَق الرَُّجُل ُيِريُد َأْن خيْرِبَ النَِّبَّ، َصلَّى 

اهلُل  َصلَّى  اهلِل،  َرُسوِل  َعَلى  َتُردُّوا  َأْن  َأُتِريُدوَن  اجْلَاِرَيُة:  َفَقاَلِت  ِبَذِلَك،  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  اهلُل 

َعَلْيِه َوَسلََّم، َأْمَرُه؟ ِإْن َكاَن َقْد َرِضَيُه َلُكْم، َفَأْنِكُحوُه، َقاَل: َفَكَأنََّها َجلَّْت َعْن َأَبَوْيَها، َوَقااَل: 

َفَقْد  َقْد َرِضيَتُه  ِإْن ُكْنَت  َفَقاَل:  َعَلْيِه َوَسلََّم،  ِإىَل النَِّبِّ، َصلَّى اهلُل  َأُبوَها  َفَذَهَب  َصَدْقِت. 

َجَها، ُثمَّ ُفزَِّع َأْهُل املَِْديَنِة، َفَرِكَب ُجَلْيِبيٌب، َفَوَجُدوُه َقْد  َرِضيَناُه. َقاَل: َفِإنِّي َقْد َرِضيُتُه. َفَزوَّ

ُقِتَل، َوَحْوَلُه َناٌس ِمَن املُْْشِرِكنَي َقْد َقَتَلُهْم( َقاَل َأَنٌس: َفَلَقْد َرَأْيُتَها، َوِإنََّها ملَِْن َأْنَفِق َثيٍِّب 

يِف املَِْديَنِة.)2(، فال ينبغي رفض هذا الشاب جملرد أنه يعاني من بعض احلروق، واهلل تعاىل 

أعلم.

1. سنن الرتمذي، كتاب النكاح عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء إذا جاءكم من تضرون دينه 
فزوجوه، وقال األلباني: حسن لغريه.

2. مسند أمحد، باقي مسند املكثرين، مسند أنس بن مالك، رضي اهلل تعاىل عنه، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده 
صحيح على شرط الشيخني.



182

الزواج الشرعي 5. شروط 

     السؤال: ما شروط الزواج الشرعي، وهل الشهادة على العقد تعترب إشهارًا؟

     اجلواب: فإن الزواج الشرعي يقوم على مخسة أركان أساسية، هي: 

    1. الصيغة، وهي اإلجياب والقبول، اإلجياب من ولي الزوجة بأن يقول: زوجتك أو 

أنكحتك ابنيت، والقبول هو قول الزوج: وأنا قبلت.

    2. الزوج، وجيب أن تتوافر فيه بعض الشروط، منها: أن يكون مسلماً، وأن يكون 

من حيل للزوجة الزواج به، أي ليس من احملارم، وأن ال يكون حمرمًا حبج أو عمرة، وأن 

يكون معيناً. 

   3. الزوجة، وجيب أن تتوافر فيها بعض الشروط، منها؛ أن تكون خالية من موانع 

النكاح، وأن ال تكون حمرمة حبج أو عمرة، وأن تكون الزوجة معينة.

بكرًا  كبرية،  أم  صغرية  أكانت  سواًء  نفسها،  تزوج  أن  للمرأة  جيوز  فال  الولي،   .4   

ُتَزوُِّج  َواَل  املَْرَأَة،  املَْرَأُة  ُتَزوُِّج  )اَل  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  اهلل،  رسول  قال  فقد  ثيبًا،   أم 

.)2() املَْرَأُة َنْفَسَها()1(، وقوله عليه الصالة والسالم: )اَل ِنَكاَح ِإالَّ ِبَوليٍّ

 5. الشاهدان، فيجب يف عقد النكاح وجود شاهدين، وال يصح النكاح إال بهما.

  أما اإلشهار، حبضور عدد كبري أو بعمل وليمة فذلك سنة، ليشيع العلم بهذا الزواج 

بني كثري من الناس، وال يشكوا يف عالقة الرجل باملرأة، وال بالنسل املتولد منهما، ومل 

يشرتط لصحة العقد اإلشهار واإلعالن إال اإلمام مالك، كما أن املتعارف عليه يف وقتنا 

احلالي تسجيل عقد الزواج يف احملكمة، والذي أصبح من األمور الواجبة والضرورية؛ 

حفظًا حلقوق كال الزوجني، وتوثيق العقد بينهما، وثبوت النسب، ورفع الظلم إن وجد، 

واهلل تعاىل أعلم.   
1. سنن ابن ماجة، كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بولي، وصححه األلباني.

2. سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب يف الولي، وصححه األلباني.
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الزواج 6. حكم توثيق عقد 

    السؤال: عقدت على فتاة حبضور وليها، والشهود، ومأذون شرعي، ولكن مل أوثق هذا 

العقد يف احملكمة الشرعية، فهل يعد هذا زواجًا شرعيًا؟ وما حكم اخللوة بها؟ 

     اجلواب: ذهب جهور العلماء إىل أن اخللوة الصحيحة بعد العقد، يرتتب عليها املهر، 

وتب بها العدة، وإن مل حيصل دخول، وقد روي ذلك عن اخللفاء الراشدين، رضي اهلل 

عنهم، وهو مذهب األحناف، واحلنابلة، والشافعي يف القديم، ودليل ذلك ما رواه زرارة 

أْرَخى ِسرتًا،  باباً، أو  امَلهِديُّوَن أنَّ َمن أغَلَق  الرَّاِشدوَن  اخُللفاُء  ابن أوفى، قال: )َقضى 

ُة()1(، وذهب مالك والشافعي يف اجلديد، إىل أنه ال جيب  فقد وَجب امَلهُر، ووَجَبِت الِعدَّ

املهر كاماًل، إال بالدخول الصحيح، والراجح هو القول األول، وهو املعمول به يف احملاكم 

الشرعية لدينا، وعليك اإلسراع لتوثيق العقد حسب األصول؛ وننصحك برتك اخللوة 

بها، إىل ما بعد الزفاف؛ ملا يرتتب على ذلك من حماذير، واهلل تعاىل أعلم.

الزواج امليالد على عقد  7. تأثري تزوير شهادة 

    السؤال: عقدت على فتاة تكربني يف السن، واضطررت إىل تزوير تاريخ ميالدي، مع 

العلم أّنها تعلم عمري احلقيقي، فهل يبطل عقد الزواج أم ال؟

    اجلواب: رّغب اإلسالم يف الزواج، وحّث عليه، فقال الّنب، صّلى اهلل عليه وسّلم: )َيا 

ْج؛ َفِإنَُّه َأَغضُّ ِلْلَبَصِر، َوَأْحَصُن ِلْلَفْرِج،  َباِب َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكُم اْلَباَءَة َفْلَيَتَزوَّ َمْعَشَر الشَّ

ْوِم، َفِإنَُّه َلُه ِوَجاٌء()2(، وزواج الرجل ّمن تكربه سّنا أمر مباح،  َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع َفَعَلْيِه ِبالصَّ

وال حرج فيه، فقد تزّوج الّنب، صّلى اهلل عليه وسّلم، من السيدة خدجية، رضي اهلل عنها، 
1. مصنف عبد الرزاق: 6 /288، وقال األلباني: صحيح عن عمر وعلي.

2. صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنة، واشتغال من عجز 
عن املؤن بالصوم.
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وهي أكرب منه سنًّا، وكذلك زواجه من السيدة سودة بنت زمعة، رضي اهلل عنها.

  وأّما ما ُقمت به من تغيري للتاريخ احلقيقي مليالدك بآخر، فال جيوز؛ ألّنه غش وتزوير 

1*(، وأّما 

وكذب، واألصل أّنه حمرم، لقوله، صّلى اهلل عليه وسّلم: )َمْن َغشَّ َفَلْيَس ِمين()

عقد الزواج فيقع صحيًحا؛ إن استوفى شروطه وأركانه، من اإلجياب والقبول وشهادة 

الشهود، واملهر.

   وعليه؛ فإّن ما قمت به من تزوير لشهادة تاريخ ميالدك ال يؤّثر يف صحة عقد الزواج، 

رغم إثم التزوير الذي قمت به، والذي يكن أن تلحقك بسببه عقوبات جنائية أيًضا، 

واهلل أعلم.  

8. هل تعد عبارة )هل تقبلينين زوجًا لك( إجيابًا؟

    السؤال: أنا فتاة تعرفت على شاب عن طريق اإلنرتنت، واتفقنا على الزواج بعد أن 

ينتهي من امتحاناته هلذا الفصل، لكنه سألين هل تقبليين زوجًا لك؟ فأجبته: نعم أقبلك 

زوجًا لي، فهل هذا القول ُيعد زواجاً، وما حكم الشرع يف ذلك؟

   اجلواب: للزواج شروط صحة منها الولي والشهود، باإلضافة إىل ركين الزواج؛ اإلجياب 

والقبول.

   فمجرد طلب الرجل الزواج من املرأة بقوله: هل تقبلينين زوجًا لك، وإجابتها له نعم 

أقبلك زوجًا لي، ال يكفي لصحة زواجهما، لعدم استيفاء شروط صحة عقد الزواج، 

وبناًء عليه؛ فيلزم إلتام عقد زواجك من هذا الشاب استكمال شروط الصحة املذكورة، 

من الشهادة، وموافقة الولي عليه، ثم توثيقه يف احملكمة الشرعية، حسب األصول، واهلل 

تعاىل أعلم.

* صحيح مسلم، كتاب اإليان، باب قول النب، صلى اهلل تعاىل عليه وسلم: )من غشنا فليس منا(.
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الزواج دون ولي 9. حكم 

   السؤال: ما حكم الشرع يف زواج شاب من فتاة مطلقة، دون ولي، ومن غري أخذ موافقة 

األهل؟  

    اجلواب: فاألصل أن زواج املرأة بغري ولي باطل، عند جهور العلماء، سواء أكانت املرأة 

ثيبًا أم بكرًا، وذلك من باب حفظ  مصاحل املرأة، يقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: 

()1(، وعن عائشة، رضي اهلل عنها، قالت: قال رسول اهلل، صلى اهلل  ِبَوِليٍّ ِنَكاَح ِإالَّ  )اَل 

ا اْمَرَأٍة َنَكَحْت ِبَغرْيِ ِإْذِن َمَواِليَها، َفِنَكاُحَها َباِطٌل()2(، وقوله كذلك عليه  عليه وسلم: )َأيَُّ

الصالة والسالم: )اَل ُتَزوُِّج املَْرَأُة املَْرَأَة، َواَل ُتَزوُِّج املَْرَأُة َنْفَسَها()3(.

  وعليه؛ فال جيوز لكما الزواج دون ولي، وعقد الزواج يف هذه احلالة يعد باطاًل، واهلل 

تعاىل أعلم.

الزواج باإلكراه 10. حكم   

    السؤال: عقد شاب على فتاة، وبعد فرتة أرادت الفتاة إنهاء الزواج، فأصّر والداها على 

الزواج رغًما عنها، فما مشروعية هذا الزواج؟

    اجلواب: األصل يف الزواج أن يكون برضى الّطرفني، فإن كان اإلكراه قبل عقد الزواج، 

فإّنه ال جيوز لولّي املرأة أن جيربها على الزواج مَبن ال ترغب فيه وال ترضاه؛ لقوله، صّلى 

اهلل عليه وسّلم: )واَل ُتْنَكُح اْلِبْكُر َحتَّى ُتْسَتْأَذَن()4(، وأّما إن كان اإلكراه بعد العقد، فال 

إكراه هنا؛ ألّن العقد مّت برضاها، فإذا كرهت أخالق زوجها أو خلقته أو سوء معاملته، 

1. سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب يف الولي، وصححه األلباني.

2. سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب يف الولي، وصححه األلباني.
3. سنن ابن ماجة، كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بولي، وصححه األلباني

4. صحيح البخاري، كتاب الّنكاح، باب ال ينكح األب وغريه البكر والثيب إال برضاها.
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فلها طلب الطالق، ويفصل يف ذلك القضاء؛ ملا روي أّن امرأة َثاِبِت ْبِن َقْيٍس، )َأَتْت 

النَِّبَّ، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهلل َثاِبُت ْبُن َقْيٍس َما َأْعِتُب َعَلْيِه يِف ُخُلٍق 

َواَل ِديٍن، َوَلِكينِّ َأْكَرُه اْلُكْفَر يِف اإْلِْساَلِم، َفَقاَل َرُسوُل اهلل، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم: َأَتُردِّيَن 

َعَلْيِه َحِديَقَتُه، َقاَلْت: َنَعْم، َقاَل َرُسوُل اهلل، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم: اْقَبْل احْلَِديَقَة َوَطلِّْقَها 

َتْطِليَقًة()1(.

    وعليه؛ فالذي يتبنّي من السؤال أّن الفتاة مل ُتكره على عقد الزواج، بل مّت اإلكراه 

بعد العقد، فالعقد صحيح، وال وجه لإلكراه هنا؛ ألّنها أصبحت زوجته، ولكن إذا ُوجد 

سبب شرعي ينع من استمرار زواجهما واستقراره، فلها أن تطلب االنفصال عنه لدى 

القضاء، وال جيوز ألحد أن جيربها على االستمرار يف زواج ال رغبة هلا فيه، واهلل أعلم.

الزواج ابنته على  11. حكم إجبار األب 

    السؤال: ما حكم إجبار األب ابنته على الزواج بغري رضاها، وهل هذا اإلكراه على 

الزواج خيل بركن أساس من أركان عقد الزواج؟

   اجلواب : رضا العاقدين شرط من شروط صحة عقد النكاح، وال حيق لألب أن جيرب 

ابنته على الزواج دون رضاها، لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )اَل ُتْنَكُح اْلِبْكُر 

َحتَّى ُتْسَتْأَذَن، َواَل الثَّيُِّب َحتَّى ُتْسَتْأَمَر، َفِقيَل َيا َرُسوَل اهلِل: َكْيَف ِإْذُنَها، َقاَل: ِإَذا َسَكَتْت()2(.

   واألوىل للبنت أن تطيع والدها، وخاصًة إذا كان الزوج الذي اختاره الوالد صاحلاً، 

لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )ِإَذا َجاَءُكْم َمْن َتْرَضْوَن ِديَنُه َوُخُلَقُه َفَأْنِكُحوُه، ِإالَّ 

َتْفَعُلوا َتُكْن ِفْتَنٌة يِف اأْلَْرِض َوَفَساٌد()3(.
1. صحيح البخاري، كتاب الطالق، باب اخللع وكيفية الطالق فيه.

2. صحيح البخاري، كتاب احليل، باب يف النكاح.
3. سنن الرتمذي، ِكَتاب النَِّكاِح َعْن َرُسوِل اهلل، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه 

وخلقه فزوجوه، وقال األلباني: حسن لغريه



187

    مشريًا إىل أّن املودة أساس العالقة الزوجية، وهي مبنية على الرضا وفق الشريعة، وال 

تعترب البنت عاصية أو مذنبة إن مل تطع والدها. وحيق للبنت أن ترفض هذا الزواج أمام 

املأذون الشرعي عند إجراء عقد النكاح، حيث لن يتم العقد دون رضاها، فإن أخفت ما 

يف نفسها، إرضاًء لوالدها، ومل ترفض فالعقد صحيح، وال تعترب املعاشرة الزوجية يف هذه 

احلالة زنى، ويأثم األب؛ ألن الشرع أعطى املرأة احلق يف اختيار الزوج. واهلل تعاىل أعلم.

الزواج السري 12. حكم 
 

40 سنة تسكن يف بيت وحدها مع أوالدها،  امرأة مطلقة تبلغ من العمر     السؤال: 

ترغب يف الزواج بالسر دون علم أهلها؛ ألنهم ال يسمحون هلا بالزواج من رجل متزوج 

دون علم زوجته، فهل جيوز هلما إجراء عقد النكاح عند مأذون شرعي بوجود شاهدين 

فقط؟ 

   اجلواب: زواج هذه املرأة صحيح حسب املذهب احلنفي، الذي ذهب إىل جواز نكاح 

الولي  اشرتط  الذي  اجلمهور  ملذهب  خالفًا  ولي،  دون  برضاها  البالغة  العاقلة  احلرة 

1*(، وقد أخذ قانون 

() للزوجة، لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )اَل ِنَكاَح ِإال ِبَوِليٍّ

األحوال الشخصية املعمول به يف احملاكم الشرعية يف فلسطني باملذهب احلنفي، حيث 

العاقلة  الثيب  املرأة  زواج  يف  الولي  موافقة  تشرتط  )ال  نصه:  ما   )13( املادة  يف  جاء 

املتجاوزة من العمر ثاني عشرة سنة(.

أولياء  أحد  بإقناع  األحوال  هذه  مثل  يف  ننصح  ولكن  جائز،  فالزواج  وعليه؛      

فإن  والقال،  للقيل  وقطعًا  اخلالف،  من  خروجًا  الزواج؛  يف  وليها  ليكون  املرأة 

اهلل،  رسول  لقول  لتزوجيها،  القاضي  إىل  أمرها  ترفع  أن  هلا  فيحق  أحدهم؛  يوافق  مل 

* سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب يف الولي، وصححه األلباني.
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أعلم. تعاىل  واهلل  َلُه()1(،  َوِليَّ  اَل  َمْن  َوِليُّ  ْلَطاُن  )السُّ وسلم:  عليه  اهلل  صلى 

النكاح عن طريق سكاي بي 13. حكم عقد 

    السؤال: ما حكم إجراء عقد النكاح عن طريق سكاي بي؟ وهل يعترب احتاد اجمللس 

لإلجياب والقبول بهذا الطريق؟

واإلنرتنت،  بي  كالسكاي  احلديثة  الوسائل  طريق  عن  النكاح  عقد  إجراء     اجلواب: 

واهلاتف، جائز شرعاً، وال يوجد يف الشريعة ما ينع إجراء العقود إذا اجتمع الطرفان 

يف نفس الوقت، وإن كانا يف مكانني خمتلفني عرب وسائل االتصال احلديثة؛ ألنه يأخذ 

حكم اجمللس الواحد، شريطة حتقق الفورية، أي مبعنى عدم وجود فاصل زماني طويل بني 

اإلجياب والقبول، يقول اإلمام النووي، رمحه اهلل: )تشرتط املواالة بني اإلجياب والقبول 

على الفور، فال يضر الفصل اليسري، ويضر الطويل()2(، كذلك ال بد من أمن التزوير 

والتالعب، والتحقق من شخص الزوج والولي، ومساع الشاهدين اإلجياب والقبول، 

واهلل تعاىل أعلم. 

الزواج اإللكرتوني 14. حكم 

   السؤال: هل جيوز الزواج اإللكرتوني، أي عن طريق عقد إلكرتوني بوجود مأذون 

شرعي إلكرتوني، وما األدلة الشرعية على هذا احلكم الشرعي؟

    اجلواب: فاألصل أن اإلجياب والقبول من أركان عقد النكاح، ال يصح دونهما، فاإلجياب 

هو اللفظ الصادر عن الولي أو وكيله، والقبول هو اللفظ الصادر عن الزوج أو وكيله 

املتضمن املوافقة على اإلجياب، ويشرتط أن يتم اإلجياب والقبول يف جملس واحد، كما 

نصت على ذلك املادة )14( من قانون األحوال الشخصية.

1. سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب يف الولي، وصححه األلباني.
2. روضة الطالبني: 7 /39.
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   وإجراء عقد النكاح عن طريق الوسائل احلديثة كالسكاي بي واإلنرتنت، واهلاتف، جائز 

شرعاً، إذا توافرت شروط النكاح من التلفظ باإلجياب والقبول، ومساع كل من العاقدين 

لآلخر ومعرفته له، ووجود الولي والشهود، وأن يتوىل العقد القاضي الشرعي، أو من ينوب 

عنه، وذلك أخذًا باملعتمد يف احملاكم الشرعية لدينا، وال جيوز أن يكون ذلك من خالل مأذون 

شرعي إلكرتوني، واهلل تعاىل أعلم.

الزواج عن طريق اهلاتف 15. حكم 

   السؤال: امرأة مطلقة من فرنسا تريد الزواج من مسلم يعيش على بعد 800 كيلومرت، 

لكن ليس هلا ولي، وإخوتها ال يريدون التدخل يف شؤون حياتها، فهل جيوز هلا العقد عن 

طريق اهلاتف، مع حضور الشهود علمًا أن إمام احلي سيكون الولي؟

   اجلواب: األصل أن اإلجياب والقبول من أركان عقد النكاح، ال يصح دونهما، فاإلجياب 

هو اللفظ الصادر عن الولي أو وكيله، والقبول هو اللفظ الصادر عن الزوج أو وكيله 

كما  واحد،  والقبول يف جملس  اإلجياب  يتم  أن  ويشرتط  اإلجياب،  على  املوافقة  املتضمن 

نصت على ذلك املادة )14( من قانون األحوال الشخصية.

وإجراء عقد النكاح عن طريق الوسائل احلديثة كاإلنرتنت، واهلاتف، جائز شرعاً، وال يوجد 

يف الشريعة ما ينع إجراء العقود إذا اجتمع الطرفان يف نفس الوقت، وإن كانا يف مكانني 

خمتلفني؛ ألنه يأخذ حكم اجمللس الواحد، شريطة حتقق الفورية، أي مبعنى عدم وجود فاصل 

بني  املواالة  )تشرتط  اهلل:  رمحه  النووي،  اإلمام  يقول  والقبول،  اإلجياب  بني  طويل  زماني 

اإلجياب والقبول على الفور، فال يضر الفصل اليسري، ويضر الطويل()*1(، كذلك ال بد من 

أمن التزوير والتالعب، والتحقق من شخص الزوج والولي، ومساع الشاهدين اإلجياب 

والقبول، واهلل تعاىل أعلم.

* روضة الطالبني: 7 /39.
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البالد األجنبية بوجود شهود غري مسلمني الزواج يف  16. حكم عقد 

     السؤال: رجل مسلم تزوج من فرنسية مسلمة وكعادة الدول الغربية كان عقد الزواج 

يف البلدية، أو احملكمة، وكانت القاضية امرأة، وشهود الزواج غري مسلمني، وكان منهم 

أبو الزوجة، فهل هذا العقد صحيح؟ 

جيعاً،  واألركان  الشروط  مستوفيًا  يكون  أن  الزواج  عقد  يف  فاألصل  اجلواب:     

اتفق  وقد  والعقل،  والبلوغ  اإلسالم  أهل  من  عدلني،  شاهدين  وجود  شروطه  ومن 

ليس  الكافر  ألن  مسلمني؛  الزوجان  كان  لو  توز  ال  الكافر  شهادة  أن  على  الفقهاء 

َعَلى ِلْلَكاِفِريَن  اهلل  جَيَْعَل  }َوَلْن  تعاىل:  قال  منها،  نوع  والشهادة  الوالية،  أهل   من 

ِرَجاِلُكْم{)2(، والكافر  املُْْؤِمِننَي َسِبيال{)1(، كذلك قال تعاىل: }َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن 

بعدل،  ليس  والكافر  ِمْنُكْم{)3(،  َعْدٍل  َذَوْي  }َوَأْشِهُدوا  أيضاً:  وقال  رجالنا،  من  ليس 

فعقد النكاح يف احلالة املذكورة أعاله ُيعد فاسدًا، حسب املادة )34( من قانون األحوال 

الشخصية، وعليه؛ ال بد من إجراء عقد جديد مستوٍف للشروط املذكورة، واهلل تعاىل 

أعلم.

السنية من رجل علوي املسلمة  17. حكم زواج 

    السؤال: ما حكم زواج املسلمة السنية من الشاب العلوي؟

   اجلواب: فإن اهلل تعاىل حرم على املسلمة الزواج من غري املسلم، فقال تعاىل: }َيا َأيَُّها 

الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاَءُكُم املُْْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت َفاْمَتِحُنوُهنَّ اهلل َأْعَلُم ِبِإَياِنِهنَّ َفِإْن َعِلْمُتُموُهنَّ 

.)4(} ُمْؤِمَناٍت َفال َتْرِجُعوُهنَّ ِإىَل اْلُكفَّاِر ال ُهنَّ ِحلٌّ هلَُْم َوال ُهْم حَيِلُّوَن هلَُنَّ

1. النساء: 141.
2. البقرة: 282.

3. الطالق: 2.
4. املمتحنة: 10.
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    وخبصوص حكم الزواج من أبناء الطائفة العلوية أو غريها، فذلك يتحدد بناًء على  

املعتقدات اليت حيملها الشخص املراد الزواج منه، فإن وافقت عقيدة اإلسالم فال حرج 

من الزواج منه، وإن تناقضت مع مبادئ اإلسالم مبا خيرج من املّلة، فال جيوز الزواج منه، 

فاألمر يتعلق حبقيقة عقيدة الشخص، وليس بظاهر املسميات اليت تطلق على بعض 

الفئات واألشخاص، وقد يوقع االقتصار يف األحكام بناًء عليها يف اخلطأ والظلم، وعلى 

املسلم أو املسلمة التحري الدقيق عن معتقدات الشخص املراد الزواج منه، حّتى يتم 

التحّرز عن الوقوع يف إثم الزواج احملرم.  هدانا اهلل والسائلة الكرية إىل دينه القويم 

وصراطه املستقيم . واهلل تعاىل أعلم.

السنية مبسلم شيعي املسلمة  18. حكم زواج 

     السؤال: ما حكم زواج املسلمة السنية مبسلم شيعي، وهل هناك شروط معينة جلواز 

هذا النكاح، كطريقة الصالة وطبيعة املعتقدات؟ 

      اجلواب: فاملسلم من جاء بالشهادتني على وجهيهما، وعمل مبقتضاهما ظاهرًا وباطناً، 

ومل يأت مبا ينقضهما.

مع  كتبهم،  من  ومعتقداتهم  أفكارهم  على  االطالع  فيمكنك  الشيعة؛     وخبصوص 

التنبيه إىل حتريم زواج املسلمة من غري املسلم، وكل من مل يعتقد بأي ركن من أركان 

اإليان، أو ينكر معلومًا من الدين بالضرورة، أو يطعن يف أمهات املؤمنني، أو يكذب 

الزواج  القرآن، فإن ذلك خيرجه من ملة اإلسالم، ويعترب يف عداد الذين حيرم  صريح 

منهم، هدانا اهلل والسائل الكريم إىل دينه القويم، وصراطه املستقيم، واهلل تعاىل أعلم.
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العقد الزواج من أجنبية أسلمت قبل  19. حكم 

   السؤال: ما حكم الزواج من امرأة أجنبية أسلمت قبل العقد، وكان هلا عالقة سابقة 

قبل الزواج؟

   اجلواب: األصل يف الزواج بأي امرأة أن يكون مبوجب عقد شرعي مستوٍف جلميع 

األركان، وأن يكون من امرأة مسلمة تتصف بالعفة واألخالق، لقوله تعاىل: }َوأَلََمٌة ُمْؤِمَنٌة 

َخرْيٌ ِمْن ُمْشِرَكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم{)1(، وجيوز الزواج من امرأة كتابية بشرط أن تكون حمصنة 

اْلِكَتاَب ِحلٌّ  ُأوُتوا  الَِّذيَن  َوَطَعاُم  يَِّباُت  َلُكُم الطَّ ُأِحلَّ  وعفيفة، لقول اهلل تعاىل: }اْلَيْوَم 

َلُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ هلَُْم َواحملَُْصَناُت ِمَن املُْْؤِمَناِت َواحملَُْصَناُت ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن 

َقْبِلُكْم ِإَذا آَتْيُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ حمِْصِننَي َغرْيَ ُمَساِفِحنَي َواَل ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن{)2(، أما املرأة 

املشركة، اليت ال دين هلا، فال جيوز الزواج بها، ويعد عقد الزواج عليها باطاًل، لقوله 

تعاىل: }َواَل َتْنِكُحوا املُْْشِرَكاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ َوأَلََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخرْيٌ ِمْن ُمْشِرَكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم 

َأْعَجَبُكْم ُأوَلِئَك  ُيْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخرْيٌ ِمْن ُمْشِرٍك َوَلْو  ُتْنِكُحوا املُْْشِرِكنَي َحتَّى  َواَل 

َيْدُعوَن ِإىَل النَّاِر َواهلل َيْدُعو ِإىَل اجْلَنَِّة َواملَْْغِفَرِة ِبِإْذِنِه...{)3(.

   أما يف احلالة املذكورة أعاله، فزواجك من هذه املرأة صحيح؛ كونها أسلمت قبل العقد، 

ولك األجر والثواب إن كنت سببًا يف إسالمها، لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، 

لعلي بن أبي طالب، رضي اهلل عنه: )َفَواهلِل؛ أَلَْن َيْهِدَي اهلُل ِبَك َرُجاًل، َخرْيٌ َلَك ِمْن َأْن 

َيُكوَن َلَك محُْر النََّعِم()4(.

1. البقرة: 221.
2. املائدة: 5.

3. البقرة: 221.
4. صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب فضل من أسلم على يديه رجل.
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   ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يتوب عليها ما اقرتفت من آثام قبل إسالمها، فاإلسالم 

جَيُُب ما قبله، واهلل تعاىل أعلم. 

الزواج ممن زنى بها 20. حكم 

   السؤال : زنيت مع خطيب، ثم تبنا، فهل لنا أن نتزوج؟ وهل العقد صحيح؟

   اجلواب: فقد حرم اهلل عز وجل الزنى وجعله من الكبائر، قال تعاىل: }َواًل َتْقَرُبوا الزَِّنى 

َوَمْن  َيْزُنوَن  َسِبياًل{)1(، وقال تعاىل يف وصف عباد الرمحن: }َوال  َوَساَء  َفاِحَشًة  َكاَن  ِإنَُّه 

َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق َأَثاًما * ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِقَياَمِة َوخَيُْلْد ِفيِه ُمَهاًنا{)2(، فتوعد اهلل 

عز وجل مقرتف الزنى مبضاعفة العذاب يوم القيامة واخللود فيه، قال صلى اهلل عليه 

وسلم: )ال َيْزِني اْلَعْبُد، ِحنَي َيْزِني، َوُهَو ُمْؤِمٌن()3( فأزال عنه وصف اإليان حال وقوعه 

يف معصية الزنى.

   وقد حث اإلسالم على التوبة من الزنى، فقال سبحانه وتعاىل بعد الوعيد بالعذاب 

َحَسَناٍت  َسيَِّئاِتِهْم  ُل اهلل  ُيَبدِّ َفُأوَلِئَك  َصاحِلًا  َعَماًل  َوَعِمَل  َوآَمَن  َتاَب  َمْن  }ِإاّل  ملن زنى: 

َوَكاَن اهلل َغُفوًرا َرِحيًما{)4(، وقال صلى اهلل عليه وسلم: )هلل أشد فرحًا بتوبة أحدكم، من 

أحدكم بضالته إذا وجدها()5(.

عقدكما  ويكون  تتزوجا،  أن  لكما  فيجوز  خطيبك  وتاب  الكرية  أخيت  تبت  فإن     

صحيحاً، واهلل تعاىل أعلم. 

1. اإلسراء: 32.
2. الفرقان: 68 - 69.

3. صحيح البخاري، كتاب احلدود، باب إثم الزناة.
4. الفرقان: 70.

5. صحيح مسلم كتاب التوبة، باب يف احلض على التوبة والفرح بها.
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الزوجات العدل بني   .21

     السؤال: رجل متزوج كان على عالقة حمرمة مع فتاة أخرى، ثم تابا إىل اهلل توبة نصوحا، 

وتزوجا لكنه مل يعدل بني الزوجتني باملبيت، وكان يبيت غالب الشهر مع الزوجة األوىل، 

اليت  األيام  فيها عندها؟ وهل  يبت  اليت مل  بالليالي  الثانية احلق مبطالبته  فهل للزوجة 

أمضاها مع الزوجة الثانية تعد يف احلسبة؟

   اجلواب: فإن اهلل، تبارك وتعاىل، حرم الزنى وعده من جلة الذنوب اليت قرنها بالشرك، 

حيث قال: }َوالَِّذيَن ال َيْدُعوَن َمَع اهلل ِإهلًا آَخَر َوال َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَّيِت َحرََّم اهلل ِإالَّ ِباحْلَقِّ 

َوال َيْزُنوَن{)1(، فتوعد سبحانه الزاني واملشرك والقاتل، بالعذاب األليم ما دام مصرًا 

على تلك املعاصي، وفتح هلم باب التوبة، ووعد باملغفرة ملن أخلص بها، فقال سبحانه 

ُل اهلل َسيَِّئاِتِهْم َحَسَناٍت َوَكاَن  وتعاىل: }ِإالَّ َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلًا َفُأوَلِئَك ُيَبدِّ

اهلل َغُفورًا َرِحيمًا{)2(، واملسلم ال يقنط من رمحة اهلل أبدًا، واهلل تعاىل يقول: }ُقْل َيا ِعَباِدَي 

ُنوَب َجِيعًا ِإنَُّه ُهَو  الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم ال َتْقَنُطوا ِمْن َرمْحَِة اهلل ِإنَّ اهلل َيْغِفُر الذُّ

اْلَغُفوُر الرَِّحيُم{)3(.

    أما بالنسبة إىل العدل بني الزوجات، فقد أوجب اهلل تعاىل على الزوج العدل بني 

زوجاته قدر استطاعته، والزوج الذي ال يعدل بني زوجاته آثم ومتعد بذلك، وهو عرضة 

ملا ورد من الوعيد، فَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، رضي اهلل عنه، قال: َقاَل َرُسوُل اهلل، َصلَّى اهلل َعَلْيِه 

َوَسلََّم: )َمْن َكاَنْت َلُه اْمَرَأَتاِن يَِيُل َمَع ِإْحَداُهَما َعَلى اأْلُْخَرى َجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَأَحُد ِشقَّْيِه 

َساِقٌط()4(، ويف رواية أخرى عنه، َقاَل: )َمْن َكاَنْت َلُه اْمَرَأَتاِن َفَماَل ِإىَل ِإْحَداُهَما َجاَء َيْوَم 
1. الفرقان: 68.
2. الفرقان: 70.

3. الزمر: 53.
4. سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب القسمة بني النساء، وصححه األلباني.
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اْلِقَياَمِة َوِشقُُّه َماِئٌل()1(، ولذلك أمر اهلل سبحانه وتعاىل الرجل أن يقتصر على واحدة 

إذا خاف العجز عن العدل عند التعدد، فقال تعاىل: }َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة{)2(، 

والعدل بني الزوجات يكون يف املبيت والطعام، والشراب واملسكن وامللبس، وال تعد 

األيام اليت أمضاها مع امرأته الثانية قبل الزواج من القسمة بعده، واهلل تعاىل أعلم.

الزوجة اليت ال حترتم زوجها 22. حكم 

   السؤال: أنا رجل متزوج منذ ثاني سنوات، ولدي ثالثة أطفال، أعاني من مشكالت 

عائلية بيين وبني زوجيت بسبب مصروف البيت واألوالد، ورفعت زوجيت صوتها علّي، 

ويف آخر مشكلة قامت مبد يدها علّي والتلفظ بألفاظ قاسية، وهددت باستخدام السكني 

لقتلي، فأرسلتها إىل بيت أهلها حتى جيدوا هلا حاًل، فما حكم الشرع يف تصرفها ورفع 

يدها وصوتها على زوجها وشتم أهله؟ وهل حيق هلا وألوالدها نفقة وهي عند أهلها؟ 

وهل حيق لي أن أطلب األوالد لرتبيتهم عندي؟

والفضل،  واإلحسان  والرمحة  املودة  الزوجية على  العالقة  تقوم  أن  األصل     اجلواب: 

واالحرتام املتبادل، والثقة، ويتطلب ذلك من الزوجني معاملة اآلخر باملعروف، يقول اهلل 

ِباملَْْعُروِف  َعَلْيِهنَّ  الَِّذي  ِمْثُل  }َوهلَُنَّ  تعاىل:  ِباملَْْعُروِف...{)3(، ويقول  }َوَعاِشُروُهنَّ  تعاىل: 

وتتثل  باملعروف  زوجها  تطيع  فالزوجة  َحِكيٌم{)4(،  َعِزيٌز  َواهلل  َدَرَجٌة  َعَلْيِهنَّ  َوِللرَِّجاِل 

ألمره، وحترتمه وتوقره، وال خترج من بيته إال بإذنه، وحتفظه يف نفسها وماله يف حال غيابه، 

وتعلم أن حق الزوج عليها عظيم، وطاعته مقدمة على طاعة سائر اخللق ما مل تكن يف 

معصية اخلالق.
1. سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب يف القسم بني النساء، وصححه األلباني.

2. النساء: 3.
3. النساء: 19.

4. البقرة: 228.
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   فإذا كانت الزوجة ال تطيع زوجها، وال حترتمه، وترفع صوتها عليه وتؤذيه بيدها، فهي 

عاصية لربها، ناشزة عن حق زوجها، وقد بني اهلل تعاىل يف كتابه احلكيم طريقة التعامل 

َل اهلل َبْعَضُهْم َعَلى  مع هذه الزوجة، فقال تعاىل: }الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء مبَِا َفضَّ

ِتي  احِلَاُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت ِلْلَغْيِب مبَِا َحِفَظ اهلل َوالالَّ َبْعٍض َومبَِا َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواهلِِْم َفالصَّ

خَتَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ يِف املََْضاِجِع َواْضِرُبوُهنَّ َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفاَل َتْبُغوا 

.)1

َعَلْيِهنَّ َسِبياًل ِإنَّ اهلل َكاَن َعِليًّا َكِبرًيا{)*

إىل  التوجه  الكريم  السائل  فننصح  النفقة وحضانة األوالد  إىل مسألة  بالنسبة  أما     

املسائل حسب  هذه  تفصل يف  واليت  ذلك،  يف  االختصاص  الشرعية، صاحبة  احملكمة 

األصول، واهلل تعاىل أعلم.

الزوجة مع األجانب عن طرق اإلنرتنت واهلاتف 23. حكم تواصل 

   السؤال: ما حكم أن تتواصل الزوجة مع أشخاص غريبني عنها عن طريق اهلاتف، 

مرهمًا  زوجته  تستعمل  الذي  للزوج  جيوز  وهل  الشخصية؟  واملقابالت  والفيسبوك، 

لعالج التهاب جنسي أن يسأل زوجته عن إقامة عالقة جنسية قبل الزواج؟

أو  اهلاتف  أو  اإلنرتنت  أجانب عنها عن طريق  مع  املرأة  أن كالم  األصل     اجلواب: 

املقابالت الشخصية له كثري من احملاذير الشرعية، فكم من الفتيات وقعن ضحية مكائد 

أكثر  وما  بالعواطف،  والتالعب  التسلية،  يريدون  خمادعني  بسبب  الطريق،  هذا  من 

أولئك، سيما لدى مستخدمي اإلنرتنت، وغريه من وسائل التواصل احلديثة.

   وهناك ضوابط عدة لكالم املرأة مع الرجل عن طريق اإلنرتنت، ال ختتلف عن ضوابط 

احملادثة املباشرة بينهما، أو من خالل وسائل االتصال األخرى، فينبغي أن يكون موضع 
* النساء: 34.
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احلديث مباحاً، وأن تتم بأساليب مشروعة.

   أما بالنسبة إىل سؤالك زوجتك عما إذا كانت هلا عالقة جنسية قبل الزواج، فاألصل 

أن تقوم العالقة الزوجية على حسن الظن، بعيدًا عن الشك والريبة، وجيب أن يضبط 

الرجل غريته على زوجته، وإن استخدام املرأة عالجًا لاللتهاب ال يعين بالضرورة أن 

يكون سببه ارتكاب فاحشة أو إثم، وإنا قد يكون ذلك أمرًا عادياً، ومرضًا عارضًا يستلزم 

العالج فقط، وال يعين هذا أن يرضى الزوج بالسوء يف أهله، وأن يرتك لزوجته احلبل 

على الغارب، ويغمض عينيه عما تفعل، بل إذا رأى منها ما يريبه قام بنصحها، وبنّي هلا 

حكم فعلها، واألخذ بيدها حتى ترتكه، كما جيب على الزوج أن يبعد عن أهله أسباب 

الفساد واالحنراف، وأن يوفر هلم البيئة الصاحلة، يقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: 

)ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، اإْلَِماُم َراٍع، َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل َراٍع يِف 

 .)1

َأْهِلِه، َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه()*

    وننصح السائل الكريم أن ال يسمح للظنون والوساوس الشيطانية أن تفسد عليه 

بيته أو أن تهدم أسرته، وتعكر صفو حياته، وعالج ذلك يكون بتقوى اهلل، وحسن الظن 

بأهله، وقطع وساوس الشيطان، واالستعانة باهلل العلي العظيم، واهلل تعاىل أعلم.

الزوج بأموال زوجته 24. حكم تصرف 

     السؤال: أنا امرأة متزوجة وكنت أعمل قبل الزواج، وبعد زواجي قمت بأعمال خمتلفة، 

إال أن زوجي يأخذ أموالي ويتصرف بها، ويشرتي عقارات ويسجلها بامسه، وأنا ال أملك 

حق التصرف يف مالي أبدًا، فما حكم الشرع يف ذلك؟

ما مل ينع  أو معاوضة،  ماهلا تربعاً،  التصرف يف  الراشدة حق  احلرة  للمرأة      اجلواب: 

* صحيح البخاري، كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف القرى واملدن.
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مانع من ذلك؛ كسفه أو جنون، وليس لزوجها منعها من التصرف يف ماهلا، وهذا رأي 

جهور الفقهاء من احلنفية، والشافعية، واحلنابلة، واستدلوا بقوله تعاىل: }َواْبَتُلوا اْلَيَتاَمى 

َحتَّى ِإَذا َبَلُغوا النَِّكاَح َفِإْن آَنْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشًدا َفاْدَفُعوا ِإَلْيِهْم َأْمَواهلَُْم َواَل َتْأُكُلوَها ِإْسَراًفا 

 َوِبَداًرا َأْن َيْكرَبُوا{)1(، وتفيد اآلية أن اليتيمة إذا صارت راشدة جاز هلا التصرف يف ماهلا، 

ْقَن َيا َمْعَشَر النَِّساِء، َوَلْو ِمْن  وثبت عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، أنه قال: )َتَصدَّ

()2(، فللمرأة أن تتربع من حليها، ومل يقيد ذلك بإذن زوجها، وهذا ما حصل من  ُحِليُِّكنَّ

نساء الصحابة بعدما مسعن هذا احلديث.

   وهناك بعض اآلراء الفقهية املخالفة، ورأي اجلمهور هو الراجح، ومع ذلك يستحب 

للزوجة أن تستأذن زوجها، وأن تشاوره يف تصرفاتها املالية، وأال ختالفه، صيانة للحياة 

الزوجية، وحرصًا على استمرارها، وهذا ما نص عليه قرار جممع الفقه اإلسالمي التابع 

ملنظمة املؤتر اإلسالمي، املنعقد يف دورته السادسة عشرة يف دبي، بتاريخ 30 صفر- 5 

ربيع األول/1426هـ، وفق 9 نيسان 2005م، وهو ما أكدته اجملامع الفقهية املعتربة.

معينة خبصوص حل هذا اإلشكال،  آلية  الزوجني على  االتفاق بني  فإن مت     وعليه؛ 

فينبغي التقيد باالتفاق، وإال فإن املسألة تتعلق بقضية نزاع، وصاحب االختصاص يف 

البت فيها، والنظر يف البينات هو القضاء، وليس اإلفتاء، فيمكن الرجوع إىل احملكمة 

للفصل يف هذه القضية حسب األصول، واهلل تعاىل أعلم.

1. النساء: 6.
2. صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على األقربني والزوج واألوالد والوالدين ولو 

كانوا مشركني.
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الدبر الزوجة من  اتيان  25. حكم 

    السؤال: ما حكم إتيان الزوجة يف الدبر، وهل كلمة }َأنَّى{ يف اآلية الكرية تدل على 

التخيري؟

كيفما شاء،  باآلخر  أحدهما  يستمتع  أن  للزوجني  أباح  اإلسالم  أن  األصل     اجلواب: 

َأنَّى  َحْرَثُكْم  َفْأُتوا  َلُكْم  َحْرٌث  }ِنَساُؤُكْم  يقول:  تعاىل  واهلل  الشرعية،  الضوابط  وفق 

ومن  املُْْؤِمِننَي{)1(،  ِر  َوَبشِّ ُماَلُقوُه  َأنَُّكْم  َواْعَلُموا  اهلل  َواتَُّقوا  أِلَْنُفِسُكْم  ُموا  َوَقدِّ ِشْئُتْم 

تلك الضوابط اجملمع عليها عند الفقهاء حتريم إتيان املرأة يف فرتة احليض أو النفاس، 

َفاْعَتِزُلوا  َأًذى  ُهَو  ُقْل  ِيِض  احملَْ َعِن  }َوَيْسَأُلوَنَك  يقول:  تعاىل  واهلل  الدبر،  إتيانها يف  أو 

ْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمَرُكُم اهلل  ِيِض َواَل َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّى َيْطُهْرَن َفِإَذا َتَطهَّ النَِّساَء يِف احملَْ

صلى اهلل عليه وسلم: اهلل،  رسول  وقال  ِريَن{)2(،  املَُْتَطهِّ َوحيِبُّ  التَّوَّاِبنَي  حيِبُّ  اهلل   ِإنَّ 

ٍد،  َصلَّى اهلل َعَلْيِه  )َمْن َأَتى َحاِئًضا، َأِو اْمَرَأًة يِف ُدُبِرَها، َأْو َكاِهًنا، َفَقْد َكَفَر مبَِا ُأْنِزَل َعَلى حمَمَّ

َوَسلََّم()3(، وينبغي ملن ارتكب هذا اإلثم العظيم التوبة إىل اهلل تعاىل، والندم على هذا 

الفعل املشني، والعزم على عدم العودة له أبدًا، واالستغفار.

    أما بالنسبة إىل تفسري قوله تعاىل: }ِنَساُؤُكْم َحْرٌث َلُكْم{ أي حمل زرعكم؛ يعين موضع 

الولد، وقوله تعاىل: }َفْأُتوا َحْرَثُكْم{ أي أتوا حمله وهو القبل، أي الفرج، }َأنَّى{ كيف 

}ِشْئُتْم{ من قيام وقعود وإضجاع وإقبال وإدبار، وهذا نص على إباحة احلال واهليئات 

كلها إذا كان الوطء يف موضع احلرث)4(، وقد جاء عمر، رضي اهلل عنه، إىل رسول اهلل، 

1.  البقرة: 223.
2. البقرة: 222.

3. سنن الرتمذي، كتاب الطهارة عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء يف كراهية إتيان احلائض، 
وصححه األلباني.

4. اجلامع ألحكام القرآن للقرطب: 2 /83.
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صلى اهلل عليه وسلم، فقال: )َيا َرُسوَل اهلِل َهَلْكُت، َقاَل: َوَما َأْهَلَكَك؟ َقاَل: َحوَّْلُت َرْحِلي 

اللَّْيَلَة، َقاَل: َفَلْم َيُردَّ َعَلْيِه َرُسوُل اهلِل، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم، َشْيًئا، َقاَل: فأنزلت على َرُسوِل 

اهلِل، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم، َهِذِه اآلَيُة: }ِنَساُؤُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم{ َأْقِبْل 

ُبَر َواحَلْيَضَة()1(، وعليه؛ فاآلية تدل على حتريم إتيان الزوجة من الدبر،  َوَأْدِبْر، َواتَِّق الدُّ

وكلمة }َأنَّى{ تفيد التخيري يف صفة اجلماع بني الزوجني وطريقته، وليس إعطاء احلرية 

للزوج الختيار مكان اجلماع احملرم، واهلل تعاىل أعلم.

الزوجة يف مؤخر الصداق 26. حق 

    السؤال: تويف زوجي، فهل حيق لي أن أحصل على حقوقي من مؤخر الصداق، وعفش 

كان  اليت  الشركة  تعترب  املرتتبة على زوجي؟ حيث ال  الديون  باعتبارهما من  البيت، 

يعمل فيها زوجي ذلك ديناً، وإنا يسقط بوفاة الزوج، فهل ذلك صحيح؟ وهل حيق لي 

أخذها قبل صدور حصر اإلرث من احملكمة الشرعية؟

   اجلواب: إن مؤخر الصداق، وعفش البيت إن كان منصوصًا عليه يف العقد، هو جزء 

من املهر، وهو حق للزوجة، قال تعاىل: }َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاِتِهنَّ حِنَْلًة{)2(، فإن مل تكن 

الزوجة قد استلمته يف حياة زوجها، فيبقى دينًا يف ذمته، فإذا تويف قبل أدائه، أخذ من ماله 

قبل إخراج الوصية، وقبل توزيع الرتكة على مستحقيها، وال يسقط مؤخر الصداق بوفاة 

الزوج.

    وال يشرتط للحصول على الدَّين من تركة املتوفى عمل حصر اإلرث، فهو يتعلق مبا 

يبقى بعد سداد الديون وتنفيذ الوصية، واهلل تعاىل أعلم.

1. سنن الرتمذي، كتاب تفسري القرآن، باب ومن سورة البقرة، وحسنه األلباني.
2. النساء: 4.
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27. مدى وقوع الطالق يف رمضان                              

    السؤال: حدثت مشكلة بيين وبني زوجي يف اليوم الثاني من رمضان، وقال لي: أنت 

طالق، وأخرجين من البيت، فهل حتتسب هذه الطلقة؟ وهل يقع الطالق يف رمضان؟

لتهذيب  عظيمة  فرصة  وهو  والتسامح،  واحللم  الصرب  شهر  رمضان  شهر     اجلواب: 

النفس، وصقل الروح واستقامتها، وترويض العادات؛ ولذا فإن على الزوجني أن حيافظا 

أخالقهما،  ويتحكما يف  انفعاالتهما،  ويضبطا  الكريم،  الشهر  هذا  هدوئهما يف  على 

وعليهما أن يضيقا فرص اخلالف واملشكالت ما أمكن، وأن يبذال جهدهما إلزالة أي 

سوء فهم باحلكمة واملوعظة احلسنة.

   وبالنسبة إىل الطالق فسواء كان يف شهر رمضان، أم يف غريه فإنه يأخذ احلكم نفسه، 

واهلل تعاىل أعلم.

املطلقة بالرتاضي                            28. حقوق 

احلقوق  ما  األطفال،  إجناب  لعدم  باالتفاق، وذلك     السؤال: حصل طالق بني زوجني 

الشرعية املرتتبة للزوجة على الزوج؟

   اجلواب: فإن اإلسالم أعطى للمرأة حقوقًا عند الزواج، وحقوقًا عند الطالق، فعندما 

يقع الطالق بني الزوجني تستحق الزوجة بعض احلقوق، منها؛ أواًل: النفقة، فمن حقوق 

من  معتدة  املطلقة  الزوجة  كانت  إذا  وذلك  النفقة،  الطالق  بعد  زوجها  الزوجة على 

طالق رجعي، فإنها تستحق النفقة حتى تنقضي عدتها، وإذا كان طالقًا بائناً، فلها النفقة 

يف املذهب احلنفي خالفًا ملذهب اجلمهور، وهو املعمول به يف احملكمة الشرعية، واحلكمة 

من ذلك أن املعتدة من طالق رجعي حكمها حكم الزوجة، يف وجوب النفقة والكسوة 

واملرياث، لقوله تعاىل: }َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجِدُكْم َواَل ُتَضارُّوُهنَّ ِلُتَضيُِّقوا 
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.)1(} َعَلْيِهنَّ

حال  للمرأة، ويف  خالٌص  ومؤجله حق  معجله  فالصداق  الصداق،   أو  املهر  ثانياً:     

الزوجة  أخذت  وإذا  املهر،  كامل  تستحق  الزوجة  فإن  الطالق،  على  الزوجني  اتفاق 

املعجل يف بداية الزواج، فإنها تستحق املؤجل عند الطالق؛ وهو دين يف ذمة الزوج، 

ِباملَْْعُروِف{)2(،  ُأُجوَرُهنَّ  }َوآُتوُهنَّ  تعاىل:  لقوله  زوجها،  على  املرأة  حقوق  من  وحق 

َفُكُلوُه  َنْفًسا  ِمْنُه  َشْيٍء  َعْن  َلُكْم  ِطنْبَ  َفِإْن  حِنَْلًة  َصُدَقاِتِهنَّ  النَِّساَء  }َوآُتوا  تعاىل:   وقوله 

َهِنيًئا َمِريًئا{)3(، وإذا مل يتفق الزوجان على ذلك، فيمكن الرجوع إىل القضاء الشرعي 

صاحب االختصاص يف مثل هذه األمور.  واهلل تعاىل أعلم.

املؤبد 29. طالق امرأة حمكوم على زوجها بالسجن 

    السؤال: ما حكم طالق امرأة احملكوم عليه بالسجن املؤبد؟

   اجلواب: األصل جواز طلب املرأة الطالق إذا كان يف الزواج ضرر يقع على الزوجة، 

لذلك جيوز للزوجة احملكوم على زوجها بالسجن املؤبد طلب الطالق من القاضي بعد 

مضي سنة على حبس الزوج، فقد ذهب املالكية إىل جواز التفريق بني احملبوس وزوجته 

إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر، ومضى على حبسه سنة.

)املادة  ففي  ذلك،  على  تنص  مادة  األردني  الشخصية  األحوال  قانون  ورد يف  وقد     

)123(: إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها أو هجره هلا سنة فأكثر بال عذر مقبول 

وكان معروف حمل اإلقامة جاز لزوجته أن تطلب من القاضي تطليقها بائنًا إذا تضررت 

من بعده عنها أو هجره هلا، ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق منه(. 

1. الطالق: 6.
2. النساء: 25.
3. النساء: 4.
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30. حكم الطالق من أجل طلب املساعدات والسكن يف بلد أجنيب

   السؤال: جمموعة من الشباب يستصدرون جع شل لزوجاتهم يف السويد، وبناًء على 

العقد الشرعي يتم تسجيلهم زوجًا وزوجة يف السويد، ويتم استقدام الزوجة، وبعد فرتة 

يذهب هؤالء الشباب إىل املكاتب املتخصصة إلجراء طالق سويدي من أجل استغالل 

طالقًا  يعد  وهل  ذلك؟  يف  الشرع  حكم  فما  والسكن،  املساعدات  طلب  يف  الدولة 

شرعياً، وهل العالقة الزوجية يف هذه احلالة شرعية أم ال؟

الصدق  على  قائمة  عالقة  وهي  متني،  رباط  الزوجية  العالقة  أن  األصل  اجلواب:     

للتحايل على  الطالق؛  إجراءات  تزوير  بها من خالل  التالعب  والصراحة، وال جيوز 

خلقية  آفة  التزوير  ألن  والسكن؛  املالية،  مساعداتها  من  االستفادة  أجل  من  الدولة 

يرفضها اإلسالم واألديان السماوية األخرى، وتعاقب عليها القوانني املعتربة، فرسول 

اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، يقول: )َأاَل ُأَنبُِّئُكْم ِبَأْكرَبِ اْلَكَباِئِر، َثاَلثاً؛ اإِلْشَراُك ِباهلل، َوُعُقوُق 

 .)1

اْلَواِلَدْيِن، َوَشَهاَدُة الزُّوِر، َأْو َقْوُل الزُّوِر()*

   أما بالنسبة إىل صورة الطالق املذكورة، فإن حتقق صدوره عن الزوج وهو يف احلالة 

يراجع  أن  للزوج  آخر، ويكن  يسبق بطالق  مل  إن  رجعيًا  فيعترب طالقًا  املعتربة شرعاً، 

زوجته من الطالق الرجعي خالل العدة الشرعية، وينبغي توثيق هذا الطالق والرجعة 

حسب األصول املعمول بها يف احملاكم الشرعية، واهلل تعاىل أعلم.

* صحيح مسلم، كتاب اإليان، باب بيان الكبائر وأكربها.
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بائنًا املطلقة  31. حكم تزين 

   السؤال : هل جيوز للمطلقة طالقًا بائنًا بينونة كربى التزين بعد الطالق مباشرة؟ 

   اجلواب: اختلف العلماء يف حكم تزين املرأة املطلقة طالقًا بائنا بينونة كربى خالل 

عدتها على قولني:

    األول: حيرم على املطلقة ثالثًا التطيب؛ ألنها معتدة من طالق بائن من نكاح صحيح، 

وهي كاملتوفى عنها زوجها.

ضمن  مباشرة  الطالق  بعد  وتتزين  تتطيب  أن  بائنًا  طالقًا  للمطلقة  جيوز  الثاني:    

الضوابط الشرعية، وال تعترب كاملعتدة من وفاة؛ ألن املطلقة بائنًا فارقها زوجها باختيار 

نفسه وقطع نكاحها، فال معنى لتكليفها احلزن عليه، وهو الراجح. واهلل تعاىل أعلم

الزواج الزوجة األوىل للموافقة على  32. حكم اشرتاط تطليق 

   السؤال : رجل تزوج من امرأة ثانية بشرط أن يطلق زوجته األوىل، ولكن بعد مدة من 

الزمن قام بإرجاع زوجته األوىل، وعندما علمت زوجته الثانية باألمر قالت له: مبا أنك 

مل تلتزم بالشرط فال طاعة لك علّي وال سلطة، فما حكم الشرع يف ذلك؟ وبناًء على ما 

تقدم فإنها تطلب مين الطالق؟

      اجلواب: فاألصل أن يلتزم املسلمون بشروطهم، إال ما كان منها حراماً، ورسول اهلل، 

صلى اهلل عليه وسلم، يقول: )امُلْسِلُموَن َعَلى ُشُروِطِهْم، ِإالَّ َشْرًطا َحرََّم َحاَلاًل، َأْو َأَحلَّ 

َحَراًما()1(، ويف تنفيذ شرط طالق الزوجة األوىل ظلم بها وإضرار، فرسول اهلل، صلى اهلل 

عليه وسلم، يقول: )َواَل َتْسَأِل املَْرَأُة َطاَلَق ُأْخِتَها؛ ِلَتْسَتْكِفَئ ِإَناَءَها()2(، وبناًء عليه؛ فليس 

عليك أن تلتزم بتنفيذ هذا الشرط، وال حيق للزوجة الثانية عصيان زوجها، والتخلي 
1. سنن الرتمذي، كتاب األحكام عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب ما ذكر عن رسول اهلل، صلى اهلل 

عليه وسلم، يف الصلح بني الناس، وصححه األلباني.
2. صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب ما ال جيوز من الشروط يف النكاح.
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املرأة لزوجها تعد من  الشرط اآلثم؛ ألن طاعة  التزامه بهذا  عن طاعته، بسبب عدم 

لوازم القوامة اليت جعلها اهلل للرجل على امرأته، وإن من خصال املرأة الصاحلة طاعة 

َل  زوجها باملعروف، والتواضع له، كما قال تعاىل: }الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء مبَِا َفضَّ

احِلَاُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت ِلْلَغْيِب مبَِا  اهلل َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َومبَِا َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواهلِِْم َفالصَّ

َحِفَظ اهلل{)1(. واهلل تعاىل أعلم.

العدة الشرعية املتوفى عنها زوجها يف  املطلقة  33. مرياث 

    السؤال: هل جيوز للمطلقة أن ترث من زوجها إذا تويف وهي يف شهور العدة الشرعية؟

أحد  مات  فلو  العدة،  الرجعي يف شهور  الطالق  يتوارثان يف  الزوجني  إن  اجلواب:    

الزوجني يف فرتة العدة، فإنه يرث صاحبه؛ ألن عالقة الزوجية ما زالت قائمة، أما إذا كان 

الطالق بائناً، ووقع حال صحة الزوج، فال توارث بينهما.

    وعليه؛ حيق هلذه املرأة أن ترث زوجها؛ ألنه مات قبل انقضاء عدتها، إال إذا كان طالقها 

بائناً، واهلل تعاىل أعلم. 
اليت تعلم أن زوجها يتعامل بالربا املرأة  34. حكم نفقة 

    السؤال: امرأة حكم هلا القاضي بنفقة هلا والبنتها، فهل جيوز شرعًا أخذ هذه النفقة، 

مع العلم أن زوجها يتعامل بالقروض والربا، ومل تكن تعلم ذلك أثناء معيشتها يف بيته، 

ويف حال حتريم أخذها للنفقة؛ فهل جيوز التربع بها؟

غنية،  كانت  وإن  زوجها،  على  الزوجة  حقوق  من  حق  النفقة  اجلواب:   

ُتَكلَُّف  اَل  ِباملَْْعُروِف  َوِكْسَوُتُهنَّ  ِرْزُقُهنَّ  َلُه  املَْْوُلوِد  }َوَعَلى  يقول:  تعاىل   فاهلل 

َنْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها{)2(، وال تتحمل املرأة املسؤولية عن مصادر أموال زوجها؛ ألن ما تأخذه 
1. النساء: 34.

2. البقرة: 233.
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حق هلا وواجب عليه، واإلثم يلحقه إن جلب ماله من طرق حمرمة، أو صرفه يف سبل آثة.

   وعليه؛ فإن هلذه املرأة احلق فيما وجب هلا من نفقة على زوجها من أمواله اليت يلكها، 

واهلل تعاىل أعلم.

الزوجني الفراق بني  35. حكم مشاهدة أحد األبوين ألوالده حال حصول 

بني  فراق  عندما حيصل  األبوين ألوالده  أحد  مشاهدة  الشرع يف  ما حكم  السؤال:      

الزوجني، وكم املدة اليت تسمح فيها الرؤيا، وما حكم الشرع باستضافة األطفال ملدة يوم 

أو يومني عنده؟

الفراق بني  إذا حصل  اجلواب: األصل أن يعيش األبناء يف كنف والديهم، ولكن     

الزوجني، فإن للوالدين حقًا يف مشاهدة أطفاهلما، وقد قرر الشرع أن حق حضانة األطفال 

يف سن احلضانة الشرعية لألم إذا توافرت عندها شروط أهلية احلضانة، ولألب احلق 

يف مشاهدة أوالده مرة يف األسبوع حسب ما هو معمول به يف احملاكم الشرعية، فإذا اتفق 

الطرفان على زمان املشاهدة ومكانها، حيكم القاضي بذلك، وإن اختلفا؛ يفصل القاضي 

بينهما حسب األصول الشرعية والقوانني املعمول بها يف قانون األحوال الشخصية.

    وال يوجد أي مانع شرعي من استضافة الوالد لألوالد يومًا أو يومني، مبوافقة األم، 

فإن ذلك يؤدي إىل توطيد العالقة مع الوالد. واهلل تعاىل أعلم.

36. حكم اخللع

    السؤال: امرأة تطلب الطالق من زوجها وفق نظام اخللع، دون وجود عيب يف الزوج، 

أو صدور تقصري عنه، فماذا يرتتب عليها أن تدفع له مقابل ذلك؟ وهل يشرتط تراضي 

الزوجني لصحة اخللع؟

   اجلواب: فاخللع عقد بني الزوجني يتم مبوجبه االنفكاك من عقد الزواج بالرتاضي 
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من قبل الطرفني، مقابل مبلغ من املال تدفعه الزوجة برضاها للزوج، لكي يطلقها بناًء 

آَتْيُتُموُهنَّ  َتْأُخُذوا مَّا  َأْن  َلُكْم  على طلبها ورغبتها، وهو جائز، لقوله تعاىل: }َواَل حَيِلُّ 

َعَلْيِهَما  ُجَناَح  َفاَل  ُيِقيَما ُحُدوَد اهلل  ِخْفُتْم َأالَّ  َفِإْن  ُيِقيَما ُحُدوَد اهلل  َأْن خَيَاَفا َأالَّ  َشْيًئا ِإالَّ 

ِفيَما اْفَتَدْت ِبِه{)1(، وعن ابن عباس، رضي اهلل عنه، قال: )ِإنَّ اْمَرَأَة َثاِبِت ْبِن َقْيٍس َأَتْت 

النَِّبَّ، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهلل، َثاِبُت ْبُن َقْيٍس َما َأْعِتُب َعَلْيِه يِف ُخُلٍق 

َواَل ِديٍن، َوَلِكينِّ َأْكَرُه اْلُكْفَر يِف اإْلِْساَلِم، َفَقاَل َرُسوُل اهلل، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم: َأَتُردِّيَن 

َعَلْيِه َحِديَقَتُه، َقاَلْت: َنَعْم، َقاَل َرُسوُل اهلل، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم: اْقَبْل احْلَِديَقَة، َوَطلِّْقَها 

َتْطِليَقًة()2(، ويقول اإلمام ابن قدامة: )إن املرأة إذا كرهت زوجها خُللقه، أو َخلقه، أو دينه، 

أو كربه، أو ضعفه، أو حنو ذلك، وخشيت أال تؤدي حق اهلل يف طاعته جاز هلا أن ختالعه 

بعوض تفتدي به نفسها()3(.

   وقد أخذت قوانني األحوال الشخصية يف بعض الدول العربية واإلسالمية بنظام 

اخللع، فقد نصت املادة )126( من قانون األحوال الشخصية األردني )على أن للزوجني 

بعد الدخول، أو اخللوة أن يرتاضيا فيما بينهما على اخللع، فإن مل يرتاضيا عليه، وأقامت 

زوجها،  مع  احلياة  تبغض  أنها  منها  بإقرار صريح  مبينة  اخللع،  بطلب  دعواها  الزوجة 

وأنه ال سبيل الستمرار احلياة الزوجية بينهما، وختشى أن ال تقيم حدود اهلل بسبب هذا 

البغض، وافتدت نفسها بالتنازل عن جيع حقوقها الزوجية، وخالعت زوجها، وردت 

عليه الصداق الذي استلمته منه... حكمت احملكمة بتطليقها عليه بائنًا(.

   وعليه؛ فإن قبلت الزوجة أن تدفع مبلغًا من املال تتفق عليه مع زوجها مقابل أن 
1. البقرة: 229.

2. صحيح البخاري، كتاب الطالق، باب اخللع وكيفية الطالق فيه.
3. املغين: 7 /51.
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فال حيل  بينونة صغرى،  بائٍن  وقوع طالق  اخللع  على  ويرتتب  ذلك،  فيجوز  يطلقها، 

للزوجني أن يعودا حلياتهما الزوجية بعده إال بإجراء عقد زواج جديد حسب األصول، 

واهلل  بشأنه،  الالزم  باخلصوص؛ إلجراء  الشرعية  احملكمة  يراجعا  أن  للزوجني  وينبغي 

تعاىل أعلم.

37. طلب الزوجة اخللع من زوجها سيئ السمعة واملعاملة وجمهول حمل اإلقامة

   السؤال: أنا امرأة متزوجة من رجل رغم عدم قبول أهلي به لسوء مسعته، وبعد الزواج 

تبني لي أنه يرتكب احملرمات، ويقوم بضربي وإهانيت، ويتنع عن اإلنفاق على البيت، 

وصربت عليه مدة طويلة، لعدم قدرتي على الرجوع إىل أهلي ألنهم غاضبني لزواجي 

منه، فقررت السفر إىل بلد أجنب، فوافق على ذلك، وأنا اآلن أعيش وحدي يف هذا 

البلد، ومضت سنة وثالثة أشهر وهو غائب عين، وال أعلم مكان إقامته، فهل جيوز لي 

طلب اخللع منه، أم هل أعترب حرة بعد مضي هذا الوقت على غيابه عين؟

   اجلواب: فاخللع عقد بني الزوجني يتم مبوجبه االنفكاك من عقد الزواج بالرتاضي من 

قبل الطرفني، مقابل مبلغ من املال تدفعه الزوجة برضاها للزوج؛ لكي يطلقها بناًء على 

طلبها ورغبتها، وهو جائز، لقوله تعاىل: }َواَل حَيِلُّ َلُكْم َأْن َتْأُخُذوا مَّا آَتْيُتُموُهنَّ َشْيًئا ِإالَّ 

َأْن خَيَاَفا َأالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اهلل َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اهلل َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما اْفَتَدْت 

ِبِه{)1(، ويقول اإلمام ابن قدامة: )إن املرأة إذا كرهت زوجها خُللقه، أو َخلقه، أو دينه، 

أو كربه، أو ضعفه، أو حنو ذلك، وخشيت أال تؤدي حق اهلل يف طاعته، جاز هلا أن ختالعه 

بعوض تفتدي به نفسها()2(.
1. البقرة: 229.
2. املغين: 7 /51.
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    وبالنسبة إىل احلالة املذكورة أعاله؛ فبما أنه مضى على غياب زوجك أكثر من عام، 

وتهلني حمل إقامته، فيجوز لك شرعًا رفع األمر للقاضي وطلب الطالق من زوجك 

بسبب الغيبة والضرر الذي حلق بك إثر هذا الغياب، واهلل تعاىل أعلم.

املرأة اليت تركها زوجها لسنوات 38. حكم 

اليوم مل  منذ ذلك  يطلقها، ولكنه  أربع سنوات، مل  منذ  تركها زوجها  امرأة     السؤال: 

يرها، ومل ينفق عليها، وال على أبنائها، وال يعرتف بهم، وهلا عنده حقوق مثل الصداق، 

ومرياثها من أهلها، فهل هي مطلقة منه بسبب غيابه عنها أكثر من سنة، أم ما زالت 

على ذمته، وماذا يرتتب عليه من حقوق؟

    اجلواب: فإن العالقة الزوجية بني هذه املرأة وزوجها الغائب عنها ما زالت قائمة؛ 

ألن جمرد غياب الزوج عن زوجته ال حيصل به طالق، وال جيوز هلا بأي حال من األحوال 

الزواج بغريه يف مثل هذا الظرف؛ ألنها ما زالت على ذمة زوج، وحيق هلا طلب الطالق 

من القاضي بسبب هجران الزوج هلا، حسب املادة )123( من قانون األحوال الشخصية، 

حيث جاء فيه: )إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها، أو هجره هلا سنة فأكثر، بال عذر 

مقبول، وكان معروف حمل اإلقامة، جاز لزوجته أن تطلب من القاضي تطليقها بائناً، إذا 

تضررت من بعده عنها أو هجره هلا، ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق منه(، أما بالنسبة 

صاحبة  الشرعية  احملكمة  إىل  بالرجوع  فننصح  األخرى؛  واحلقوق  النفقة،  موضوع  إىل 

االختصاص يف الفصل يف مثل هذه األمور، واهلل تعاىل أعلم. 
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املعتدة 39. أحكام 

القيام بقضاء حاجاتها الضرورية، وإدارة شؤون حياتها،      السؤال: هل جيوز للمعتدة 

كقيادة السيارة، والذهاب إىل اجلامعة، والعمل، وزيارة األرحام؟ 

    اجلواب: للفقهاء آراء يف جواز خروج املعتدة، وذلك حسب أحواهلا، واألوقات واألعذار، 

حيث ذهب احلنفية والشافعية إىل أن املطلقة رجعيًا ال جيوز هلا اخلروج من مسكن العدة 

لياًل أو نهارًا، واستدلوا على ذلك بقول اهلل تعاىل: }َواتَُّقوا اهلل َربَُّكْم ال ختِْرُجوُهنَّ ِمْن 

ُبُيوِتِهنَّ َوال خَيُْرْجَن ِإالَّ َأْن َيْأِتنَي ِبَفاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة{)1(. 

    وخالف املالكية واحلنابلة فقالوا جبواز خروج املعتدة رجعيًا نهارًا لقضاء حوائجها، 

ولكن تلزم بيتها لياًل، وأجاز داود الظاهري سفرها وهي يف العدة، حلديث عائشة، رضي 

ِتَها()2(، وقال داود: املأمورة به هو االعتداد،  ْت ِبُأْخِتَها ُأمِّ ُكْلُثوٍم يِف ِعدَّ اهلل عنها: )َأنََّها َحجَّ

وليس املكث يف البيت، وسار عليه بعض التابعني.

   أما سفر املعتدة للحج وغريه؛ فقال األئمة األربعة: ال خترج من عدتها، وال تسافر، 

فهي تعد غري مستطيعة، وال جيب احلج على غري املستطيع، ويكنها أن حتج يف عام آخر.

   ولكن داود الظاهري يرى استنادًا إىل حديث عائشة، رضي اهلل عنها، السابق؛ جواز 

خروجها يف احلج الواجب ألول مرة؛ وذلك لضعف إمكانية تكرار الفرصة عند تعقد 

األمور وتنظيم سفر احلجاج وتقييده، أما احلج املندوب؛ فال خترج له ما دامت يف العدة.

   واملعتدة إن خشيت على نفسها، أو ماهلا، جاز هلا التحول من مسكنها إىل مسكن آخر 

تأمن فيه على نفسها وماهلا دون سفر.

1. الطالق:1.
2. شرح معاني اآلثار، 3 /81.
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   وال مانع للمعتدة من الوفاة أن خترج من املنزل لقضاء حوائجها األصلية، كالتداوي، 

وشراء املالبس، وزيارة والديها املريضني أو للعمل؛ إن مل يوجد من ينفق عليها، بشرط 

تنب الزينة، وعدم التعرض خلطبة الرجال، وجيوز هلا اخلروج لياًل إن اضطرت إىل ذلك، 

أما الذهاب إىل اجلامعة؛ فاألوىل هلا تأجيل الفصل  قيادة السيارة بنفسها،  كما جيوز هلا 

الدراسي إىل أن تنتهي عدتها، إن تكنت من ذلك.

   وأما خروجها إىل غري حوائجها فال جيوز، وقد نص الفقهاء على أن املعتدة ال خترج 

لزيارة قريب وال لتجارة وال لتهنئة وال لتعزية، واهلل تعاىل أعلم.  

40. أقل مدة احلمل يف اإلسالم

   السؤال : ما أقل مدة للحمل يف اإلسالم؟

   اجلواب: أقل مدة للحمل حسب الفقه اإلسالمي هي ستة أشهر)1(، ويدل على ذلك 

َومَحُْلُه  ُكْرًها  َوَوَضَعْتُه  ُكْرًها  ُأمُُّه  مَحََلْتُه  ِإْحَساًنا  ِبَواِلَدْيِه  اإْلِْنَساَن  ْيَنا  }َوَوصَّ تعاىل:  قوله 

َكاِمَلنْيِ  َحْوَلنْيِ  َأْواَلَدُهنَّ  ُيْرِضْعَن  }َواْلَواِلَداُت  َشْهًرا{)2(، وقوله تعاىل:  َثاَلُثوَن  َوِفَصاُلُه 

ملَِْن َأَراَد َأْن ُيِتمَّ الرََّضاَعَة{)3(، ووجه الداللة من هاتني اآليتني: إنه إذا كان جمموع احلمل 

ستة  وهو  املدة؛  من  الباقي  كان  سنتني،  الرضاع  مدة  وكانت  ثالثني شهرًا،  واإلرضاع 

أشهر؛ فرتة احلمل يف حدها األدنى، واهلل أعلم.

املتوفى عنها زوجها 41. أحكام احلامل 

    السؤال : ما هو حكم املتوفى عنها زوجها إذا كانت حاماًل؟  

    اجلواب: اختلف العلماء يف املرأة اليت تويف عنها زوجها وهي حامل، هل عدتها وضع 

1. تفسري القرطب: 9 /286.
2. األحقاف: 15.
3. البقرة: 233.
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احلمل أم غري ذلك، على قولني:

   األول: أن عدتها تنتهي بوضع محلها، لقول اهلل تعاىل: }َوُأْوالُت اأَلمْحَاِل َأَجُلُهنَّ َأْن 

{)1(، وهو خمصص لعموم قوله اهلل تعاىل: }َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن  َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ

َأْزَواجًا َيرَتَبَّْصَن ِبَأنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا{)2(.

    واستدلوا حبديث ُسَبْيَعة األسلمية، وفيه )َأنََّها َكاَنْت حَتَْت َسْعِد ْبِن َخْوَلَة، َوُهَو يف َبيِن 

ِة اْلَوَداِع َوِهَي َحاِمٌل َفَلْم َتْنَشْب  َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ َوَكاَن مَّْن َشِهَد َبْدرًا َفُتُويفَِّ َعْنَها يِف َحجَّ

اِب، َفَدَخَل َعَلْيَها َأُبو  َلْت ِلْلُخطَّ ا َتَعلَّْت ِمْن ِنَفاِسَها َتَمَّ َأْن َوَضَعْت مَحَْلَها َبْعَد َوَفاِتِه َفَلمَّ

َناِبِل ْبُن َبْعَكٍك - َرُجٌل ِمْن َبيِن َعْبِد الدَّار - َفَقاَل هلََا: َما ِلي َأَراِك متجملة لعلك  السَّ

نَي النَِّكاَح؟ ِإنَِّك َواهلِل َما َأْنِت ِبَناِكٍح َحتَّى تَُرَّ َعَلْيِك َأْرَبَعُة َأْشُهٍر َوَعْشٌر،  اِب ُتَرجِّ ِلْلُخطَّ

ا َقاَل ِلي َذِلَك، َجَْعُت َعَليَّ ِثَياِبي ِحنَي َأْمَسْيُت، فَأَتْيُت َرُسوَل اهلِل، َصلَّى  َقاَلْت ُسَبْيَعُة: َفَلمَّ

اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَسَأْلُتُه َعْن َذِلَك، َفَأْفَتاِني ِبَأنِّي َقْد َحَلْلُت ِحنَي َوَضْعُت مَحِْلي، َوَأَمَرِني 

ِج ِإْن َبَدا ِلي()3(. ِبالتََّزوُّ

التابعني:  من  وكثري  عنهم،  اهلل  عباس، رضي  وابن  طالب  أبي  بن  وقال علي  الثاني: 

من  أوىل  الدليلني  إعمال  الفقهية:  للقاعدة  تطبيقًا  وذلك  األجلني،  أبعد  عدتها  بأن 

 ،)4(} َأْن َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ َأَجُلُهنَّ   إهمال أحدهما، وهما قول اهلل تعاىل: }َوُأْوالُت اأَلمْحَاِل 

َأْشُهٍر  َأْرَبَعَة  ِبَأنُفِسِهنَّ  َيرَتَبَّْصَن  َأْزَواجًا  َوَيَذُروَن  ِمْنُكْم  ُيَتَوفَّْوَن  }َوالَِّذيَن  تعاىل:  وقوله 

فإذا كانت حاماًل وتويف عنها  بأبعد األجلني؛  فنأخذ  بالدليلني  َوَعْشرًا{)5(، وإذا عملنا 
1. الطالق: 4.

2. البقرة: 234.
3. صحيح مسلم، كتاب الطالق، َباُب انقضاء عدة املتوفى عنها زوجها وغريها بوضع احلمل.

4. الطالق: 4.
5. البقرة: 234.
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زوجها، فإن كانت والدتها قبل انتهاء عدة وفاة زوجها، كانت عدتها أربعة أشهر وعشرًا 

كانت عدتها وضع  زوجها،  وفاة  عدة  انتهاء  بعد  كانت والدتها  وإن  زوجها،  وفاة  من 

احلمل، وهذا القول من القوة مبكان يف النظر، وهو موافق للتأصيل والتقعيد الفقهي 

عند العلماء.

ونيل إىل ترجيح القول األول يف هذه املسألة لقوة الدليل، وهو املعمول به يف احملاكم 

الشرعية لدينا، واهلل تعاىل أعلم.

املتوفى عنها زوجها وأوالده الزوجة  42. حقوق 

     السؤال : تويف ابين قبل شهر وترك زوجة وولدا وابنة، فما حق الزوجة واألوالد؟ 

وهل تبقى احلضانة لألم إذا تزوجت أو فارقت بيت الزوجية؟ وهل هلا وألوالدها نفقة؟ 

الدعاء  بكثرة  ونوصيك  والرمحة،  املغفرة  لولدك  ابتداًء  عز وجل  اهلل      اجلواب:نسأل 

واالستغفار له.

   ونؤكد على أنه جيب على زوجة ابنك عدة املتوفى عنها زوجها، ومقدارها أربعة أشهر 

وعشرة أيام، وال جيوز هلا الزواج قبل انتهاء العدة الشرعية.

    وللزوجة وألوالدها حق يف تركة امليت، فيكون للزوجة ُثن ما ترك زوجها يف هذه 

احلالة؛ لقوله تعاىل: }َفِإْن َكاَن َلُكْم َوَلٌد َفَلُهنَّ الثُُّمُن مَّا َتَرْكُتْم ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَن 

ِبَها َأْو َدْيٍن{)1(، ويأخذ األبناء نصيبهم للذكر مثل حظ االنثيني، لقوله تعاىل: }ُيوِصيُكُم 

َكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُْنَثَينْيِ{)2(. اهلل يِف َأْواَلِدُكْم ِللذَّ

أبنائها ما مل تتزوج؛ وإن فارقت      أما خبصوص احلضانة؛ فللزوجة احلق يف حضانة 

1. النساء: 12.

2. النساء: 11.
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بيت الزوجية، فإن تزوجت انتقل حق احلضانة لوالدتها ثم لألقرب فاألقرب؛ حسب 

املتوفى  النفقة من مال زوجها  املعتمد لدى احملكمة الشرعية، وهلا وألوالدها  الرتتيب 

خالل فرتة عدتها الشرعية. واهلل تعاىل أعلم.   

العدة الشرعية ابنتها أثناء  املعتدة من وفاة حفل زفاف  43. حكم حضور 

    السؤال: أرملة تريد حضور حفل زفاف ابنتها أثناء عدتها الشرعية، فهل جيوز هلا ذلك؟

  اجلواب:  فعلى املرأة املعتدة من وفاة زوجها املبيت يف بيتها، وجيوز هلا اخلروج لقضاء 

حوائجها ومصاحلها اليت ال تنقضي إال بها، كخروجها للعالج أو العمل، فعن جابر، 

رضي اهلل عنه، قال: طلقت خاليت، فأرادت أن تدَّ نلها، فزجرها رجل أن خترج، فأتت 

ِقي َأْو َتْفَعِلي  النب، صلى اهلل عليه وسلم، فقال: )َبَلى، َفُجدِّي َنَْلِك، َفِإنَِّك َعَسى َأْن َتَصدَّ

َمْعُروًفا()1(، وبالنسبة إىل حضور زفاف ابنتك، فذلك ينزل منزلة احلاجات االجتماعية 

واألسرية اليت يصعب على املرء التخلف عن تلبيتها، وبناًء عليه؛ فال مانع من مشاركتك 

يف حفل زفاف ابنتك، على أن تتجنب الزينة وما تنهى املعتدة عنه، وكل ما يتنافى مع 

معنى احلداد والعدة، فعن أم سلمة، رضي اهلل عنها، َعِن النب، صلى اهلل عليه وسلم، أنه 

، َواَل  َقَة)2(، َواَل احْلُِليَّ َقاَل: )املَُْتَوفَّى َعْنَها َزْوُجَها، اَل َتْلَبُس املَُْعْصَفَر ِمَن الثَِّياِب، َواَل املَُْمشَّ

خَتَْتِضُب، َواَل َتْكَتِحُل()3(.

   وإن أمكنك تأجيل حفل زفاف ابنتك حتى تنقضي عدتك، فذلك أوىل، واهلل تعاىل 

أعلم.

1. صحيح مسلم، كتاب الطالق، باب جواز خروج املعتدة البائن واملتوفى عنها زوجها يف النهار حلاجتها.
2.املصبوغة باملشق وهو الطني األمحر.

3. سنن أبي داود، كتاب الطالق، باب فيما تتنبه املعتدة يف عدتها، وصححه األلباني.
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44. حق األبناء على والديهم

    السؤال: ما حق األبناء على والديهم؟

   اجلواب: إن األبناء أمانة يف عنق اآلباء، وسوف يسألون عنهم يوم القيامة، والواجب 

على اآلباء توجيه األبناء حنو طريق اخلري، وإرشادهم إىل الصحبة الصاحلة، وتعليمهم 

َأنُفَسُكْم  ُقوا  آَمُنوا  َأيَُّها الَِّذيَن  القرآن والسنة وسرية الصحابة الكرام، قال تعاىل: }َيا 

َوَأْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس َواحْلَِجاَرُة َعَلْيَها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل َيْعُصوَن اهلل َما َأَمَرُهْم 

َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن{)1(،  وقد جاء يف األثر)أن رجالً جاء إىل عمر بن اخلطاب، رضي اهلل 

عنه، يشكو إليه عقوق ابنه، فأحضر عمر الولد، وأنبه على عقوقه ألبيه، ونسيانه حلقوقه، 

فقال الولد: يا أمري املؤمنني، أليس للولد حقوٌق على أبيه؟ قال: بلى، قال: فما هي يا أمري 

املؤمنني؟ قال عمر: أن ينتقي أمَّه، وحيسن امسـه، ويعلمه الكتاب، أي القرآن، قال الولد: 

يا أمري املؤمنني، إن أبي مل يفعل شيئًا من ذلك، أّما أمي فإنها زجنية كانت جملوسي، وقد 

مساني ُجَعاًل، أي خنفساء، ومل يعلمين من الكتاب حرفًا واحــدًا، فالتفت عمر إىل الرجل، 

وقال له: جئت إلّي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقـــك، وأسأت إليه قبل 

أن يسيء إليك؟!!()2(.

    وأوىل الناس بالرتبية هم أبناء املربي وأهل بيته، فهو مسؤول عنهم مسؤولية مباشرة 

لقوله، صلى اهلل عليه وسلم: )... َوالرَُّجُل َراٍع َعَلى َأْهِل َبْيِتِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنُهْم ...()3(. 

1. التحريم: 6.
2. موسوعة الدفاع عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: 4 /184.

3. صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل، وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق بالرعية.
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التمييز بني األبناء يف اهلبة     .45

     السؤال: تويف رجل وترك ثالثة أبناء وثالث بنات، قام يف حياته بتقسيم ما يلك على 

الذكور دون اإلناث، وأعطى اإلناث مقابل حصصهن مبلغًا من املال ال يساوي حقهن 

من املرياث، وبعد وفاة الوالد تطالب البنات بأخذ حصصهن حسب أحكام الشريعة 

اإلسالمية، فما مشروعية طلبهن هذا؟ 

   اجلواب: فاألصل أن ديننا احلنيف أمر بالعدل بني األبناء يف اهلبات والعطايا، ونهى 

عن تفضيل أحد األبناء على غريه، لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )اْعِدُلوا َبنْيَ 

َأْواَلِدُكْم يِف اْلَعِطيَِّة()1(، فالعدل بني األبناء واجب على األب، فعن النعمان بن بشري، أنه 

قال: )حَنََليِن َأِبي حنْاًل، ُثمَّ َأَتى ِبي ِإىَل َرُسوِل اهلل، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم، ِلُيْشِهَدُه، َفَقاَل: َأُكلَّ 

َوَلِدَك َأْعَطْيَتُه َهَذا؟ َقاَل: اَل، َقاَل: َأَلْيَس ُتِريُد ِمْنُهْم اْلرِبَّ ِمْثَل َما ُتِريُد ِمْن َذا؟ َقاَل: َبَلى، َقاَل: 

َفِإنِّي اَل َأْشَهُد()2(، وهذا ما ذهب إليه جملس اإلفتاء األعلى يف قراره رقم 5/ 19 بتاريخ 

23/ 4/ 1995م، وجيوز التمييز بني األبناء لسبب شرعي، كمعاناة أحدهم من ضائقة 

مالية، أو كثرة عائلته، أو اشتغاله بالعلم وحنوه.

   وعليه؛ فإن أراد الوالد تقسيم متلكاته على أبنائه على سبيل اهلبة والتملك، حبيث 

يرفع يده عن كل ما وهب، ويرتك ألوالده حرية التصرف فيه تصرف املالك ملا يلك، فال 

مانع من ذلك شرعاً، إذا ساوى بني أبنائه وبناته بالعطية لألحاديث أعاله.

   أما إن أراد أن يوزع عليهم حصصهم حسب قسمة اإلرث الشرعي، فقد ذهب بعض 

أهل العلم إىل أن له ذلك، على أن يعطي الذكر ضعف نصيب األنثى كما يف اإلرث، 

واهلل تعاىل أعلم.
1. صحيح البخاري، كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، باب اهلبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئًا مل 

جيز حتى يعدل بينهم.
2. صحيح مسلم، كتاب اهلبات، باب كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبة.
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46. األعطية للذكور مقابل تعليم اإلناث

     السؤال: والدتي تكفلت بتعليم أخواتي الستة بعد وفاة والدي حتى أنهني تعليمهن، 

ومل  لنا،  آخر أخت  تزوجت  السن عندما  أنا وأخي صغريي  تزوجن، وكنت  ثم  ومن 

نكمل تعليمنا بعد الثانوية العامة، والدتي تفكر يف التنازل عن حصة من األرض اليت 

تلكها لي وألخي، لكنها تريد معرفة احلكم الشرعي يف ذلك؟ 

األصل أن ديننا احلنيف أمر بالعدل بني األبناء يف اهلبات والعطايا، ونهى      اجلواب: 

عن تفضيل أحد األبناء على غريه؛ لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )اْعِدُلوا َبنْيَ 

األبناء لسبب شرعي، كمعاناة أحدهم من  التمييز بني  1(، وجيوز 

اْلَعِطيَِّة()* يِف  َأْواَلِدُكْم 

ضائقة مالية، وحاجته إىل املال.

    وعليه؛ فإن أرادت الوالدة التنازل عن حصة من أرضها لك وألخيك على سبيل اهلبة؛ 

فال مانع من ذلك شرعاً، خصوصًا إذا كنتما حباجة إىل املال، فألمكما حرية التصرف فيما 

تلك، شريطة أن تراعي يف ذلك العدل واإلنصاف بينكما وبني أخواتكما، واهلل تعاىل 

أعلم.

املتبنى 47. حكم إعطاء االبن بالتبين اسم 

    السؤال: مواطن فلسطيين، قامت أسرة مشكورة برتبييت وأحلقوني باسم املربي املتبين، 

وأخرجت لي شهادة ميالد باسم والدي -املتبين- ومن ثم هوية وجواز سفر وشهادتي 

باجلامعة، كما أنين موظف ولي حساب يف البنك بهذا االسم، فهل يتوجب علّي أن أغري 

امسي؟ خصوصًا أني االبن الوحيد هلذه األسرة، وأرغب يف الزواج؟ 

* صحيح البخاري، كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، باب اهلبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئًا مل 
جيز حتى يعدل بينهم.
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من  االبن  أحكام  يأخذ  أبيه، حبيث  غري  إىل  اإلنسان  ينسب  أن  هو  فالتبين     اجلواب: 

الصلب، يف احلرمة واإلرث والصلة، وهو حمرم شرعاً، لقوله تعاىل: }اْدُعوُهْم آِلَباِئِهْم 

ُهَو َأْقَسُط ِعنَد اهلل{)1(؛ ألن يف ذلك إثبات نسب كاذب للُمَتَبّنى، ويؤدي إىل مالبسات 

حقوقية ومالية وشرعية حاضرًا أو مستقباًل.

ويعد  شرعاً،  جائز  فهو  إليه،  واإلحسان  تربيته  على  والقيام  الطفل  رعاية  أما      

العائلة  هذه  إىل  االنتساب  لك  جيوز  األجر،  له  بذلك  يقوم  ومن  القربات،  من  قربة 

يِف  َفِإْخَواُنُكْم  آَباَءُهْم  َتْعَلُموا  ملَْ  }َفِإْن  تعاىل:  لقوله  املواالة،  طريق  عن  الكرية 

ُقُلوُبُكْم  َدْت  َتَعمَّ َما  َوَلِكْن  ِبِه  َأْخَطْأمتْ  ِفيَما  ُجَناٌح  َعَلْيُكْم  َوَلْيَس  َوَمَواِليُكْم  يِن   الدِّ
َوَكاَن اهلل َغُفوًرا َرِحيًما{)2(.

  وبناًء عليه؛ فعليك أن ختتار لنفسك امسًا ثالثيًا ال ينطبق أي منها مع اسم الرجل الذي 

توىل تربيتك، وجيوز أن تنتسب إىل اسم عائلته عن طريق املواالة، مشريًا إىل أن جملس 

اإلفتاء األعلى يف فلسطني حرم إعطاء املتبنى اسم املتبين، وذلك يف قراره رقم: )1 /22( 

بتاريخ 2 /8 /1998م، واهلل تعاىل أعلم.

الزوج التلقيح الصناعي من مين غري  48. حكم 

   السؤال: رجل يعاني من العقم، وقام بإجراء عملية تلقيح صناعي لزوجته من مين 

رجل أجنب )متربع(، ونتج عن هذه العملية والدة طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات، 

وبعد أربع سنوات، كرر العملية ونتج عن هذه العملية والدة توأم يبلغ من العمر ست 

سنوات، ونسب هؤالء األوالد له، وأصبح معروفًا لدى اجلميع أن هؤالء أوالده، فما حكم 

الشرع يف ذلك؟
1. األحزاب: 5.
2. األحزاب: 5.
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وقيود مشددة؛  الصناعي بشروط عدة،  التلقيح  الفقهاء عملية  أباح جهور      اجلواب: 

حفاظًا على النسل الذي هو من الضرورات اخلمس اليت جاء اإلسالم حلفظها، وهو ما 

أجازه جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني يف قراره رقم: 2 /103 بتاريخ 28 /3 /2013م، 

وهذا ما أخذت به اجملامع الفقهية، ومن قيود هذا التلقيح:

   1. أن يكون املاء من كال الزوجني، وأن تكون الزوجية قائمة بينهما.

   2. موافقة كال الزوجني على عملية التلقيح.

   3. حضور الزوج عملية التلقيح، ويف حال األسري شهود جمموعة من أهل الزوجني، 

ومن قرابة الدرجة األوىل.

   4. اإلشهار عن العملية قدر املستطاع.

   وما قام به الزوج املشار إليه يف السؤال أعاله من استجالب مين رجل غريب وزرعه 

يف رحم زوجته، هو إثم عظيم، وجرم كبري، فال جيوز ألحد أن ينسب إىل نفسه ولدًا ليس 

من صلبه حتى ال يدخل على أهله من ليس منهم، لقول اهلل تعاىل: }اْدُعوُهْم آِلَباِئِهْم 

ُهَو َأْقَسُط ِعْنَد اهلل{)1(، وقال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )َمِن ادََّعى ِإىَل َغرْيِ َأِبيِه 

َوْهَو َيْعَلُم، َفاجْلَنَُّة َعَلْيِه َحَراٌم()2(، وتأثم الزوجة كذلك إن علمت بذلك، ووافقت عليه؛ 

ألنها أدخلت إىل رمحها مين رجل غريب عنها، فرسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، قال: 

ا اْمَرَأٍة َأْدَخَلْت َعَلى َقْوٍم َمْن َلْيَس ِمْنُهْم، َفَلْيَسْت ِمَن اهلل يِف َشْيٍء، َوَلْن ُيْدِخَلَها اهلل  )َأيَُّ

َجنََّتُه()3(.

1. األحزاب: 5.
2. صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة الطائف يف شوال سنة ثان، قاله موسى بن عقبة.

3. سنن أبي داود، كتاب الطالق، باب التغليظ يف االنتفاء، وقال املنذري: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما.
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   وعليه؛ فإن األبناء الذين تولدوا من هذه العملية ليسوا أبناًء للزوج، وال جيوز له أن 

يلحقهم بنسبه، وال بأس بإحلاقهم باسم العائلة من باب املواالة، كما أنهم ال يرثون 

الزوج بعد وفاته، وجيوز له أن يوصي هلم بأقل من الثلث، مع إعالمهم بأنه ليس أباهم 

عند وصوهلم سن التمييز، حتى ال يفاجأ الولد يف يوم من األيام بأن الذي رباه ليس 

أباه، فيصاب بصدمة عصبية رمبا ال يتحملها، وقد فتح اإلسالم باب اإلحسان إىل األوالد 

جمهولي النسب على أوسع نطاق، فحض على رعايتهم، وكفالتهم، وتربيتهم، من باب 

األخوة اإلسالمية، مع التنبيه إىل أن نفي نسب هؤالء األوالد يف مثل هذه احلالة حيتاج إىل 

صدور حكم من القضاء، بعد دراسة احلالة، وبيناتها حسب األصول، واهلل تعاىل أعلم. 

الزاني الزنى بوالده  49. مدى إحلاق ولد 
 

    السؤال: ما احلكم الشرعي يف شاب زنى بفتاة، فحملت منه، ثم قررا الزواج؛ فما 

مصري مولودهما من الزنى؟

    اجلواب: حرم اهلل تبارك وتعاىل الزنى فقال: }َوال َتْقَرُبوا الزَِّنى ِإنَُّه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء 

1(، وقد وقع ذلك الشاب وتلك الفتاة يف ذنب عظيم، عليهما التوبة منه بكثرة 

َسِبياًل{)*

االستغفار، والعزم على عدم الوقوع به يف املستقبل، أما حكم الولد املتولد من الزنى؛ 

فقد ذهب جهور الفقهاء إىل أن الرجل إذا زنى بامرأة وأتت منه بولد، فإنه ليس بينه 

وبني أبيه من الزنى نسب وال توارث، ولو كان أبوه من الزنى معروفًا معرتفًا به، وإنا 

ينسب إىل أمه وأهلها نسبة شرعية تثبت بها احلرمة، وترتتب عليها الوالية الشرعية، 

واإلرث، وغري ذلك من أحكام الُبنوة، وهذا ال يعين عدم اإلحسان إليه وتربيته الرتبية 

اإلسالمية؛ ألنه ال ذنب له مبا اقرتف والداه، واهلل تعاىل أعلم. 

* اإلسراء: 32.
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النووي 50. حكم إجراء فحص احلمض 

   السؤال: شخص يراوده الشك يف سلوك زوجته، كما أنه يشك يف نسب أوالده، فما 

حكم إجراء فحص احلمض النووي )DNA(؛ إلثبات نسب األوالد؟

     اجلواب: األصل يف العالقة الزوجية أن تقوم على الثقة والتفاهم واالحرتام، قال تعاىل: 

}َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة َوَرمْحًَة 

ُروَن{)1(، والشك الذي يراود الرجل تاه زوجته هو من  َيَتَفكَّ ِلَقْوٍم  َذِلَك آَلَياٍت  ِإنَّ يِف 

عمل الشيطان وكيده؛ لإلفساد بينه وبني أهل بيته، والشريعة اإلسالمية دعت إىل صون 

للفراش،  الولد  أن  الشريعة  املقررة يف  القواعد  من  فإن  القذف،  األعراض، وحرمت 

وليس ألحد نفي نسب الولد عن أبيه، غري األب عن طريق املالعنة املعروفة، فال ينفى 

إليه؛ للقاعدة السابقة، وهي  الولد إال بلعان، وإذا مات األب فليس ألحد نفي نسبه 

نص حديث النَِّبُّ، صلى اهلل عليه وسلم: )اْلَوَلُد ِلْلِفَراِش، َوِلْلَعاِهِر احْلََجُر()2(، وإن من 

شروط نفي نسب الولد أال يتأخر الوالد يف ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، 

قال البهوتي: )ومن شرط نفي الولد باللعان، أن ينفيه حالة علمه بوالدته من غري تأخري 

إذا مل يكن عذر؛ ألن تأخريه دليل إقراره به()3(، بل ذكر بعض الفقهاء أن نفي الولد 

ينبغي أن يكون مبجرد احلمل، وأنه لو أخره إىل الوالدة بغري عذر، فيلحقه نسبه، وال جيوز 

له نفيه، وصفة اللعان، هي ما جاء يف قوله تعاىل: }َوالَِّذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوملَْ َيُكْن هلَُْم 

اِدِقنَي* َواخْلَاِمَسُة َأنَّ  ُشَهَداُء ِإالَّ َأْنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت ِباهلل ِإنَُّه ملََِن الصَّ

1. الروم: 21.
2. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب تفسري املشبهات.

3. كشاف القناع عن منت اإلقناع: 5 /403.
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َلْعَنَت اهلل َعَلْيِه ِإْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذِبنَي* َوَيْدَرُأ َعْنَها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت ِباهلل 

اِدِقنَي{)1(.  ِإنَُّه ملََِن اْلَكاِذِبنَي* َواخْلَاِمَسَة َأنَّ َغَضَب اهلل َعَلْيَها ِإْن َكاَن ِمَن الصَّ

الوراثية )DNA( إلثبات  يتعلق حبكم اللجوء إىل إجراء فحص البصمة      وفيما 

نسب األوالد، فال جيوز االعتماد على جمرد هذا الفحص لنفي النسب، الذي يكن أن 

يتم من خالل اللعان الذي شرعه اهلل تعاىل، حيث من آثار إتام اللعان أن ينسب الولد 

إىل أمه.

   كما ال جيوز اللجوء إىل هذا الفحص دون مربر سوى الشك، أو جملرد التأكد من 

األنساب الثابتة بني الزوجني.

   ويكن للقضاء طلب إجراء هذا الفحص، يف حالة لزوم االستئناس بنتائجه يف بعض 

القضايا، على أن يتم ذلك يف خمتربات رمسية متخصصة، وهذا ما أكد عليه جممع الفقه 

اإلسالمي يف دورته السادسة عشرة.

   وال حيكم على األبناء أنهم ليسوا من والديهم مبجرد املظهر اخلارجي، فقد جاء يف 

َجاَءُه  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  اهلل  َصلَّى  اهلل،  َرُسوَل  )َأنَّ  عنه،  اهلل  ُهَرْيَرَة، رضي  َأِبي  َعْن  احلديث، 

، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل، ِإنَّ اْمَرَأِتي َوَلَدْت ُغاَلًما َأْسَوَد، َفَقاَل: َهْل َلَك ِمْن ِإِبٍل؟ َقاَل:  َأْعَراِبيٌّ

َنَعْم، َقاَل: َما َأْلَواُنَها؟ َقاَل: محٌْر، َقاَل: َهْل ِفيَها ِمْن َأْوَرَق؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َفَأنَّى َكاَن َذِلَك، 

َقاَل: ُأَراُه ِعْرٌق َنَزَعُه، َقاَل: َفَلَعلَّ اْبَنَك َهَذا َنَزَعُه ِعْرٌق()2(، لذا فالواجب على الزوج أن 

حيسن الظن بزوجته، وأن يصرف عنه وساوس الشيطان ونزغاته، وأن يتقي اهلل سبحانه 

يف أوالده، ويتنع عن إيذائهم جملرد احلقد عليهم بسبب الظن يف نسبهم، مع التأكيد على 

1. النور: 6 - 9.
2. صحيح البخاري، كتاب احلدود، باب ما جاء يف التعريض.
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أن الشكوك يف نسب األوالد تؤلبهم على والدهم، وترتك آثارًا نفسية مدمرة عليهم، 

نَّ ال ُيْغيِن ِمَن احْلَقِّ َشْيًئا{)1(،  فاحلقوق ال تضيع مبجرد شكوك، واهلل تعاىل يقول: }ِإنَّ الظَّ

واهلل تعاىل أعلم.

51. حكم االعتداء على قاصر

     السؤال :ما حكم اعتداء شاب بلغ من العمر تسعة وثالثني عامًا على طفلة صغرية 

عمرها مخس سنوات، حيث قام باستدراجها إىل مكان مهجور، وإزالة بكارتها بإصبعه؟

     اجلواب: إن الدين اإلسالمي حرم االعتداء على النفس واملال والعقل والعرض، قال 

صلى اهلل عليه وسلم: )إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم 

هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا()2( 

   وإن استدراج طفلة إىل مكان مهجور يلحق بها األذى والضرر، وفيه ترويع ألمن 

اجملتمع، ونشر للخوف واهللع بني الناس، وقد شدد اإلسالم يف حد احلرابة على من 

اعتدى على األنفس واألموال واألعراض وروعها.

   وبالنسبة إىل غشاء البكارة فهو رمز لعفة الفتاة اليت مل يسبق هلا الزواج، ودليل على 

طهرها واستقامة َمسلكها، وهلذا كانت احملافظة عليه تسيدًا لتلك املعاني.

    وورد يف العقوبة على هذا الفعل بأن فيه أرش بكارة وهو حكومة عدل، وهي ختتلف 

باختالف األحوال واجملتمعات، ألنه إتالف جزء مل يرد الشرع بتقدير عوضه، فرجع يف 

ديته إىل احلكومة، كسائر ما مل يقدر، واملقصود باحلكومة هنا، اجتماع جمموعة من أهل 

اخلربة العدول لتقدير هذا األرش، وهذا الضرر النفسي احملقق على الطفلة وأسرتها 

واجملتمع حااًل ومآاًل. واهلل تعاىل أعلم.

1. يونس: 36.
2. صحيح البخاري، كتاب العلم، باب قول النب، صلى اهلل عليه وسلم: )رب مبلغ أوعى من سامع(.
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52. حكم اخلتان

   السؤال: ما اخلتان؟ وما مدى مشروعيته؟ 

   اجلواب: اتفق األئمة على مشروعية اخلتان ملا جاء يف الصحيحني أن النب، صلى اهلل 

عليه وسلم، قال: )مخس من الفطرة: اخلتان، واالستحداد، ونتف اإلبط، وتقليم األظفار، 

1(، واختلف العلماء يف مسألة ختان النساء إىل أقوال عدة: فمنهم القائل 

وقص الشارب()*

بالوجوب، ومنهم من قال بالندب، ومنهم من قال إنه مكرمة، وبعض العلماء املعاصرين 

مال إىل املنع اعتمادًا على القواعد الشرعية كحرمة اإلضرار وغريها.

   ونيل إىل القول بأنه مباح، وليس بسنة أو واجب، وذلك أن األدلة الواردة يف ختان 

النساء إما أن تكون ضعيفة غري صاحلة لالحتجاج، أو صحيحة قاصرة عن الداللة على 

سنيته، واهلل تعاىل أعلم.

53. حكم إعطاء شاب معاق عالجًا ملنع االنتصاب

    السؤال: ما حكم إعطاء شاب معاق عالجًا ينع االنتصاب، وذلك ألن الذي يقوم على 

خدمته أمه وأخواته، ويتعرضن للحرج الشديد أثناء خدمته؟

بشأن  وأما  والتقوى،  الرب  أعمال  من  إليه  واإلحسان  املريض،  مساعدة  إنَّ     اجلواب: 

إعطاء املريض املذكور دواء يعمل على منع االنتصاب؛ فينظر، فإن كان هذا العالج ينع 

االنتصاب بشكل مؤقت، وال يرتك آثارًا سلبية على املريض، وال يقضي على شهوته 

اعتداء على حق  فيه من  ملا  كان غري ذلك فال جيوز،  وإن  به،  بأس  نهائي فال  بشكل 

شخصي هلذا الشاب دون ذنب اقرتفه، وقد نهى رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، عن 

اإلختصاء، فعن َسِعيَد ْبَن املَُْسيَِّب َيُقوُل: مَسِْعُت َسْعَد ْبَن َأِبي َوقَّاٍص َيُقوُل: )َردَّ َرُسوُل 
* صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب قص الشارب.
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اَلْخَتَصْيَنا()1(،  َلُه  َأِذَن  َوَلْو  التََّبتَُّل،  َمْظُعوٍن  ْبِن  ُعْثَماَن  َعَلى  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  اهلُل  اهلِل، َصلَّى 

وننصح بتزويج هذا املريض، وذلك مبوافقة القضاء الشرعي؛ إن كان قادرًا على حتمل 

أعباء الزواج؛ حتى تقوم زوجته على خدمته، واهلل تعاىل أعلم.

الوارث الوصية لغري  54. حكم 

   السؤال: والدي لديه سبع بنات، وأنا الولد الوحيد، ولدي ثالثة أبناء، ويتلك والدي 

بيتًا مكونًا من ثالثة طوابق، ويريد أن يسجل هذا البيت باسم أبنائي الثالثة، أو أن 

يوصي به هلم، علمًا أن والدي مل يقصر مع أي أحد منا حنن الثمانية، وأخواتي متنازالت 

عن حقهن يف هذا البيت، فهل جيوز أن يدخل أبنائي ضمن الوصية باعتبارهم ليسوا 

وارثني، أم جيوز ذلك ألنين غري قادر على توفري مسكن ألبنائي؟

    اجلواب: األصل أن لصاحب املال حق التصرف فيه، إذا كان بكامل قواه العقلية، وديننا 

احلنيف أمر بالعدل بني األبناء يف اهلبات والعطايا، ونهى عن تفضيل أحد األبناء على 

غريه، لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )اْعِدُلوا َبنْيَ َأْواَلِدُكْم يِف اْلَعِطيَِّة()2(، فالعدل 

بني األبناء واجب على األب إال إذا كان التمييز بينهم لسبب شرعي، كمعاناة أحدهم 

من ضائقة مالية، أو كثرة عائلته، أو اشتغاله بالعلم وحنوه، فعن النعمان بن بشري، أنه 

قال: )حَنََليِن َأِبي حنْاًل، ُثمَّ َأَتى ِبي ِإىَل َرُسوِل اهلل، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم، ِلُيْشِهَدُه، َفَقاَل: َأُكلَّ 

َوَلِدَك َأْعَطْيَتُه َهَذا؟ َقاَل: اَل، َقاَل: َأَلْيَس ُتِريُد ِمْنُهْم اْلرِبَّ ِمْثَل َما ُتِريُد ِمْن َذا؟ َقاَل: َبَلى، 

َقاَل: َفِإنِّي اَل َأْشَهُد()3(.

1. صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل واخلصاء.
2. صحيح البخاري، كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، باب اهلبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا مل 

جيز حتى يعدل بينهم.
3. صحيح مسلم، كتاب اهلبات، باب كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبة.
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   وعليه؛ فيحق ألبيك تسجيل هذا البيت ألبنائك، وتوز الوصية به إليهم باعتبار 

أنهم غري وارثني، بشرط أن ال تزيد قيمة الوصية عن ثلث تركة أبيك، وأن ال يكون 

يف هذا التنازل، أو الوصية إضرار بأحد الورثة، لقوله تعاىل: }ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوَصى ِبَها 

 َأْو َدْيٍن َغرْيَ ُمَضارٍّ{ )1(، والرسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، يقول: )َأحْلُِقوا اْلَفَراِئَض

ِبَأْهِلَها...()2(، وإن موافقة أخواتك الوارثات على هذا التنازل بإرادتهن، يضفي مزيدًا من 

الشرعية على هذا التصرف من قبل والدك، واهلل تعاىل أعلم.

للوارث الوصية  55. حكم 

    السؤال: ما حكم الوصية للوارث، وما رأي احملكمة الشرعية يف ذلك؟ 

  اجلواب: األفضل أن تعل الوصية لألقارب الذين ال يرثون إذا كانوا فقراء، قال تعاىل: 

َويِف  اِئِلنَي  َوالسَّ ِبيِل  السَّ َواْبَن  َواملََْساِكنَي  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َذِوي  ُحبِِّه  َعَلى  املَاَل  }َوآَتى 

الرَِّقاِب{)3(، فبدأ بهم سبحانه وتعاىل، وإن أوصى لغريهم وتركهم صحت وصيته.

   وال توز الوصية لوارث، وقد ذكر ابن املنذر وابن عبد الرب إجاع أهل العلم على 

هذا، فعن أبي أمامة، رضي اهلل عنه، قال: مسعت رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، يقول: 

)ِإنَّ اهلل َقْد َأْعَطى ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه، َفاَل َوِصيََّة ِلَواِرٍث()4(، وألن النب، صلى اهلل عليه 

وسلم، منع اآلباء من عطية بعض أوالدهم، وتفضيل بعضهم على بعض، فعن النعمان 

ابن بشري أن أباه أتى به إىل رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، فقال: )ِإنِّي حَنَْلُت اْبيِن 

َهَذا ُغاَلًما َفَقاَل: َأُكلَّ َوَلِدَك حَنَْلَت ِمْثَلُه؟ َقاَل: الََ، َقاَل: َفاْرِجْعُه()5(، وذلك ملا فيه من إيقاع 
1. النساء: 12.

2. صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب مرياث ابن االبن إذا مل يكن ابن.
3. البقرة: 177.

4. سنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء يف الوصية للوارث، وقال األلباني: حسن صحيح.
5. صحيح البخاري، كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، باب اهلبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا مل جيز حتى 

يعدل بينهم ويعطي اآلخرين مثله وال يشهد عليه.
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العداوة واحلسد بينهم، ففي حال موته أو مرضه وضعف ملكه، وتعلق احلقوق به، وتعذر 

تاليف العدل بينهم، أوىل وأحرى.

   وإن أجاز الورثة الوصية، جازت يف قول اجلمهور من العلماء، وإن أوصى لوارث، 

فأجاز بعض الورثة الوصية دون بعضهم، نفذت يف نصيب من أجاز دون من مل جيز.

   وقد جاء يف قانون األحوال الشخصية يف املادة )274( فرع )ج(: ال تنفذ الوصية 

للوارث إال إذا أجازها الورثة بعد وفاة املوصي. واهلل تعاىل أعلم.

الذري الوقف  الورثة من  56. حكم حرمان 

   السؤال: ما حكم حرمان بعض الورثة من الوقف الذري؟ وهل جيوز حتويل الوقف 

الذري إىل قسمة شرعية حسب احلصص اإلرثية؟  

   اجلواب: فالوقف الذري هو أن جيعل الواقف الوقف يف ذريته وأقاربه، وهو من أعمال 

الرّب والصلة؛ حلديث الّنب، صّلى اهلل عليه وسّلم: )ِإَذا َماَت اإِلْنَساُن اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه 

(وقد محل 
1

ِإالَّ ِمْن َثاَلَثٍة: ِإالَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، َأْو َوَلٍد َصاحِلٍ َيْدُعو َلُه( )*

العلماء الصدقة اجلارية على الوقف.

   أّما إن كان املقصود من الوقف الذري نفع بعض الورثة واإلضرار باآلخرين، فهذا 

حرام شرًعا؛ فقد امتنع الّنب، صّلى اهلل عليه وسّلم، من الشهادة على ختصيص بعض 

األوالد بالعطية من غري سبب يبيح ذلك، ومّساه جوًرا، فعن النُّْعَماُن ْبُن َبِشرٍي، َأنَّ ُأمَُّه 

اِبْنَة َرَواَحَة َسَأَلْت َأَباُه َبْعَض املَْْوِهَبِة ِمْن َماِلِه اِلْبِنَها، َفاْلَتَوى ِبَها َسَنًة، ُثمَّ َبَدا َلُه، َفَقاَلْت: 

اَل َأْرَضى َحتَّى ُتْشِهَد َرُسوَل اهلل، صّلى اهلل عليه وسّلم، َعَلى َما َوَهْبَت اِلْبِنى، َفَأَخَذ َأِبي 

ِبَيِدي، َوَأَنا َيْوَمِئٍذ ُغاَلٌم، َفَأَتى َرُسوَل اهلل، صّلى اهلل عليه وسّلم، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل ِإنَّ ُأمَّ 

* صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته.
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َهَذا ِبْنَت َرَواَحَة، َأْعَجَبَها َأْن ُأْشِهَدَك َعَلى الَِّذي َوَهْبُت اِلْبِنَها، َفَقاَل َرُسوُل اهلل، صّلى اهلل 

عليه وسّلم: َيا َبِشرُي َأَلَك َوَلٌد ِسَوى َهَذا، َقاَل: َنَعْم، َفَقاَل: َأُكلَُّهْم َوَهْبَت َلُه ِمْثَل َهَذا(، 

َقاَل: اَل، َقاَل: َفاَل ُتْشِهْدِني ِإًذا َفِإنِّي اَل َأْشَهُد َعَلى َجْوٍر()1(.

   وعليه؛ فإّن حرمان أحد الورثة يف الوقفية املذكورة باطل؛ ألّن هذا التصرف خيرج 

تشمل  حّتى  الوقفية  تعديل  جيب  ولذلك  ُشرع،  أجله  من  الذي  اهلدف  عن  الوقف 

هذا الوارث، حسب أحكام الشرع اإلسالمي احلنيف، إبراًء لذّمة الوالد، ولنزع فتيل 

11/  2 الّنفوس، ويف قرار جملس اإلفتاء األعلى رقم   الشقاق واخلصام، واألحقاد من 

بتاريخ 7/ 5/ 1997م، مزيد من التفصيل باخلصوص.

    وأّما خبصوص حتويل الوقف الذري إىل قسمة شرعية حسب احلصص اإلرثية، فال 

الواقف  من شروط  كان  فإن  الواقف،  بشروط  االلتزام  الوقف  من شروط  ألّن  جيوز؛ 

حبس املوقوف على ذرية معينة، فينبغي احملافظة على هذا الوقف، وتّنب التفريط به أو 

بيعه، ليبقى يف منافع الذرية اليت قبضته، وَمن يليها، وقد ذهب جهور الفقهاء، إىل أّنه ال 

جيوز بيع الوقف أو هبته أو التصّرف فيه كملك؛ ألّنه ُصرف على وجه التأبيد، ولكن 

جيوز بيعه إن تعّطلت منافعه عند احلنفية واملالكية واحلنابلة والشافعية يف رأّي، على أن 

ُيصرف ثنه يف مثله، ويصري وقًفا كاألّول)2(، ويكن مراجعة قرار جملس اإلفتاء األعلى 

رقم 1 /117 بتاريخ 22/ 5/ 2014م بهذا اخلصوص.

  
1. صحيح مسلم، كتاب اهلبات، باب كراهة تفضيل بعض األوالد فى اهلبة.

2. املوسوعة الفقهية الكويتية، 44 /194 - 202.
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التنازل عن احلق يف املرياث 57. حكم رفض 

    السؤال: باشر والدي قبل وفاته بتسجيل بيته إلخوتي الذكور، إال أن املنية أدركته 

قبل استكمال اإلجراءات، وطلبت منا والدتنا أن نكمل التوقيع على إتام اإلجراءات، 

ورفضت التوقيع، لكن والدتي تريد أن تربني على ذلك، فهل أكون آثة إن عصيت 

والدتي؟

األصل أن ديننا احلنيف أمر بالعدل بني األبناء يف اهلبات والعطايا، ونهى      اجلواب: 

عن تفضيل أحد األبناء على غريه، لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )اْعِدُلوا َبنْيَ 

َأْواَلِدُكْم يِف اْلَعِطيَِّة()1(، فالعدل بني األبناء واجب على األب إال إذا كان التمييز بينهم 

لسبب شرعي، كمعاناة أحدهم من ضائقة مالية، أو كثرة عائلته، أو اشتغاله بالعلم وحنوه،  

ومبا أن والدك قد تويف قبل استكمال إجراءات تسجيل بيته إلخوتك، فهذا البيت يعد 

من الرتكة، وجيب أن يقسم على الورثة وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، وعليه؛ فليس 

عليك إثم يف املطالبة حبقك من مرياث والدك، وال يعد ذلك عصيانًا لوالدتك.

   وننبه هنا إىل ضرورة احلرص على القيام برب والدتك، وسلوك السبل اليت حتقق ذلك، 

وتنب استساغة العقوق لوجود أخطاء من الوالدين، أو أحدهما، فاهلل تعاىل أمر مبصاحبة 

الوالدين باملعروف حتى حني جيربان ولدهما على الشرك، فقال تعاىل: }َوِإْن َجاَهَداَك 

ْنَيا َمْعُروًفا َواتَِّبْع  َعَلى َأْن ُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما يِف الدُّ

َسِبيَل َمْن َأَناَب ِإَليَّ ُثمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبُِّئُكْم مبَِا ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن{)2(، واهلل تعاىل أعلم.

1. صحيح البخاري، كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، باب اهلبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئًا مل 
جيز حتى يعدل بينهم.

2. لقمان: 15.
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اليت توفيت قبل والدها من جدهم البنت  أبناء  58. مرياث 

    السؤال: هل يرث أبناء البنت اليت توفيت قبل والدها من جدهم؟ 

   اجلواب: أوالد البنات هم من ذوي األرحام، وهم األقارب الذين ال فرض هلم وال 

}َوُأوُلو  تعاىل:  اهلل  لقول  األرحام،  ذوي  توريث  إىل  العلم  أهل  أكثر  وذهب  تعصيب، 

)اخْلَاُل  اهلل عليه وسلم:  ِكَتاِب اهلل{)1(، ولقوله صلى  يِف  ِبَبْعٍض  َأْوىَل  َبْعُضُهْم  اأَلْرَحاِم 

َواِرُث َمْن اَل َواِرَث َلُه()2(.

    وال يرث ذوو األرحام، إال إذا مل يكن ذو فرض، وال عصبة، إال الزوج والزوجة، فإذا 

انفرد أحد منهما أخذ املال كله، وإن كانوا جاعة، فريثون على تفصيل يف كتب الفقه.

    وقد جاء يف قانون األحوال الشخصية أن أبناء البنت ليسوا من أصحاب الفروض 

)املادة 285(، وال من العصبات )املادة 297(، وقد أوجب القانون الوصية الواجبة )املادة 

279(، ألوالد االبن فقط، ومل يذكر أوالد البنت، وعلى هذا؛ فال يرث أبناء البنت من 

جدهم إال بتحقق الشرط املذكور.

59. حكم السفر دون حمرم

   السؤال: أعمل يف مؤسسة وهناك دورة تدريبية ملدة ثالثة أسابيع يف كوريا، وهي دورة 

جمانية، وال تتوافر يف بلدي، وهي مفيدة لي يف جمال عملي، فهل جيوز لي السفر دون حمرم، 

علمًا أن زوجي موافق؟

  اجلواب: فقد نهى رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، عن سفر املرأة دون حمرم، فعن ابن 

عباس، رضي اهلل عنهما، قال: قال النب، صلى اهلل عليه وسلم: )اَل ُتَساِفِر املَْرَأُة ِإالَّ َمَع ِذي 

1. األحزاب: 6.
2. سنن الرتمذي، كتاب الفرائض عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب مرياث اخلال، وقال األلباني: صحيح.
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حَمَْرٍم()1(، وذلك من أجل احملافظة على املرأة وأمنها، وصون عرضها، وقد ذهب اجلمهور 

إىل حتريم سفر املرأة دون حمرم، أو زوج، إال أن بعض العلماء، ومنهم شيخ اإلسالم ابن 

تيمية، أباحوا سفر املرأة دون حمرم، إذا ما توافر األمن واألمان.

وعليه؛ فالراجح أال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم؛ عماًل مبقتضى النهي الوارد يف احلديث 

ولتحتسب  فلتصرب  مل تستطع،  فإن  ودفعًا لألذى،  للفتنة  منعًا  أعاله،  املذكور  الشريف 

على ما سيفوتها من علم عند اهلل عز وجل، ويكن االطالع على مزيد من التفصيل 

1998م   /12  /3 بتاريخ   23/  4 رقم:  األعلى  اإلفتاء  جملس  قراري  إىل   بالرجوع 

و 2 /68 بتاريخ 6/ 5/ 2008م خبصوص حكم سفر املرأة، واهلل تعاىل أعلم.

الزوجية مع أهلها 60. حكم سفر من تركت بيت 

    السؤال: زوجي يسب الدين، ويغيب عين باألشهر، لي منه ابنة مريضة، يرفض أحيانًا 

النفقة عليها، رغم ما حتتاج إليه من مصروفات، مل أحتمل العيش معه، فرتكته وأعيش 

اآلن عند أهلي، أود السفر مع أمي إىل عمان لرؤية جدتي؛ ألنها على وشك املوت، فهل 

جيوز لي السفر مع أمي؟ 

   اجلواب: فال شك أن ما يفعله زوجك؛ من شتم الذات اإلهلية، أو سب للدين، هو 

من أكرب الكبائر، وأعظم املوبقات، اليت تستوجب التوبة واالستغفار، ولكن ما دامت 

الزوجية قائمة بينكما، فالواجب عليك طاعة زوجك باملعروف، فعن أبي هريرة، رضي 

اهلل عنه، أن النب، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )َلْو ُكْنُت آِمًرا َأَحًدا َأْن َيْسُجَد أَلَحٍد، أَلَمْرُت 

.)2() ؛ ملَا َجَعَل اهلل هلَُْم َعَلْيِهنَّ ِمَن احْلَقِّ النَِّساَء َأْن َيْسُجْدَن أَلْزَواِجِهنَّ

1. صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء.
2. سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب يف حق الزوج على املرأة، وصححه األلباني.
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    وطاعة املرأة لزوجها تعد من لوازم القوامة اليت جعلها اهلل للرجل على امرأته، وأن 

من خصال املرأة الصاحلة طاعة زوجها، والتواضع له، كما قال تعاىل: }الرَِّجاُل َقوَّاُموَن 

احِلَاُت َقاِنَتاٌت  َل اهلل َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َومبَِا َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواهلِِْم َفالصَّ َعَلى النَِّساِء مبَِا َفضَّ

َحاِفَظاٌت ِلْلَغْيِب مبَِا َحِفَظ اهلل{)1(، قال اجلصاص: )أفاد ذلك لزومها طاعته؛ ألن وصفه 

بالقيام عليها يقتضي ذلك()2(، وقوله: }َقاِنَتاٌت{ يعين مطيعات هلل وألزواجهن.

    وبناًء عليه؛ فال جيوز لك السفر إال بإذن زوجك وموافقته، لقول رسول اهلل، صلى اهلل 

عليه وسلم: )اَل ُتَساِفِر املَْرَأُة ِإالَّ َمَع ِذي حَمَْرٍم()3(، وننصحك بالرتيث وتنب التعجل يف 

اختاذ القرارات املصريية، كما ننصحك بالصرب عليه إن ُرجي إصالحه؛ وحماولة إقناعه 

بالتوبة إىل اهلل تعاىل، بالرتغيب واألسلوب احلسن، والتوجه إىل اهلل بالدعاء هلدايته، واهلل 

تعاىل أعلم. 

61. حكم خروج طالبات يف رحلة تعليمية

   السؤال: ما حكم خروج طالبات يف املرحلة اإلعدادية يف رحلة تعليمية؛ من أجل التعرف 

على مدن فلسطني، واملبيت يف البحر امليت يف اليوم األول، واليوم الثاني سيكون لزيارة 

يرافقهم  والطالب  معلمات،  يرافقهن  الطالبات  أن  علمًا  األقصى،  واملسجد  القدس 

معلمون؟

   اجلواب: ذهب جملس اإلفتاء األعلى يف قراره رقم 2 /68 بتاريخ 6 /5 /2008م إىل جواز 

سفر املرأة بني املدن الفلسطينية دون حمرم، وعليه؛ جيوز خروج الطالبات يف الرحالت 

املدرسية ضمن ضوابط وشروط، منها: 

1. النساء: 34.
2. أحكام القرآن للجصاص: 2 /68.

3. صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء.
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1. تنب حصول اخللوة، واالختالط احملرم بني الطالب والطالبات. 

2. أن تأمن الفتنة، وأن يكون معها رفقة مأمونة، ويكون ذلك بوسائل النقل العامة. 

3. أال حيصل أثناء الرحلة شيء ما ال جيوز بني اجلنسني، من الكالم  أو األعمال. 

   أما بالنسبة إىل املبيت يف هذه الرحلة فإذا كان فيه اختالط حمرم، وسوء أخالق، وخوف 

من الفتنة، وانعدام األمان، فال جيوز ذلك.

   أما إن كان املبيت يف مكان منفصل عن الطالب، وكان آمناً، وليس فيه اختالط، أو 

الطالبات ملتزمات، فال بأس يف ذلك، ومع هذا فاألفضل للفتاة  خلوة حمرمة، وكانت 

أن تتجنب املبيت خارج بيتها إال بوجود أحد حمارمها؛ وذلك منعًا للفتنة، ودفعًا لألذى، 

ٌ، َوِإنَّ احْلََراَم  واجتنابًا للشبهة، والرسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، يقول: )ِإنَّ احْلَاَلَل َبنيِّ

ُبَهاِت اْسَترْبََأ ِلِديِنِه  ٌ، َوَبْيَنُهَما ُمْشَتِبَهاٌت، اَل َيْعَلُمُهنَّ َكِثرٌي ِمْن النَّاِس، َفَمْن اتََّقى الشُّ َبنيِّ

ُبَهاِت، َوَقَع يِف احْلََراِم، َكالرَّاِعي َيْرَعى َحْوَل احْلَِمى، ُيوِشُك َأْن  َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع يِف الشُّ

َيْرَتَع ِفيِه، َأاَل َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك مِحًى، َأاَل َوِإنَّ مِحَى اهلل حَمَاِرُمُه()1(، وبناًء على القاعدة الفقهية: 

)درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل()2(، واهلل تعاىل أعلم.

الدراسة 62. حكم االختالط بني اجلنسني يف 

    السؤال: س1: ما حكم رد السالم دون مصافحة على زميالت الدراسة يف الكلية، 

والنقاش يف بعض األمور الدراسية، وغري الدراسية؟

   س2: ما حكم التكلم عرب اهلاتف، لالستفسار عن مواعيد احملاضرات، وعن بعض 

األسئلة املتوقعة، والدردشة عرب الفيس بوك، كتبادل النقاشات عن القضايا االجتماعية؟

1. صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب أخذ احلالل وترك الشبهات.
2. شرح القواعد الفقهية للزرقا: 1 /117.
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   س3: ما حكم االشرتاك يف جمموعة خمتلطة للعمل التطوعي، واخلروج يف رحالت 

جامعية مع الزميالت؟

   س4: ما حكم االشرتاك يف حفلة التخرج املختلطة اخلاصة بالقسم؟

    اجلواب:  يكن اإلجابة عن األسئلة على النحو اآلتي: 

   ج1: ال مانع من رد السالم على املرأة دون مصافحة إذا أمنت الفتنة، وكره بعض 

العلماء إلقاء السالم على املرأة الشابة للسبب نفسه، قال احلليمي: )َكاَن النَِّبّ، َصلَّى 

اَلَمِة َفْلُيَسلِّْم، َوِإالَّ  اهللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم، ِلْلِعْصَمِة َمْأُموًنا ِمْن اْلِفْتَنة، َفَمْن َوِثَق ِمْن َنْفسه ِبالسَّ

ْمت َأْسَلم()1(، وقال ابن بطال، عن املهلب: )سالم الرجال على النساء، والنساء  َفالصَّ

على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة()2(. 

   ج2: ال بأس بالتكلم عرب اهلاتف، أو الفيس بوك لالستفسار عن األمور الضرورية، 

كمواعيد االمتحانات، وإجابة أسئلة أكاديية، وحنو ذلك، وننصح بعدم التوسع يف الكالم 

عن غري ذلك؛ سدًا للذريعة.

   ج3: خبصوص الذهاب إىل الرحالت اجلماعية املختلطة، وكذا اجملموعات التطوعية 

املختلطة، فال نرى ذلك؛ أمنًا من الفتنة، ومن الوقوع يف الزلل واخلطأ، فالشيطان جيري 

من ابن آدم جمرى الدم، والفتنة بالنساء من أعظم الفنت، لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه 

وسلم: )َما َتَرْكُت َبْعِدي ِفْتَنًة َأَضرَّ َعَلى الرَِّجاِل ِمْن النَِّساِء()3(.

   ج4: أما بالنسبة إىل حضور حفالت التخرج فإنه يعتمد على الربامج اليت تقدم فيها، 

فإن كانت ختلو من احملرمات، ومل يصاحبها االختالط احملرم، أو شرب مخور، أو كشف 

1. فتح الباري: 17 /477.
2. فتح الباري: 11 /34.

3. صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم املرأة.
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عورات، أو إشاعة فاحشة، وما إىل ذلك من املخالفات الشرعية، فال بأس حبضورها، وأما 

إن كان فيها ارتكاب حملرمات فال جيوز، واهلل تعاىل أعلم.

الرحم 63. حكم قاطع 

    السؤال: رجل ال يصل رمحه، حيث قاطع أمه أربعني عاماً، وماتت دون أن يكلمها، 

كذلك مات أخوه، وكان ال يكلمه مدة سبعة عشر سنة، كما أنه ال يكلم أخته الكربى، 

ويشتمين ويطرد أحفاده من املنزل، فكيف أتعامل معه؟   

}َفَهْل  تعاىل:  اهلل  يقول  عظيم،  وإثها  الكبائر،  من  كبرية  األرحام  قطيعة  إن     اجلواب: 

ُعوا َأْرَحاَمُكْم * ُأوَلِئَك الَِّذيَن َلَعَنُهُم اهلل  َعَسْيُتْم ِإْن َتَولَّْيُتْم َأْن ُتْفِسُدوا يِف اأْلَْرِض َوُتَقطِّ

َأْبَصاَرُهْم{)1(، كذلك قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )الرَِّحُم  َوَأْعَمى  ُهْم  َفَأَصمَّ

ُمَعلََّقٌة ِباْلَعْرِش َتُقوُل: َمْن َوَصَليِن َوَصَلُه اهلل، َوَمْن َقَطَعيِن َقَطَعُه اهلل()2(، وعليك أن تذكر 

والدك دائمًا مبخافة اهلل وتقواه، وبضرورة أن يصل أهله ورمحه، كما جيب أن ال تكون 

قطيعة والدك لرمحه مسوغًا لك لكي تقطعهم أو تعصي والدك؛ ألن اهلل تعاىل أمرنا 

ِإمَّا  ِإْحَساًنا  َوِباْلَواِلَدْيِن  ِإيَّاُه  ِإالَّ  َتْعُبُدوا  َأالَّ  َربَُّك  }َوَقَضى  تعاىل:  قال  الوالدين،  بطاعة 

َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكرَبَ َأَحُدُهَما َأْو ِكاَلُهَما َفاَل َتُقْل هلََُما ُأفٍّ َواَل َتْنَهْرُهَما َوُقْل هلََُما َقْواًل 

َصِغرًيا *  َربََّياِني  َكَما  اْرمَحُْهَما  َوُقْل َربِّ  الرَّمْحَِة  ِمَن  الذُّلِّ  َجَناَح  َواْخِفْض هلََُما  َكِرًيا * 

اِبنَي َغُفوًرا{)3(، كما أمرنا  َربُُّكْم َأْعَلُم مبَِا يِف ُنُفوِسُكْم ِإْن َتُكوُنوا َصاحِلِنَي َفِإنَُّه َكاَن ِلأْلَوَّ

بصلة األرحام، فعن أبي هريرة، رضي اهلل عنه، قال: )ِإنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا َرُسوَل اهلل؛ ِإنَّ ِلي 

 ، ، َوَأْحُلُم َعْنُهْم، َوجَيَْهُلوَن َعَليَّ َقَراَبًة َأِصُلُهْم، َوَيْقَطُعوِني، َوُأْحِسُن ِإَلْيِهْم، َوُيِسيُئوَن ِإَليَّ

1. حممد: 22 - 23.
2. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب صلة الرحم وحتريم قطيعتها.

3. اإلسراء: 23 - 25.
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ا ُتِسفُُّهُم املَّْل)1َ(، َواَل َيَزاُل َمَعَك ِمَن اهلل َظِهرٌي َعَلْيِهْم َما  َفَقاَل: َلِئْن ُكْنَت َكَما ُقْلَت؛ َفَكَأنََّ

ُدْمَت َعَلى َذِلَك()2(.

    نسأل اهلل أن ين على والدك باهلداية، وأن يوفقك لطاعته ورضوانه، وأن تكون سببًا 

يف مل شل العائلة.

    واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

1. املل هو الرماد احلار؛ أي كأنا تطعمه إياهم.
2. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب صلة الرحم وحتريم قطيعتها.
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1. حكم تناول دواء مستخرج من أحد أعضاء اخلنزير

   السؤال: ما حكم تناول دواء يستعمل كعالج يف قائمة األدوية احليوية –الضرورية- 

وتبني النشرة املرفقة أن املادة مستخلصة من بنكرياس اخلنزير؟

   اجلواب: األصل أال يتداوى املسلم بالنجس، أو احملرم، حلديث أبي هريرة، رضي اهلل 

َواِء اخْلَِبيِث()1(، ويستثنى من  عنه، قال: )َنَهى َرُسوُل اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، َعِن الدَّ

َل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم ِإالَّ َما اْضُطِرْرمتْ  ذلك حاالت الضرورة، لقوله تعاىل: }َوَقْد َفصَّ

ِإَلْيِه{)2(، وقال العز بن عبد السالم، رمحه اهلل: )جاز التداوي بالنجاسات إذا مل جيد طاهرًا 

يقوم مقامها()3(، أما اخلمر فال جيوز التداوي بها حتى عند الضرورة، حيث قال رسول 

اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )ِإنَُّه َلْيَس ِبَدَواٍء َوَلِكنَُّه َداٌء()4(.

    أما بالنسبة إىل املادة املستخلصة من بنكرياس اخلنزير فإن استحالت استحالة كاملة، 

وحتولت عن طبيعتها، حبيث حتولت إىل حقيقة مغايرة ألصلها، امساً، ووصفاً، وتركيباً، فإنها 

تطهر، وتعطى حكم املادة اليت استحالت إليها، وهو ما ذهب إليه األحناف واملالكية، 

قياسًا على حتول اخلمر إىل خل، وهو مذهب أهل الظاهر، وصوبه ابن تيمية وتلميذه 

ابن القيم، رمحهم اهلل تعاىل، وهو ما رجحه جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني يف قراره 

رقم )2 /100( بتاريخ 12/ 7/ 2012م.

   وذهب الشافعية واحلنابلة يف املشهور عنهم إىل عدم طهارتها وإن استحالت، وأن 

استحالتها ال تغري من حكم جناستها شيئاً، واستدلوا على ذلك بنهي رسول اهلل، صلى 

1. سنن أبي داود، كتاب الطب، باب يف األدوية املكروهة، وصححه األلباني.
2. األنعام: 119.

3. الفقه اإلسالمي وأدلته: 4 /162.
4. صحيح مسلم، كتاب األشربة، باب حتريم التداوي باخلمر.
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اهلل عليه وسلم، عن أكل اجلاّللة وألبانها، فعن ابن عمر، رضي اهلل عنهما، قال: )َنَهى 

َرُسوُل اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، َعِن اجْلَالََّلِة يِف اإِلِبِل َأْن ُيْرَكَب َعَلْيَها، َأْو ُيْشَرَب ِمْن 

.)1

َأْلَباِنَها()*

   وعليه؛ فال جيوز التداوي بالنجاسة إال إذا استحالت أو مل جيد طاهرًا يقوم مقامها، فإن 

وجده حرمت، كما أنه يشرتط يف الطبيب الذي يصف مثل هذا الدواء املشتمل على 

النجاسة أن يكون طبيبًا ثقة، واهلل تعاىل أعلم.

التربع بإحدى اخلصيتني لألخ 2. حكم 

       السؤال: ما حكم تربع الرجل بإحدى خصيتيه ألخيه العقيم؟

        اجلواب: إن زراعة األعضاء ونقلها من إنسان إىل آخر، من األمور اليت خيتلف حكمها 

حسب احلالة، ونوع العضو املراد نقله، وخبصوص التربع باخلصية؛ فال جيوز ذلك منعًا 

الختالط األنساب، وهذا من األمور احملرمة شرعاً، وذلك عماًل مبا صدر عن جملس اإلفتاء 

األعلى يف فلسطني يف قراره رقم: 1 /106 بتاريخ 13 /6 /2013م، وكذا جممع الفقه 

اإلسالمي يف قراره رقم: 57 )8 /6(، واهلل تعاىل أعلم.

3. حكم استئجار رحم

   السؤال: أنا متزوج منذ ست سنوات، ومل أرزق بأطفال بسبب عيب يف زوجيت، فهل 

جيوز لي أن أتزوج من امرأة أخرى، من أجل أخذ بويضة منها، وزراعتها يف رحم زوجيت، 

وبعد ذلك أطلقها، علمًا أن الزواج الثاني سيكون شرعيًا بشهود ومهر كامل، مؤجل 

ومعجل؟

1996م،  /6  /13 بتاريخ   4/  2 رقم  قراره  يف  األعلى  اإلفتاء  جملس  ذهب   اجلواب: 

* سنن أبي داود، كتاب األطعمة، باب النهي عن أكل اجلاللة وألبانها، وقال األلباني: حسن صحيح.
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إىل أن استئجار الرحم حمرم شرعاً؛ سواء أكان لزوجة أخرى، أم امرأة أجنبية، وذلك ملا 

يرتتب عليه من مشكالت، واهلل تعاىل أعلم.

املولود 4. حكم اختيار جنس 

   السؤال: رزقين اهلل تعاىل بأربع إناث وذكر واحد، وأرغب يف إجناب ذكر آخر، فهل جيوز 

لي القيام بعملية تلقيح صناعي؛ الختيار الولد الذكر؟ علًما أّن زوجيت مل تعد تستطيع 

اإلجناب سوى مّرة واحدة، كما أخربها األطباء؛ ألّنها أجرت أربع عمليات قيصرية من 

قبل، واألطباء ال يسمحون إاّل بعملية أخرى واحدة؟

   اجلواب:إّن موضوع اختيار جنس اجلنني عن طريق التلقيح الصناعي من املسائل اليت 

اّتسع فيها الّنقاش الفقهي، وللمسألة أكثر من صورة، فاّتفق الفقهاء على جواز اختيار 

جنس اجلنني عندما يتعلق السبب بتفادي األمراض الوراثية اليت تصيب جنًسا واحًدا 

بالذات، ولكّنهم اختلفوا يف جواز التلقيح الصناعي الختيار جنس املولود دونا ضرورة 

طبية لذلك، فمنع ذلك جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، يف دورته 

التاسعة عشرة املنعقدة مبكة املكّرمة يف الفرتة 22 - 26 شوال 1428هـ، وفق 3 - 7 

نوفمرب 2007م، وّما جاء يف قراره ذاك: )أّنه ال جيوز أّي تدخل طب الختيار جنس اجلنني، 

إاّل يف حال الضرورة العالجية يف األمراض الوراثية، اليت تصيب الذكور دون اإلناث، أو 

بالعكس، فيجوز حينئٍذ التدخل، بالضوابط الشرعية املقّررة، على أن يكون ذلك بقرار 

من جلنة طبية خمتّصة، ال يقّل عدد أعضائها عن ثالثة من األطباء العدول، تقدِّم تقريًرا 

طبيًّا باإلجاع يؤّكد أّن حالة املريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طّب حتى ال يصاب 

اجلنني باملرض الوراثي، ومن ثمَّ يعرض هذا التقرير على جهة اإلفتاء املختّصة إلصدار 

ما تراه يف ذلك(.
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   ويرى جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني يف قراره رقم 1 /56 بتاريخ 10/ 10/ 2005م: 

أّن فعل هذا األمر ال حرمة فيه، وإن كان األوىل تركه، وذلك من باب الثقة باهلل تعاىل، 

وحسن التوكل عليه عّز وجّل، والّرضا مبا قّدر ومبا شاء، ومن باب أّن اهلل تعاىل أعلم 

مبصلحة اإلنسان من اإلنسان نفسه، فاهلل تعاىل يقول: }...َوَمْن َيتَِّق اهلل جَيَْعْل َلُه خَمَْرًجا * 

َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِسُب َوَمْن َيَتَوكَّْل َعَلى اهلل َفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اهلل َباِلُغ َأْمِرِه َقْد َجَعَل اهلل 

ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدًرا{)1(، مع اليقني بأّن األخذ بهذه األسباب ال ُيغرّي من قضاء اهلل وقدره شيًئا.

  وقد علم اجمللس من خالل شروحات قّدمها مدير أحد املراكز الطبّية املتخّصصة بزراعة 

األجّنة، أّنهم يتنعون من ناحية أخالقية عن  االستجابة لطلب الراغبني يف حتديد جنس 

املولود، إاّل إذا كانت هناك حاجة ماّسة لذلك، وهذا ما نؤيد األخذ به، والعمل مبوجبه، 

واهلل تعاىل أعلم.

البكارة 5. حكم إجراء عملية رتق غشاء 

    السؤال: اختلى رجل بفتاة وتزق غشاء البكارة، وتابت إىل اهلل تعاىل، وتريد إجراء 

عملية رتق غشاء البكارة، بهدف الزواج، فما حكم إجراء هذه العملية؟

   اجلواب: فاألصل يف املسلم واملسلمة الكف عن اقرتاف املعاصي واآلثام، وما قامت 

به هذه الفتاة والرجل املذكور يعد من اآلثام واخلطايا اليت تستوجب التوبة واإلنابة إىل 

ُل  وجه اهلل تعاىل، واهلل تعاىل يقول: }ِإالَّ َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلًا َفُأوَلِئَك ُيَبدِّ

اهلل َسيَِّئاِتِهْم َحَسَناٍت َوَكاَن اهلل َغُفوًرا َرِحيًما * َوَمْن َتاَب َوَعِمَل َصاحِلًا َفِإنَُّه َيُتوُب ِإىَل 

اهلل َمَتاًبا{)2(.

1. الطالق: 2 - 3.
2. الفرقان: 70 - 71.
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وبالنسبة إىل غشاء البكارة فهو رمز لعفة الفتاة اليت مل يسبق هلا الزواج، ودليل على 

طهرها، واستقامة َمسلكها، وهلذا كانت احملافظة عليه تسيدًا لتلك املعاني، وعليه؛ فإن 

برضا  زنى  عن  ناتًا  تزقه  كان  إذا  شرعًا  جائز  غري  البكارة  غشاء  رتق  عملية  إجراء 

الطرفني؛ حيث يندرج يف هذه احلالة حتت باب الغش والتدليس، ويكون سببًا يف التهاون 

بارتكاب فاحشة الزنى والتشجيع عليها، حتى لو تابت املرأة توبة نصوحاً، واهلل تعاىل 

أعلم.

للبيع 6. حكم عرض الكلية 

   السؤال: أنا موظف وتراكمت الديون علّي، وبعد أن رأيت أنه ال يوجد حل قررت أن 

أقوم بعرض كلييت للبيع، هل هذا حرام، مع العلم أنين متزوج ولي مخسة أطفال؟

   اجلواب: فقد اتفق الفقهاء على حرمة بيع األعضاء البشرية ملا فيه من تعريض النفس 

لإلتالف، ولكنهم أجازوا التربع باألعضاء اليت هلا بديل كالكلية، واعلم أخي السائل 

َواجْلُوِع  اخْلَْوِف  ِمَن  ِبَشْيٍء  }َوَلَنْبُلَونَُّكْم  تعاىل:  لقوله  اختبار،  دار  هي  الدنيا  احلياة  أن 

اِبِريَن{)1(، فيجب على املسلم أن  ِر الصَّ َوَنْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِّ

يصرب على مصائب الدنيا وضيق ذات اليد.

   فالفقر ليس حتمًا الزماً، فكم من أناس أصبحوا فقراء وأمسوا أغنياء، وكم من أناس 

أصبحوا أغنياء وأمسوا فقراء، واهلل تعاىل يقول: }ُقِل اللهمَّ َماِلَك املُْْلِك ُتْؤِتي املُْْلَك َمْن 

َتَشاُء َوَتْنِزُع املُْْلَك مَّْن َتَشاُء َوُتِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء ِبَيِدَك اخْلَرْيُ ِإنََّك َعَلى ُكلِّ 

َشْيٍء َقِديٌر{ )2(، ويف السنة أن علياًَ وفاطمة، رضي اهلل عنهما، اشتكيا إىل الرسول، صلى 

1. البقرة: 155.
2. آل عمران: 26.
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اهلل عليه وسلم، شدة الفقر واحلاجة إىل اخلادم، فأرشدهم إىل التسبيح والتهليل والتكبري، 

ِحنِي، َفُقْلُت: َلْو  فعن علي، رضي اهلل عنه، قال: )َشَكْت ِإَليَّ َفاِطَمُة جَمَْل َيَدْيَها ِمْن الطَّ

َأَتْيِت َأَباِك، َفَسَأْلِتِه َخاِدًما، َفَقاَل: َأاَل َأُدلُُّكَما َعَلى َما ُهَو َخرْيٌ َلُكَما ِمْن اخْلَاِدِم، ِإَذا َأَخْذُتَا 

َمْضَجَعُكَما، َتُقواَلِن َثاَلًثا َوَثاَلِثنَي، َوَثاَلًثا َوَثاَلِثنَي، َوَأْرَبًعا َوَثاَلِثنَي، ِمْن حَتِْميٍد َوَتْسِبيٍح 

َوَتْكِبرٍي()1(، فعليك أيها السائل الكريم بكثرة التحميد والتسبيح والتكبري، والصرب، 

والسعي املباح يف طلب الرزق، وأن تتجنب احلرام الذي منه اللجوء إىل بيع أجزاء من 

اجلسم، أو األبناء، أو الدين مقابل عرض من الدنيا زائل. واهلل تعاىل أعلم

الطعام 7. حكم إضراب األسرى عن 

     السؤال: خيوض بعض األسرى إضرابًا عن الطعام، وهم صائمون وحيتاجون إىل تناول 

املاء وامللح يف نهار رمضان حتى ال يكسروا اإلضراب، فما حكم الشرع يف ذلك؟

   اجلواب: نسأل اهلل العلي القدير بدايًة أن يعجل يف إطالق سراح أسرانا البواسل، وأن 

يثبت أقدامهم، وجيزيهم خري اجلزاء، واستنادًا إىل قرار جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني 

الذي خيوضه  يفيد مبشروعية اإلضراب  الذي  /2012م،   5/  31 بتاريخ   )98/  1( رقم 

األسرى كوسيلة ضاغطة لنيل حقوقهم، فإن اضطرار األسري إىل تناول املاء وامللح خالل 

إضرابه يؤدي إىل فطره، وهو بذلك معذور، وأشبه باملريض الذي يضطره املرض إىل 

أخذ الدواء خالل نهار الصيام ما يؤدي إىل فطره فيه، ويلزمه من ثم القضاء، إال إذا كان 

ِمْنُكْم  َكاَن  مرضه مزمنًا ال يرجى شفاؤه، فتجب عليه الفدية، واهلل تعاىل يقول: }َفَمْن 

ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكنٍي{)2(،  ُيِطيُقوَنُه  ُأَخَر َوَعَلى الَِّذيَن  َأيَّاٍم  ٌة ِمْن  َفِعدَّ َأْو َعَلى َسَفٍر  َمِريًضا 

واهلل تعاىل أعلم.

1. سنن الرتمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء يف التسبيح والتكبري والتحميد عند املنام، وصححه األلباني.
2. البقرة: 184.
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8. حكم إعالن اإلسالم يف احملكمة الشرعية  

   السؤال: هل يشرتط للراغب يف الدخول  باإلسالم إعالن إسالمه يف احملكمة الشرعية؟

  اجلواب: إّن الدخول يف اإلسالم نعمة من أعظم النعم، وهو رجوع إىل الفطرة اليت فطر 

اهلل عليها العباد، فقد قال الّنب، صّلى اهلل عليه وسّلم: )كل مولود يولد على الفطرة، 

فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يجسانه()1(، وإّن الدخول فيه يسري، فقد عّلق رسول اهلل، 

بالشهادتني، ومل يشرتط اإلشهاد على  النطق  اجلّنة على  صّلى اهلل عليه وسّلم، دخول 

ذلك، فقال: )َمن قال أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأّن حمّمًدا عبده ورسوله، 

وأّن عيسى عبد اهلل وابن أمته، وكلمته ألقاها إىل مريم، وروح منه، وأّن اجلّنة حّق، وأّن 

الّنار حّق أدخله اهلل من أّي أبواب اجلّنة الثمانية شاء()2(. وجاء يف القرآن ما يدّل على 

ثبوت عقد اإلسالم مَلن أخفى إسالمه، ومل ُيشهد عليه، قال تعاىل: }َوَلْواَل ِرَجاٌل ُمْؤِمُنوَن 

َوِنَساٌء ُمْؤِمَناٌت ملَْ َتْعَلُموُهْم َأْن َتَطُئوُهْم َفُتِصيَبُكْم ِمْنُهْم َمَعرٌَّة ِبَغرْيِ ِعْلٍم{)3(.

ما  له  مسلًما،  يصبح  فإّنه  بالشهادتني،  اإلسالم  يف  الدخول  يف  الراغب  نطق  فإذا     

للمسلمني وعليه ما عليهم، ويلزمه بعد ذلك اإلتيان بشعائر اإلسالم الظاهرة، كالصالة 

والصيام وغريهما، قدر استطاعته.

   هذا فيما يتعلق جبانب الّديانة، غري أّن كثرًيا من األمور احلياتية حتتاج إىل إثبات الّديانة، 

لتتّم وفق األصول املرعية؛ فالّداخل يف اإلسالم قد حيتاج إىل الزواج من مسلمة، وغري 

ذلك من املعامالت اليت يلزمها شهادة إثبات الّدين؛ ّما يعين لزوم إثبات االلتحاق بديانة 

1. صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب ما قيل يف أوالد املشركني.
2. صحيح مسلم، كتاب اإليان، باب الدليل على أن َمن مات على التوحيد دخل اجلنة قطًعا.

3. الفتح: 25.
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اإلسالم رمسيًّا لدى اجلهات املتخصّصة، فإن شّكل ذلك حرًجا له وخطًرا عليه، فال مانع 

وقتها من إخفاء إسالمه حّتى يتيسر له اإلعالن عنه، واهلل تعاىل أعلم.

املياه املالية مقابل استهالك  املواطنني عن دفع املستحقات  9. حكم امتناع 

    السؤال: ما حكم الشرع يف امتناع بعض املواطنني عن دفع املستحقات املالية املرتتبة 

وجه  دون  الرئيس  املياه  بيته خبط  بشبك  يقوم  فبعضهم  املاء،  استهالك  مقابل  عليهم 

حق، وآخرون يقومون باإلسراف يف استعمال املياه، علمًا أن اجلمعية املسؤولة عن املياه 

تعاونية، ومدينة لسلطة املياه العامة مببلغ يزيد عن مليوني دينار أردني، بسبب ختلف 

املواطنني عن الدفع، وهي مهددة بالتصفية يف حال مواصلة التخلف عن دفع الديون 

اليت عليها؟

   اجلواب: األصل االلتزام بأخالق الدين احلنيف ومبادئه وتعاليمه، اليت تأمر باحلفاظ 

على املمتلكات العامة، وحترم اإلضرار باملال العام واالعتداء عليه، فيحرم على املواطنني 

املياه بأي حال من  املرتتبة عليهم مقابل استهالك  املالية  التهرب من دفع املستحقات 

باب  يندرج حتت  مطلقاً، ألنه  املياه  ذمتهم، وال جيوز هلم سرقة  دينًا يف  وتعد  األحوال، 

االعتداء على املال العام، وتوعد اهلل تعاىل السارق واملختلس، فقال: }َوَمْن َيْغُلْل َيْأِت 

رسول  وقال  ُيْظَلُموَن{)1(،  اَل  َوُهْم  َكَسَبْت  َما  َنْفٍس  ُكلُّ  ُتَوفَّى  ُثمَّ  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َغلَّ  مبَِا 

النَّاُر َفَلُهُم  َحقٍّ  ِبَغرْيِ  اهلِل  َماِل  يِف  َيَتَخوَُّضوَن  ِرَجااًل  )ِإنَّ  وسلم:  عليه  اهلل  صلى   اهلل، 

َيْوَم اْلِقَياَمِة()2(، ومعنى يتخوضون، أي من اخلوض؛ وهو التخليط يف املال وحتصيله من 

1. آل عمران: 161.
2. صحيح البخاري، كتاب فرض اخلمس، باب قول اهلل تعاىل: }َفَأنَّ هللِ مخَُسُه َوِللرَُّسوِل{ يعين الرسول قسم 

ذلك.
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غري وجهه كيفما أمكن)1(.

   كما ال جيوز اإلسراف يف استخدام املاء، حيث نهى اهلل تعاىل عن اإلسراف، وذمه أشد 

املُْْسِرِفنَي{)2(، من هنا كان  ِإنَُّه اَل حيِبُّ  ُتْسِرُفوا  َواَل  َواْشَرُبوا  الذم، فقال تعاىل: }َوُكُلوا 

لزامًا على املواطنني دفع املستحقات املالية املرتتبة عليهم جلمعية املياه يف موعدها احملدد.

وعليه؛ فيحق جلمعية املياه إلزام املواطنني بدفع املستحقات املالية املرتتبة عليهم، كما هلا 

احلق بالعمل بالطرق املشروعة على معاقبة املتخلفني عن تسديد املستحقات الواجبة 

عليهم، واهلل تعاىل أعلم.

التأمني الصحي 10. حكم 

   السؤال: موظف يعمل يف شركة، تقوم بتأمينه هو وعائلته تأمينًا صحياً، مع العلم أنها 

ال ختصم منه شيئًا مقابل التأمني الصحي، فما حكم استعمال هذا التأمني؟

ويندرج  كالتربعات،  يعد  التعاوني  والتأمني  تعاوني وتاري،  نوعان:  التأمني    اجلواب: 

ضمن باب التضامن والتكافل، والتعاون على الرب والتقوى، واهلل تعاىل يقول: }َوَتَعاَوُنوا 

َعَلى اْلرِبِّ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإْلِْثِم َواْلُعْدَواِن{)3(، إذ ال يقصد من هذا التأمني 

الربح، بل املواساة واإلرفاق حال وقوع اخلطر، وهو جائز عند العلماء.

   أما النوع الثاني؛ وهو التأمني التجاري، فقد حرم جيع صوره معظم العلماء املعاصرين، 

ملا  1997م،   /2  /20 بتاريخ   10/  2 رقم  قراره  فلسطني، يف  األعلى يف  اإلفتاء  وجملس 

يشتمل عليه من الغرر، واملقامرة، وأكل املال بالباطل، وذهب بعضهم إىل إباحته، بشرط 

أن خيلو من الربا.

1. جامع غريب احلديث: 1 /294.
2. األعراف: 31.

3. املائدة: 2.
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   وبالنسبة إىل التأمني الصحي فيمكن أن يندرج حتت واحد من هذين النوعني، فإن 

كان تعاونيًا منضبطًا بأحكام الشرع اخلاصة بهذا الشأن؛ فهو جائز بال خالف، وأما إن 

كان من النوع التجاري املتلبس باحملظورات الشرعية كالغرر واجلهالة فهو غري جائز، 

وأجازه بعض العلماء عند احلاجة، يف حالتني هما: 

بالتأمني  1. أن جيرب اإلنسان عليه، وذلك بأن ترب الشركة موظفيها على االشرتاك    

الصحي.

التأمني الصحي لعجزه عن دفع تكاليف العالج باهظة  2. أن يضطر اإلنسان إىل    

الثمن، وهو حمتاج إىل هذا التأمني حاجة شديدة.

   والعلة يف حتريم التأمني اجلهالة والغرر، وما كان كذلك جاز عند احلاجة عند بعض 

العلماء، فقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية، رمحه اهلل: )وكذلك بيع الغرر هو من جنس 

امليسر، ويباح منه أنواع عند احلاجة، ورجحان املصلحة()1(، فيجوز االستفادة من التأمني 

الصحي الذي ينزل منزلة الضرورة يف كثري من األحيان، لتعلقه حبفظ النفس والعقل 

والنسل، وهي من الضرورات اخلمس اليت أمرت الشريعة اإلسالمية حبفظها، فاهلل تعاىل 

.)2(} يقول: }... َفَمِن اْضُطرَّ َغرْيَ َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِإْثَم َعَلْيِه ِإنَّ اهلل َغُفوٌر َرِحيمٌْ

التأمني الصحي تكون مشروطة بأن يكون تعاونياً، أو أن تستدعي  فإباحة     وعليه؛ 

احلاجة املاسة إىل االشرتاك فيه لتلبية متطلبات احلاجات الصحية، كما جاء يف قرار جملس 

اإلفتاء األعلى يف فلسطني رقم 1 /91 بتاريخ 15/ 9/ 2011م.

   وما تدفعه الشركة من تأمني صحي ملوظفيها دون اخلصم من الراتب يعد هبة من 

الشركة، واهلل تعاىل أعلم.

1. جمموع الفتاوى: 14 /471.
2. البقرة: 173.
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11. حكم نقل األعضاء

   السؤال: ما حكم نقل األعضاء وزراعتها؟

   اجلواب: إن زراعة األعضاء ونقلها من إنسان إىل آخر، من األمور اليت خيتلف حكمها 

إذا  فيجوز  لنفسه،  اإلنسان نفسه وزراعته  املنقول من  العضو  فإذا كان  احلالة،  حسب 

ذلك  من  يكن  ومل  ذلك،  من  الشخص  هلذا  مشروعة  منفعة  الظن حتقيق  على  غلب 

مناص أو بديل.

   وأما إن كان نقل األعضاء من شخص وزرعها لشخص آخر، فإما أن يكون الشخص 

املراد زراعتها له، وذلك  إذا توقفت حياة الشخص  الذي تنقل منه ميتاً، فيجوز ذلك 

بشرط موافقة ولي أمره، أو ولي أمر املسلمني إن كان املتوفى جمهواًل.

   وإما أن يكون نقل العضو من جسم إنسان حي وزراعته يف جسم إنسان آخر، فال 

جيوز إذا كان العضو املراد نقله ما ليس له مثيل، كالقلب والكبد، ألن يف نقل مثل هذه 

األعضاء تهلكة للمنقول منه، وأما إذا كان العضو املراد نقله ما يتجدد تلقائياً، مثل الدم 

واجللد، أو كان ما له مثيل، حبيث ال يضر ببقاء املنقول منه، مثل الكلية، فيجوز هذا النقل 

من إنسان كامل األهلية، وفق الشروط املعتربة شرعاً.

   وقد تناول تفصيل فروع هذه املسألة عدد من الفتاوى والقرارات الصادرة عن عدد 

وجممع  ماليزيا،  يف  املنعقد  الدولي  اإلسالمي  كاملؤتر  واملؤترات،  الفقهية  اجملامع  من 

الفقه اإلسالمي يف قراره رقم: 26 )1 /4( املنعقد يف دورة مؤتره الرابع من 18 - 23 

صفر 1408هـ املوافق 6 - 11 شباط 1988م، وهيئة كبار العلماء باململكة العربية 

السعودية، وجلنة الفتوى يف كل من األردن، والكويت، ومصر، واجلزائر وغريها. واهلل 

تعاىل أعلم.
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التربع باألعضاء 12. حكم 

    السؤال: ما حكم التربع باألعضاء؟

    اجلواب: إن التربع باألعضاء من البالغ العاقل غري املكره ال ختلو من صورتني :

   الصورة األوىل: التربع بعضو يف حياة املتربع: فال جيوز يف هذه احلالة التربع بأعضاء 

من  رئيسة  وظيفة  بسببه  تتعطل  أو  والرئتني،  والكبد  كالقلب  عليها،  احلياة  تتوقف 

مبثله،  يزال  ال  الضرر  ألن  اإلنسان،  خلق  يف  تشويه  عليه  يرتتب  أو  اجلسم،  وظائف 

من  خوفًا  الوراثية  الشيفرة  أو  اخلصائص  حتمل  اليت  األعضاء  نقل  جيوز  ال  وكذلك 

املنقول منه،  أما العضو الذي ال يكمن يف نقله ضرر على صاحبه  اختالط األنساب، 

وحتققت املصلحة للمنقول إليه، فال حرج يف ذلك، بل له يف ذلك األجر والثواب. 

   الصورة الثانية: جيوز نقل األعضاء من امليت إىل احلي حتى تلك األعضاء اليت سبق 

ولكن  الوراثية،  اخلصائص  حتمل  اليت  األعضاء  تلك  إال  السابقة  الصورة  يف  ذكرها 

 6/  13 بتاريخ   106/  1 رقم:  األعلى  اإلفتاء  قرار جملس  ذكرها يف  بشروط حمددة ورد 

الفقهية على جواز  الفقهاء، واجملامع  اتفق  فإذا توافرت تلك الشروط، فقد  /2013م، 

ذلك، ألنه يعد من باب تفريج الكرب واهلم عن الغري، والتعاون على الرب، ويف كال 

احلالتني يشرتط يف املترّبع له أن يكون معصوم الدم، أي أن ال يكون كافرًا حمارباً. واهلل 

تعاىل أعلم.

13. حكم تربع أجنيب بالكلية لفتاة مسلمة

تعمل  األخرى  والكلية  كليتيها،  إحدى  يف  تام  تلف  من  تعاني  ابنيت  السؤال:      

هلا،  كلية  زراعة  مناسبة  من حيث  أهلها،  وبني  بينها  تطابق  يوجد  وال   ،%  14 بنسبة 
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وعرض شاب التربع هلا بإحدى كليتيه، وهو مناسب حسب تقارير األطباء، فهل جيوز أن 

يتربع ذلك الشاب بكليته البنيت؟

   اجلواب: إن التربع بكلية إذا مل يضر املتربع، وحيقق مصلحة صحية للمتربع له، فإنه 

جيوز من إنسان كامل األهلية، وفق الشروط املعتربة شرعاً، استنادًا إىل قرار جملس اإلفتاء 

األعلى رقم: )1 /106(، بتاريخ 13 /6 /2013م. واهلل تعاىل أعلم.

القرصنة اإللكرتونية 14. حكم   

    السؤال: ما حكم القرصنة اإللكرتونية؟

تتم عرب شبكة  احلاسوب  اإللكرتونية هي عملية اخرتاق ألجهزة  القرصنة     اجلواب: 

اإلنرتنت، وقد تكون مباحة إذا كانت تستخدم لغايات نبيلة، وأهداف سامية، مثل تدمري 

املواقع اإلجرامية واإلباحية، على الرغم من أن القرصنة اإللكرتونية أصبحت يف الفرتة 

األخرية غزوًا حقيقيًا ال يتوقف عند حد، ووباء سريع االنتشار.

   ومن خماطر القرصنة الدخول إىل امللفات الشخصية، وسرقة املعلومات والبيانات، 

وتزوير  والشائعات،  األكاذيب  نشر  إىل  تؤدي  أنها  كما  وحتريفها،  نشرها،  ثم  ومن 

احلقائق، واألعظم من هذا هو نسب أفعال وأقوال وصور لغري أصحابها، والتجسس 

على الناس، ونشر أسرارهم، وانتهاك أعراضهم، وكشف عورات نسائهم، وذلك من 

 أكرب الكبائر، وأعظم اجلرائم، فقد نهى اهلل تعاىل عن التجسس عموماً، فقال تعاىل:

ُسوا، َواَل َتَناَفُسوا، َواَل  ُسوا{)1(، وقال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )َواَل َتَسَّ }َواَل َتَسَّ

حَتَاَسُدوا َواَل َتَباَغُضوا، َواَل َتَداَبُروا، َوُكوُنوا ِعَباَد اهلل ِإْخَواًنا()2(.

1. احلجرات: 12.
2. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حتريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش وحنوها.
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    فالقرصنة على هذا الوجه حمرمة شرعاً، وتعظم حرمتها، ويشتد عقابها إذا كانت 

األرض،  إفساد يف  فيها من  ملا  احلرابة؛  إثها حد  تعادل يف  فهي  اإلسالم،  أعداء  خلدمة 

من  بد  ال  فكان  أفراده،  عالقات  يف  وفتك  ألعراضه،  وانتهاك  اجملتمع،  ألمن  وتدمري 

املسلمني؛  أمر  ولي  يقره  رادعًا  عقابًا  اجلرية  هذه  يقرتفون  الذين  األشخاص  معاقبة 

َجَزاُء  ا  }ِإنََّ يقول:  تعاىل  واهلل  احلرابة،  من  أضر  النحو  هذا  على  القرصنة  وجرية 

َع  َأْو ُتَقطَّ َأْو ُيَصلَُّبوا  ُيَقتَُّلوا  َأْن  الَِّذيَن حيَاِرُبوَن اهلل َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يِف اأْلَْرِض َفَساًدا 

ْنَيا َوَلُْم ف َذِلَك هلَُْم ِخْزٌي يِف الدُّ ُيْنَفْوا ِمَن اأْلَْرِض  َأْو  َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف   َأْيِديِهْم 
بالعذاب  األبرياء  بأعراض  املستهرتين  سبحانه  اهلل  وتوعد  َعِظيٌم{)1(،  َعَذاٌب  اْلِخَرِة 

َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة يِف الَِّذيَن  الشديد يف الدنيا واآلخرة، فقال تعاىل: }ِإنَّ الَِّذيَن حيِبُّوَن 

ْنَيا َواآْلِخَرِة َواهلل َيْعَلُم َوَأْنُتْم اَل َتْعَلُموَن{)2(. آَمُنوا هلَُْم َعَذاٌب َأِليٌم يِف الدُّ

    لذلك؛ البد من نشر الوعي خبطورة أعمال القرصنة وتبعاتها على بناتنا ونسائنا 

وشبابنا ورجالنا، إلمكان وقوعهم من خالهلا يف شرك املخادعني، الذين يسعون لتدنيس 

معلوماتها  نشر  خالل  من  للقرصنة  وقعت ضحية  فريسة  من  فكم  والكرامة،  العفة 

بد  وال  باآلداب؛  خملة  بوضعيات  اإلنرتنت  مواقع  على  وضع صورتها  أو  الشخصية، 

ملن بيدهم زمام تشريع القوانني، وتنفيذ العقوبات من وضع عقوبات زاجرة ورادعة 

تعاىل  واهلل  االجتماعي،  لنسيجنا  واملهددين  لسمعتنا،  وامللوثني  بأعراضنا،  للمتاجرين 

أعلم.

1. املائدة: 33.
2. النور: 19.
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15. حكم بيع مواد غذائية تصنع على شكل رسومات أو شرائها

     السؤال: ما حكم بيع مواد غذائية تصنع على شكل رسومات، أو صور خاصة بغري 

املسلمني أو شرائها، أو تغلف مبثل ذلك؟

   اجلواب: ينبغي للمسلم التحرز عن بيع احلرام أو شرائه، ويلحق بذلك ما تعلقت 

ٌ، َوِإنَّ احْلََراَم  به شبهة احلرام، فرسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، يقول: )ِإنَّ احْلَاَلَل َبنيِّ

ُبَهاِت اْسَترْبََأ ِلِديِنِه  ٌ، َوَبْيَنُهَما ُمْشَتِبَهاٌت، اَل َيْعَلُمُهنَّ َكِثرٌي ِمَن النَّاِس، َفَمِن اتََّقى الشُّ َبنيِّ

ُبَهاِت َوَقَع يِف احْلََراِم، َكالرَّاِعي َيْرَعى َحْوَل احْلَِمى، ُيوِشُك َأْن  َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع يِف الشُّ

1(، وبعض املواد الغذائية 

َيْرَتَع ِفيِه، َأاَل َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك مِحًى، َأاَل َوِإنَّ مِحَى اهلل حَمَاِرُمُه...()*

تكون مادتها مباحة، غري أنها تصنع على شكل صور دالة على معتقدات خاصة بغري 

صورها  مع  التعاطي  فيحرم  اإلسالم؛  عقيدة  املعتقدات  تلك  خالفت  فإذا  املسلمني، 

والرموز الدالة عليها، واملسلم مطالب بالتحرز عن أكل احلرام أو الرتويج له، من هنا 

ينبغي الكف عن شراء ما تعلقت به احلرمة وبيعه، سواًء أكان ذاك التعلق يف شكله 

وصورته، أم يف مادته ومضمونه، واهلل تعاىل أعلم.

املقدسة 16. حكم بيع منتوجات حجرية بشكل حتف على أنها من األرض 

   السؤال: ما حكم بيع منتوجات حجرية بشكل حتف تباع جلهات دينية يف أمريكا، على 

اعتبار أنها من األرض املقدسة؟

   اجلواب: األصل تنب البيع والشراء املتعلق باألمور احملرمة، أو ما تعلق بشبهة احلرام، 

ألن املسلم مأمور باالبتعاد عن الشبهات؛ لقول: رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )ِإنَّ 

ٌ، َوَبْيَنُهَما ُمْشَتِبَهاٌت، اَل َيْعَلُمُهنَّ َكِثرٌي ِمَن النَّاِس، َفَمِن اتََّقى  ٌ، َوِإنَّ احْلََراَم َبنيِّ احْلَاَلَل َبنيِّ
* صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب أخذ احلالل وترك الشبهات.
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ُبَهاِت َوَقَع يِف احْلََراِم، َكالرَّاِعي َيْرَعى  ُبَهاِت اْسَترْبََأ ِلِديِنِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع يِف الشُّ الشُّ

َحْوَل احْلَِمى، ُيوِشُك َأْن َيْرَتَع ِفيِه، َأاَل َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك مِحًى، َأاَل َوِإنَّ مِحَى اهلل حَمَاِرُمُه...()1(، 

وبعض املواد العينية تكون مادتها مباحة، غري أنها توضع عليها صوٌر دالة على معتقدات 

خاصة بغري املسلمني، فإذا خالفت تلك املعتقدات عقيدة اإلسالم؛ فيحرم التعاطي مع 

صورها والرموز الدالة عليها، واملسلم مطالب بالتحرز عن أكل احلرام أو الرتويج له، 

من هنا ينبغي الكف عن شراء ما تعلقت به احلرمة وبيعه، سواًء أكان ذاك التعلق يف 

شكله وصورته، أم يف مادته ومضمونه، فعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص، أخربه قال: 

)َرَأى َرُسوُل اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، َعَليَّ َثْوَبنْيِ ُمَعْصَفَرْيِن، َفَقاَل: ِإنَّ َهِذِه ِمْن ِثَياِب 

اْلُكفَّاِر، َفاَل َتْلَبْسَها()2(،   واهلل تعاىل أعلم.

امليئوس من برئه املريض  17. حكم جتميد 

   السؤال: ما حكم تميد املريض امليئوس من برئه حتى يتم التوصل إىل عالج له يف 

املستقبل؟

إن عملية تميد البشر من العمليات املستحدثة، وهي مكلفة للغاية، وهلا     اجلواب: 

تصوران، أوهلما التجميد ما قبل الوفاة، وهو حرام؛ ألنه من قبيل االنتحار إن كان بطلب 

من الشخص نفسه، أو قتل نفس بغري حق إن كان من قبل غريه، واهلل تعاىل يقول: }َواَل 

{)3(، وقال تعاىل: }َواَل َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ اهلل َكاَن  َتْقُتُلوا النَّْفَس الَّيِت َحرََّم اهلل ِإالَّ ِباحْلَقِّ

ِبُكْم َرِحيًما{)4(، وقال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )َمَن َقَتَل َنْفَسُه حِبَِديَدٍة، َفَحِديَدُتُه 

1.. صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب أخذ احلالل وترك الشبهات.
2. صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب املعصفر.

3. اإلسراء: 33.
4. النساء: 29.
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ُأ ِبَها يِف َبْطِنِه يِف َناِر َجَهنََّم َخاِلًدا خمَلًَّدا ِفيَها َأَبًدا، َوَمْن َشِرَب مَسًّا، َفَقَتَل َنْفَسُه،  يِف َيِدِه، َيَتَوجَّ

اُه يِف َناِر َجَهنََّم َخاِلًدا خمَلًَّدا ِفيَها َأَبًدا، َوَمْن َتَردَّى ِمْن َجَبٍل، َفَقَتَل َنْفَسُه، َفُهَو  َفُهَو َيَتَحسَّ

َيرَتَدَّى يِف َناِر َجَهنََّم َخاِلًدا خمَلًَّدا ِفيَها َأَبًدا()1(.

القصوى  الضرورة  إال يف حاالت  أيضاً،  الوفاة، وال جيوز  بعد  التجميد  وثانيهما:      

لغايات علمية، أو قضائية، أو من أجل التربع ببعض أعضاء املتوفى بعد وصية منه، 

وتميد جثمان املتوفى دون سبب شرعي معترب، يتنافى مع سنة اإلسراع بالدفن، فمن 

السنة التعجيل بدفن امليت، لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )َأْسِرُعوا ِباجْلَِناَزِة، 

ُموَنَها، َوِإْن َيُك ِسَوى َذِلَك، َفَشرٌّ َتَضُعوَنُه َعْن ِرَقاِبُكْم()2(، واهلل  َفِإْن َتُك َصاحِلًَة َفَخرْيٌ ُتَقدِّ

تعاىل أعلم.

املريضة بالكامل أمام عدد من األطباء 18. حكم تعرية 

    السؤال: هناك أساليب متبعة يف املشايف عند إجراء العمليات اجلراحية، تتمثل يف تعرية 

املريضة بالكامل أمام الطبيب اجلراح، وطبيب البنج، وفين البنج، وأحيانًا مرض، حبجة 

االفتقار إىل طبيبات بنج، مع أنه يكن أن يقوم طبيب البنج مبهمته، ثم يفصل بستار من 

أجل مرحلة التعقيم )التعرية(، ثم يبدأ عمل اجلراح، ولكن األسلوب املتبع يف بعض 

املشايف هو دمج املراحل بعضها ببعض، فما حكم الشرع يف ذلك؟

   اجلواب: اهلل تعاىل أمرنا بسرت العورات، وغض البصر عنها، فقال تعاىل: }ُقْل ِلْلُمْؤِمِننَي 

وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوحَيَْفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك َأْزَكى هلَُْم ِإنَّ اهلل َخِبرٌي مبَِا َيْصَنُعوَن * َوُقْل  َيُغضُّ

َظَهَر  َما  ِإالَّ  ِزيَنَتُهنَّ  ُيْبِديَن  َواَل  ُفُروَجُهنَّ  َوحَيَْفْظَن  َأْبَصاِرِهنَّ  ِمْن  َيْغُضْضَن  ِلْلُمْؤِمَناِت 

1. صحيح مسلم، كتاب اإليان، باب غلظ حتريم قتل اإلنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به يف النار.
2. صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب السرعة باجلنازة.
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ِمْنَها...{)1(، وقال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )اَل َيْنُظُر الرَُّجُل ِإىَل َعْوَرِة الرَُّجِل، َواَل 

املَْرَأُة ِإىَل َعْوَرِة املَْرَأِة، َواَل ُيْفِضي الرَُّجُل ِإىَل الرَُّجِل يِف َثْوٍب َواِحٍد، َواَل ُتْفِضي املَْرَأُة ِإىَل 

املَْرَأِة يِف الثَّْوِب اْلَواِحِد()2(.

   أما بالنسبة إىل األسلوب املتبع يف املشايف عند إجراء العمليات اجلراحية، وغريها، 

فهناك ضوابط شرعية ينبغي للطواقم الطبية االلتزام بها، ومنها:

   1. األصل أن تقوم طبيبة مسلمة متخصصة بالكشف على املريضة، فإن مل تتوافر 

فطبيبة غري مسلمة ثقة، وإن مل تتوافر فطبيب مسلم ثقة، وإن مل يتوافر فطبيب غري مسلم 

ثقة، وإذا كانت احلاجة تندفع برؤية طبيب واحد مل جيز أن ينظر إليها أكثُر من واحد.

2. احلرص على االمتناع عن كشف عورات املرضى إال يف حال الضرورة، وأن يكون 

الكشف بقدر احلاجة، بناًء على القاعدة الشرعية: )الضرورة تقدر بقدرها()3(، وعلى 

الطبيب يف حال تعذر وجود الطبيبة أن يقصر االطالع على العورات على قدر احلاجة 

اليت يستلزمها تشخيص املرض ومداواته، وأال يزيد عن ذلك، وأن يغض النظر قدر 

استطاعته.

3. حيرم طاعة الطبيب يف التعري أمامه، إال إذا كانت هناك ضرورة ملجئة، واإلثم يتحمله 

الطرفان إذا كان الكشف دون حاجة، وبرضا املريض، فرضا املريض ال يبيح احملرم، أما إذا 

مل يكن برضا املريض، وال بإذن صريح منه، فاإلثم يقع على الطبيب وحده، أو من تسبب 

يف انتهاك احلرمات.

4. أن تتم معاجلة الطبيب للمرأة حبضور حمرم أو زوج، أو امرأة ثقة؛ لقول رسول اهلل، 

1. النور: 30 - 31.
2. صحيح مسلم، كتاب احليض، باب حتريم النظر إىل العورات.

3. القواعد الفقهية: 1 /4.
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صلى اهلل عليه وسلم: )اَل خَيُْلَونَّ َرُجٌل ِباْمَرَأٍة ِإالَّ َمَع ِذي حَمَْرٍم()1(.

    وعليه؛ فقد أهاب جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني يف قراره رقم: 1/ 116 بتاريخ 

17/ 4/ 2014م مبشافينا وأطبائنا العمل على التقيد بالضوابط الشرعية اخلاصة مبعاينة 

تنفيذ اآلداب اخلاصة مبعاينة  تأكيد احلرص على  املرضى، ونتمنى على وزارة الصحة 

املرضى يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية، واختاذ اإلجراءات الالزمة حبق كل من ال 

حيرتم هذه األنظمة والقوانني، ويتهاون بكشف العورات دون مربر شرعي مقبول، واهلل 

تعاىل أعلم.

الطاقة والبرية اخلالية من الكحول 19. حكم شراب 

   السؤال: ما حكم شراب الطاقة، والبرية اخلالية من الكحول )شراب الشعري( بأنواعها؟

  اجلواب: األصل إباحة كل طعام أو شراب خيلو من اإلسكار، أو أي حمرم آخر، لقول 

رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )ُكلُّ ُمْسِكٍر مَخٌْر، َوُكلُّ مَخٍْر َحَراٌم()2(، وبناًء على القاعدة 

للبت  يلزم  السؤال  يف  املذكورة  واألشربة  اإلباحة()3(،  األشياء  يف  )األصل  الشرعية: 

يف وصفها إجراء فحوصات خمربية حسب األصول؛ لتحديد مقدار ضررها على جسم 

ينطبق على  أنواع عدة، ومكونات خمتلفة، فما  اإلنسان، ومدى إسكار كل منها؛ ألنها 

بعضها، قد ال ينطبق على بعضها اآلخر، وبذلك يتعذر إصدار حكم واحد على جمملها 

بالتحريم أو اإلباحة، مع التنبيه إىل أن بعض الباحثني املتخصصني حيذرون من تناول 

هذه األشربة؛ لضررها على صحة اإلنسان، ويوصون باالبتعاد عنها، وهذا هو األوىل 

واألسلم لصحة اإلنسان، واملسلم مأمور باجتناب الشبهات، لقول رسول اهلل، صلى اهلل 

1. صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ال خيلون رجل بامرأة إال ذو حمرم والدخول على املغيبة.
2. صحيح مسلم، كتاب األشربة، باب بيان أن كل مسكر مخر وأن كل مخر حرام.

3. األشباه والنظائر، ابن جنيم: 1 /66.
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ٌ، َوَبْيَنُهَما ُمْشَتِبَهاٌت، اَل َيْعَلُمُهنَّ َكِثرٌي ِمَن  ٌ، َوِإنَّ احْلََراَم َبنيِّ عليه وسلم: )ِإنَّ احْلَاَلَل َبنيِّ

ُبَهاِت َوَقَع يِف احْلََراِم،  ُبَهاِت، اْسَترْبََأ ِلِديِنِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع يِف الشُّ النَّاِس، َفَمِن اتََّقى الشُّ

َكالرَّاِعي َيْرَعى َحْوَل احْلَِمى ُيوِشُك َأْن َيْرَتَع ِفيِه، َأاَل َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك مِحًى، َأاَل َوِإنَّ مِحَى اهلل 

حَمَاِرُمُه()1(، واهلل تعاىل أعلم.

20. حكم نظام االقتطاعات )كري هشتلموت(

   السؤال: تقوم بعض املؤّسسات التعليمية اإلسرائيلية باقتطاع مبلغ من راتب املعلم، 

وتضع مبلًغا يساويه أو أكثر، يأخذه املعلم كّل سبع سنوات، وُيسّمى هذا الّنظام بـ)كرين 

هشتلموت(، فما حكم ذلك؟

   اجلواب: بعد البحث يف آلية عمل هذا الّنظام يبدو، واهلل أعلم، أّن األموال املقتطعة 

القائمة على  السندات احلكومية  الربوية، ويف  البنوك  استثمارها يف  يتّم  الراتب،  من 

الربا، الذي هو حرام بأشكاله وأنواعه جيعاً، قال تعاىل: }َوَأَحلَّ اهلل اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا{)2(.

   وعليه؛ فإن ثبت ما علمناه من قيام هذا الّنظام على العمل الربوي، فال توز املشاركة 

فيه، إذا كانت اختيارية، أّما إذا كانت إلزامية، فعليك أن تتخلص- يف كّل مرة - من 

األموال الزائدة يف وجوه اخلري والرّب، ونوصيك بتحّري احلالل، واالحتياط لدينك، وأن 

حترص على طهارة مالك من كّل شائبة، فاهلل تعاىل يقول: }َوَمْن َيتَِّق اهلل جَيَْعْل َلُه خَمَْرًجا* 

َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِسُب{)3(، واهلل تعاىل أعلم.

    واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

1. صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب أخذ احلالل وترك الشبهات.
2. البقرة: 275.

3. الطالق: 2 - 3.
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الدماء اليمني من املدعى عليه يف  النبوية على طلب  السنة  الدليل من   .1

     السؤال: ما الدليل من السنة النبوية املطهرة على طلب اليمني من املدعى عليه يف 

الدماء؟

قال:  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  النب،  عن  املطهرة  النبوية  السنة  يف  ورد  اجلواب:     

اْلَيِمنَي  َوَلِكنَّ  َوَأْمَواهلَُْم،  ِرَجاٍل  ِدَماَء  َناٌس  اَلدََّعى  ِبَدْعَواُهْم،  النَّاُس  ُيْعَطى   )َلْو 

َعَلى املُْدََّعى َعَلْيِه()1(، وتطلب اليمني من املدعى عليه عند تعذر إثبات التهمة باإلقرار 

أو البينة من قبل املدعي، وذلك حسب األصول املرعية يف القضاء الشرعي.

العمل 2. احللف على كتاب اهلل لتاليف مشكالت مع زمالء 

    السؤال: ما احلكم الشرعي فيمن اضطر إىل احللف على كتاب اهلل لتاليف مشاكل مع 

زمالئه يف العمل ؟

به،  يتساهل  أن  للمسلم  ينبغي  وال  خطري،  أمر  وجّل  عّز  باهلل  اليمني  إن  اجلواب:     

ٍف   وينبغي له تنب كثرة احللف من غري داع، واهلل جّل وعال يقول: }َوال ُتِطْع ُكلَّ َحالَّ

مَِّهني{ )2(؛ يعين كثري احللف، وكثرة احللف من صفات املنافقني، وقد أخرب أنهم حيلفون 

على الكذب وهم يعلمون؛ فينبغي للمؤمن أن يبتعد عن كثرة األيان، وأن ال يعوِّد لسانه 

ذلك، وال حيلف إال عند احلاجة. 

أو حيلف على  متعمًدا،  كاذًبا  باهلل  أن حيلف  –الغموس؛ وهي  اليمني  أنواع     ومن 

سلعة أنه اشرتاها بكذا، وأنها سليمة من العيوب، وهي غري سليمة يف احلقيقة. وما 

أشبه ذلك؛ فهذه هي اليمني الغموس، وهي من كبائر الذنوب، ومسيت غموًسا؛ ألنها 
1. صحيح مسلم، كتاب األقضية، باب اليمني على املدعى عليه.

2. القلم: 10.
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تغمس صاحبها يف اإلثم، ثم يف النار، فعن أبي ُهَرْيَرَة رضي اهلل عنه قال مسعت َرُسوَل اهلل 

ْلَعِة ُمِْحَقٌة ِلْلرَبََكِة()1(؛ فهذه هي اليمني  صلى اهلل عليه وسلم، يقول: )احْلَِلُف ُمَنفَِّقٌة ِللسِّ

الغموس، وال كفارة هلا؛ وإنا كفارتها التوبة إىل اهلل سبحانه وتعاىل، والندم على ما حصل 

منه، وأن ال يعود إىل احللف بهذه اليمني.

    وأما احللف بالقرآن فال بأس به؛ ألن القرآن كالم اهلل سبحانه وتعاىل، وهو صفة من 

صفاته، واملسلم حيلف باهلل أو بصفة من صفاته سبحانه وتعاىل؛ ككالمه وسائر صفاته 

اليت وصف بها نفسه، أو وصفه بها رسوله، صلى اهلل عليه وسلم، ومن ذلك كالم اهلل 

عّز وجّل، وهو القرآن. ولكن كما ذكرنا ينبغي للمسلم أن ال يسارع إىل احللف واليمني، 

وأن يتنع عن األمور احملظورة من غري حلف، وأن يفعل الطاعات من غري حلف؛ ألن 

احللف مسؤولية عظيمة، وخطر كبري.

   أما من حلف بالقرآن وخالف يينه؛ فعليه كفارة، لقوله سبحانه وتعاىل: }اَل ُيَؤاِخُذُكُم 

اهلل ِباللَّْغِو يف َأيَْاِنُكْم َوَلـِكن ُيَؤاِخُذُكم مبَِا َعقَّدمتُُّ اأَليَْاَن َفَكفَّاَرُتُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكنَي 

َثاَلَثِة  َفِصَياُم  جَيِْد  ملَّْ  َفَمن  َرَقَبٍة  حَتِْريُر  َأْو  ِكْسَوُتُهْم  َأْو  َأْهِليُكْم  ُتْطِعُموَن  َما  َأْوَسِط  ِمْن 

َأيَّاٍم َذِلَك َكفَّاَرُة َأيَْاِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم َواْحَفُظوْا َأيَْاَنُكْم َكَذِلَك ُيَبنيُِّ اهلل َلُكْم آَياِتِه َلَعلَُّكْم 

َتْشُكُرون{)2(، وكفارة اليمني تمع بني أمرين ختيري وترتيب، أما التخيري؛ فبني خصال 

ثالث، هي: العتق، أو إطعام عشرة مساكني، أو كسوة عشرة مساكني؛ خيري يف هذه األمور؛ 

فإذا مل يقدر على واحدة منها؛ فإنه يصوم ثالثة أيام؛ لقوله تعاىل: }َفَمن ملَّْ جَيِْد َفِصَياُم 

َثاَلَثِة َأيَّام{)3(، فهذه كفارة اليمني املنعقدة اليت قصد احلالف عقدها على أمر مكن.

َدَقاِت َواهلُل اَل حيِبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر َأِثيٍم{. 1. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب }يََْحُق اهلُل الرَِّبا َوُيْرِبي الصَّ
2. املائدة: 89.
3. املائدة: 89.
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   وقد فتح اهلل تعاىل باب التوبة أمام كل مسلم، فبادر أخي إىل التوبة، فاهلل تعاىل يتوب 

على من تاب، قال عز وجل: }ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأنُفِسِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمن 

ُنوَب َجِيعًا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم{)1(. واهلل تعاىل أعلم رَّمْحَِة اهلل ِإنَّ اهلل َيْغِفُر الذُّ

اليمني ومخسة  .3

   السؤال: مطلوب مين أنا وأربعة من أقاربي أن نصدق يني أحد أقاربنا املتهم بأخذ 

سيارة غريم له يف دين سرًا، واتهم بسرقتها واحتجازها عنده، إال أنه ينفي ذلك، ويطلب 

من مخسة من ذوي املدعى عليه بأن حيلفوا بأنه صادق فيما يقول دون أن يكون هلم علم 

بذلك، فما حكم الشرع يف احللف املطلوب؟

   اجلواب: اليمني باهلل عّز وجّل أمر خطري، وال ينبغي للمسلم أن يتساهل به، واهلل تعاىل 

ٍف مَّهني{ )2( ؛ وحاّلف تعين كثري احللف، وكثرة احللف من  ُتِطْع ُكلَّ َحالَّ يقول: }َوال 

صفات املنافقني، فينبغي للمؤمن أن يبتعد عن كثرة احللف وأن ال حيلف إال عند احلاجة، 

كما أن املسلم ال يشهد إال مبا يعلمه من خالل رؤيته، أو مساعه، لقوله تعاىل: }ِإالَّ َمْن 

ْمَع  َشِهَد ِباحْلَقِّ َوُهْم َيْعَلُموَن{)3(، ويقول تعاىل: }َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ

َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوال{)4(.

التثبت ما حيلفون عليه،  اليمني دون  أن يقدموا على حلف      فال جيوز للمسلمني 

واهلل  الزور،  وشهادة  الغموس،  اليمني  إثم  الوقوع يف  من  خوفًا  احلقيقة،  من  والتأكد 

ْم ُحُرَماِت اهلل َفُهَو َخرْيٌ َلُه ِعْنَد َربِِّه َوُأِحلَّْت َلُكُم اأْلَْنَعاُم  تعاىل يقول: }َذِلَك َوَمْن ُيَعظِّ

1. الزمر: 53.
2.  القلم: 10

3. الزخرف: 86.
4. اإلسراء: 36.
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ِإالَّ َما ُيْتَلى َعَلْيُكْم َفاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمَن اأْلَْوَثاِن َواْجَتِنُبوا َقْوَل الزُّوِر{)1(، وقال رسول 

النَّْفِس، َوَقْتُل  اْلَواِلَدْيِن،  َوُعُقوُق  ِباهلل،  اإْلِْشَراُك  )اْلَكَباِئُر:   اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: 

َواْلَيِمنُي اْلَغُموُس()2(، واليمني الغموس حلف على أمر كاذب وصاحبها يعلم؛ ومسيت 

بذلك ألنها تغمس صاحبها يف النار.

   وعليه؛ فال جيوز شرعًا أن حيلف اإلنسان على أن فالنًا صادق يف يينه، وأنه مل يقم 

بالعمل املتهم به، أو غري ذلك من األمور، دون أن يكون له علم صحيح مبا حيلف عليه؛ 

ألن الشخص ال يستطيع أن ينفي عن شخص آخر بأنه مل يقم بعمل، أو أن يقرر براءته 

إال ببينة واضحة، واهلل تعاىل أعلم.

4. كفارة األميان املتعددة املعقودة على األمر نفسه

   السؤال: ما حكم رجل حلف على أمر معني أكثر من ثالثني ييناً، هل عليه كفارة واحدة 

أم كفارات عدة؟ 

   اجلواب:  اليمني املنعقدة هي اليت تكون عن قصد ونية وعزم سابق، كأن يقول: "واهلل 

ال أكلم فالنًا"، فإذا كان احللف باليمني منعقدًا على أمر واحد، وتكرر اليمني مرات 

عدة على األمر نفسه، فتجب على احلانث به كفارة واحدة، كما جاء يف قول اهلل تعاىل: }اَل 

ُيَؤاِخُذُكُم اهلل ِباللَّْغِو يِف َأيَْاِنُكْم َوَلِكْن ُيَؤاِخُذُكْم مبَِا َعقَّْدمتُ اأْلَيَْاَن َفَكفَّاَرُتُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة 

َمَساِكنَي ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم َأْو ِكْسَوُتُهْم َأْو حَتِْريُر َرَقَبٍة َفَمْن ملَْ جَيِْد َفِصَياُم 

َثاَلَثِة َأيَّاٍم َذِلَك َكفَّاَرُة َأيَْاِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم{)3(.

1. احلج: 30.
2. صحيح البخاري، كتاب األيان والنذور، باب اليمني الغموس.

3. املائدة: 89.



264

   وإذا كانت اليمني منعقدة على أمور عدة، كأن يقول: )واهلل ال آكل، واهلل ال أكلم فالناً، 

واهلل ال أزور فالنًا(، فقد ذهب احلنفية واملالكية والشافعية إىل أنه تب على احلالف 

لكل يني كفارة.

    وعليه؛ فيجب على السائل يف هذه احلالة كفارة واحدة؛ ألن حنث اليمني كان يف أمر 

واحد، وإذا تعددت األيان على أشياء خمتلفة فإن الكفارات تتعدد، وإذا أخرج الكفارة ثم 
حنث بيمينه عن الشيء نفسه مرة أخرى، يلزمه كفارة أخرى، واهلل تعاىل أعلم.

املتعددة إىل مؤسسة خريية تقدم املساعدات للفقراء واملساكني 5. إخراج كفارة األميان 

   السؤال: حلفت أيانًا كثرية، وال أذكر عددها، فهل جيوز لي أن أكفر عن هذه األيان 

بالتربع مببلغ من املال جلمعية، أو مؤسسة خريية تقدم املساعدات للفقراء واملساكني؟

ــواب: اتفــق الفقهاء علــى أنه تب على احلالــف لكل يني كفــارة، أما إن كان     اجل

احللــف باليمــني منعقدًا على أمــر واحد، وتكــررت اليمني مرات عــدة على األمر 

نفســه، فــإن كان يقصد بتكرار اليمني جمــرد التأكيد على ما حلــف عليه، وكان ذلك 

علــى شــيء واحد؛ فإن عليه كفارة واحــدة إن أراد الرتاجع عن يينــه، أو احلنث فيها، 

أمــا إذا مل يقصــد التأكيد، وإنا قصد بالتكرار التأســيس لكل يــني، فعليه لكل يني 

كفــارة؛ ألن نيــة احلالف هي اليت حتدد تعــدد الكفارة لكل يني، أو كفــارة واحدة عن 

اِنُك��ْم َوَلِكْن  ْغ��ِو ِف َأْيَ األيــان جيعهــا، لقولــه تعــاىل: }َل ُيَؤاِخُذُك��ُم اهلل ِباللَّ
اَرُتُه ِإْطَعاُم َعَش��َرِة َمَس��اِكنَي ِمْن َأْوَس��ِط َما  ��اَن َفَكفَّ ْدمُتُ اْلَْيَ ��ا َعقَّ ُيَؤاِخُذُك��ْم ِبَ

اٍم َذِلَك  ْد َفِصَي��اُم َثَلَثِة َأيَّ ِريُر َرَقَبٍة َفَمْن َلْ َيِ ُتْطِعُم��وَن َأْهِليُكْم َأْو ِكْس��َوُتُهْم َأْو حَتْ

ُ اهلل َلُك��ْم آَياِتِه اَنُك��ْم َكَذِلَك ُيَبنيِّ اِنُك��ْم ِإَذا َحَلْفُت��ْم َواْحَفُظ��وا َأْيَ ��اَرُة َأْيَ َكفَّ

 

.)1

َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن{)*

* املائدة: 89.
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   وعليك االحتياط لنفســك بأداء الكفارة عما يغلــب على ظنك أنها ُترَبأ بها ذمتك، 

فيجــوز لك أن تكفر عن هذه األيــان بتربع مالي إىل جعية، أو مؤسســة خريية تقدم 

املساعدات للفقراء واملساكني، واهلل تعاىل أعلم.

6. حكم احلنث باليمني

    السؤال: ما حكم وضع يدي على املصحف، وحلفي يينًا على ترك تدخني الشيشة، 

حيث إنين تركتها مدة ستة أشهر، لكين ال استطيع االستمرار يف ذلك؟

    اجلواب: اتفقت اهليئات العلمية واملراكز الطبية والصحية على مدى تأثري التدخني 

اإلصابة  يف  رئيس  سبب  أنه  واملؤسسات  اهليئات  هذه  وأثبتت  اإلنسان،  جسم  على 

بكثري من األمراض اخلطرية؛ منها سرطان الرئة، وتليف الكبد، وعليه؛ فقد ذهب معظم 

العلماء إىل حتريه، ووجوب اإلقالع عنه؛ ألن اإلسالم أحل الطيبات، وحرم كل خبيث 

يَِّباِت َوحيَرُِّم َعَلْيِهُم اخْلََباِئَث{)1(، ورسول اهلل، صلى  وضار، فقال اهلل تعاىل: }َوحيِلُّ هلَُُم الطَّ

اهلل عليه وسلم، يقول: )اَل َضَرَر َواَل ِضَراَر()2(.

   فإن كان التدخني حمرمًا فال جيوز للمسلم ارتكاب احملرمات، وإن كان مكروهاً، فهو 

من الشبهات اليت أمرنا الشرع باجتنابها، فقد قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )ِإنَّ 

ٌ، َوَبْيَنُهَما ُمْشَتِبَهاٌت، اَل َيْعَلُمُهنَّ َكِثرٌي ِمَن النَّاِس، َفَمِن اتََّقى  ٌ، َوِإنَّ احْلََراَم َبنيِّ احْلَاَلَل َبنيِّ

ُبَهاِت، َوَقَع يِف احْلََراِم، َكالرَّاِعي َيْرَعى  ُبَهاِت، اْسَترْبََأ ِلِديِنِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع يِف الشُّ الشُّ

َحْوَل احْلَِمى ُيوِشُك َأْن َيْرَتَع ِفيِه، َأاَل َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك مِحًى، َأاَل َوِإنَّ مِحَى اهلل حَمَاِرُمُه()3(، ثم 

1. األعراف: 157.
2. مسند أمحد، ومن مسند بين هاشم، مسند عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب، عن النب، صلى اهلل عليه 

وسلم، وحسنه شعيب األرنؤوط.
3. صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب أخذ احلالل وترك الشبهات.
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إن احللف على املصحف على ترك التدخني، يزيد اليمني تغليظًا وتعظيمًا وتأكيدًا  على 

لزوم تركه، وعليه؛ فيجب على من حلف باهلل تعاىل على ترك تدخني الشيشة أن ُيلزم 

نفسه برتكه، وأن يرب بيمينه، فاهلل تعاىل يقول: }َواَل َتْنُقُضوا اأْلَيَْاَن َبْعَد َتْوِكيِدَها{)1(، فال 

يعذر اإلنسان حبجة أنه ال يستطيع ترك التدخني؛ ألن االنقطاع عنه مكن يف العادة مع 

العزية القوية واإلصرار، ومبا أنك انقطعت عنه مدة ستة أشهر، فبإمكانك أن تكمل 

ذلك، خصوصًا وأن التدخني ُيعد ذنباً، واإلقالع عنه توبة من هذا الذنب.

   أما يف حال الرجوع إىل التدخني وعدم الرب بيمينك، فعليك أن تكفر عنه، بإطعام 

عشرة مساكني، أو كسوتهم، فإن مل تستطع فصيام ثالثة أيام، لقوله تعاىل: }اَل ُيَؤاِخُذُكُم 

اهلل ِباللَّْغِو يِف َأيَْاِنُكْم َوَلِكْن ُيَؤاِخُذُكْم مبَِا َعقَّْدمتُ اأْلَيَْاَن َفَكفَّاَرُتُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكنَي 

َثاَلَثِة  َفِصَياُم  جَيِْد  ملَْ  َفَمْن  َرَقَبٍة  حَتِْريُر  َأْو  ِكْسَوُتُهْم  َأْو  َأْهِليُكْم  ُتْطِعُموَن  َما  َأْوَسِط  ِمْن 

آَياِتِه  َلُكْم  اهلل  ُيَبنيُِّ  َكَذِلَك  َأيَْاَنُكْم  َواْحَفُظوا  َحَلْفُتْم  ِإَذا  َأيَْاِنُكْم  َكفَّاَرُة  َذِلَك  اٍم  َأيَّ
 

َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن{)2(، واهلل تعاىل أعلم.

النذر 7. أحكام 

   السؤال: ما حكم النذر؟ وهل جيوز ألهل البيت أن يأكلوا منه؟ وهل جيوز التصدق 

بقيمته من النقود بدل ذحبه؟

   اجلواب: اختلف أهل العلم يف حكم النذر املعلق، بني الكراهة، واإلباحة، والتحريم، 

والذي يرتجح من أقواهلم القول بالكراهة، ملا رواه البخاري يف صحيحه، عن ابن عمر، 

رضي اهلل عنهما، قال: )نهى النب، صلى اهلل عليه وسلم، عن النذر، وقال: إنه ال يرد شيئاً، 

1. النحل: 91.
2. املائدة: 89.
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وإنا يستخرج به من البخيل(.)1(

النذر  نوى صرف  فإن  نواها،  اليت  احلالة  على  بنذره  الوفاء  الناذر  على  والواجب     

للفقراء واملساكني من غري أهل بيته، فالواجب صرفه هلم، وال جيوز له وال أهل بيته 

األكل منه، وإن مل حيدد جهة معينة، وأطلق النذر، فال مانع حينئذ من أكل الناذر وأهل 

بيته منه عند املالكية ومن وافقهم، وجيوز األكل منه إن نوى أنه هلل، وذهب بعض أهل 

العلم إىل حتريم األكل من النذر مطلقاً؛ ألنه كالصدقة، ويف املغين، َعْن َأمْحََد: )َأنَُّه اَل َيْأُكُل 

ِمْن املَْنُذوِر()2(.

بها  تلفظت  اليت  الصفة  على  بالنذر  االلتزام  فاألوىل  بالقيمة،  النذر  إخراج  أما      

فالقيمة  النذر،  إذا تعذر احلصول على عني  إال  ونويتها، كما هو يف مذهب اجلمهور، 

احلنفية  فقهاء  وأجاز  ُوْسَعَها{)3(،  ِإالَّ  َنْفسًا  اهلل  ُيَكلُِّف  }ال  تعاىل:  قال  جمزئة،  حينئذ 

احملتار(:  )رد  صاحب  قال  كما  بالقيمة،  جيعها  والكفارات  والنذور  الزكوات  إخراج 

بقيمته؛  فتصدق  اخلبز،  بهذا  أو  دراهم،  بقدره  فتصدق  الدينار،  بهذا  يتصدق  أن   )نذر 

جاز عندنا()4(، وجاء يف االختيار لتعليل املختار)5(: )جيوز فيها ]يعين الزكاة[ دفع القيمة، 

َأْمَواهلِِْم  ِمْن  }ُخْذ  تعاىل:  لقوله  والعشور؛  الفطر  والنذور وصدقة  الكفارات  وكذا يف 

َصَدَقًة{)6(، وهذا نص على أن املراد باملأخوذ صدقة، وكل جنس يأخذه فهو صدقة، وقول 

معاذ ألهل اليمن حني بعثه، صلى اهلل عليه وسلم، إليهم: )اْئُتوِني ِبَعْرٍض ِثَياٍب مَخِيٍص 

1. صحيح البخاري، كتاب القدر، باب إلقاء النذر العبد إىل القدر.
2. املغين: 3 /582.

3. البقرة: 286.
4. رد احملتار: 14 /97.

5. االختيار لتعليل املختار، 1/ 102
6. التوبة: 103.
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َرِة، َأْهَوُن َعَلْيُكْم، َوَخرْيٌ أِلَْصَحاِب النَِّبِّ، َصلَّى  ِعرِي َوالذُّ َدَقِة َمَكاَن الشَّ َأْو َلِبيٍس يِف الصَّ

اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ِباملَِْديَنِة()1(.

بأثر  استدالاًل  احلنفية؛  عند  كما  والكفارات،  النذور  يف  القيمة  دفع  جواز  ونرى      

معاذ بن جبل السابق، خصوصًا إذا تعذر احلصول، على عني النذر بصفته، أو كان يف 

ذلك مراعاة ملصلحة الفقراء، والتيسري على األغنياء، وهو اختيار ابن تيمية، الذي قال 

احلاجة  عن  العدول  لعدم  الزكاة  يف  القيمة  إخراج  )وجيوز  الفقهية(:  )االختيارات  يف 

القيمة لكونها أنفع هلم، فهذا جائز()2(.  ... أو أن يكون املستحقون طلبوا  واملصلحة 
واهلل تعاىل أعلم.

املنذور الوفاء بالنذر عند تغري  8. حكم 

   السؤال: نذرُت أن أتصّدق على الفقراء عند كّل عملية حتديٍث ملوقعي اإللكرتوني إذا 

حتقق مرادي ملدة شهريني متتاليني، فهل جيب علّي الوفاء بهذا الّنذر يف حالة تصميمي 

حملرك حبث آخر؟

   اجلواب: إّن هذا الّنذر ُيعّد نذًرا معلًقا،  وهو مباح عند احلنفية، ومكروه كراهة تنزيهية 

عند جهور الفقهاء من الشافعية واحلنابلة ورأي عند املالكية)3(؛ ملا ُروي أّن الّنب، صّلى 

اهلل عليه وسّلم، نهى عن الّنذر، فقال: )إّنه ال يرّد شيًئا، وإّنا ُيستخرج به من البخيل()4(، 

وألّنه عّلق فعل قربة للحصول على غرض معني، فلم تكن نيته خالصة هلل تعاىل، وإّنا 

كانت القربة على سبيل املعاوضة.

1. رواه البخاري معلقًا بصيغة اجلزم، كتاب الزكاة، باب العرض يف الزكاة. 
2. حاشية الروض املربع: 5 /186، بتصرف.

3. الفقه اإلسالمي وأدّلته، 4 /116.
4. صحيح البخاري، كتاب القدر، باب إلقاء الّنذر العبد إىل القدر.
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وعليه؛ جيب عليك الوفاء بنذرك، إذا حتّقق شرطك؛ لقوله تعاىل: }َوْلُيوُفوا ُنُذوَرُهْم {)1(، 

ولقول الّنب، صّلى اهلل عليه وسّلم: )َمْن َنَذَر َأْن ُيِطيَع اهلَل َفْلُيِطْعُه، َوَمْن َنَذَر َأْن َيْعِصَيُه 

َفاَل َيْعِصِه()2(.

   أّما خبصوص حمّرك البحث اآلخر، فإن كان باسم آخر، وليس له أّي عالقة باملوقع 

اإللكرتوني األول، وال ُيعّد حتديًثا له، فال يدخل يف الّنذر؛ ألّن نيتك كانت ختّص حسب 

إفادتك موقًعا واحًدا، وهو األول، فال يتعّدى لغريه إاّل بالنّية.

ورد  اليت  اإللكرتونية،  املواقع  مع  التعامل  مراعاة ضوابط  إىل ضرورة  التنبيه  مع      

2010م،  /1  /21 بتاريخ   78/  1 رقم  األعلى،  اإلفتاء  قراري جملس  بعضها يف   ذكر 

ورقم 3 /79 بتاريخ 18/ 3/ 2010م، واهلل تعاىل أعلم.

العجز عن اإليفاء بالنذر 9. حكم 

    السؤال: نذرت إن رزقين اهلل ولداً أن أزور قرب أمري املؤمنني معاوية بن أبي سفيان، 

واآلن ليس لي قدرة على الوفاء بالنذر، فما احلكم الشرعي يف ذلك؟ 

   اجلواب: النذر ثابت يف القرآن والسنة، قال تعاىل: }ُثمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم َوْلُيوُفوا ُنُذوَرُهْم 

وَُّفوا ِباْلَبْيِت اْلَعِتيِق{)3(، وجاء يف احلديث عن عائشة، رضي اهلل عنها، أن النب صلى  َوْلَيطَّ

اهلل عليه وسلم، قال: )َمْن َنَذَر َأْن ُيِطيَع اهلَل َفْلُيِطْعُه، َوَمْن َنَذَر َأْن َيْعِصَيُه َفاَل َيْعِصه()4(، 

وما نذرته ال يعد من نذر الطاعة، ألنه ال جيوز للمسلم أن يشد الرحال إال إىل املساجد 

الثالثة؛ املسجد احلرام، واملسجد النبوي، واملسجد األقصى، فإذا كان ال جيوز شد الرحال 

إال إىل هذه املساجد، فمن باب أوىل أال جيوز شد الرحال لزيارة قرب معني، وإن كان قرب 
1. احلج: 29.

2. صحيح البخاري، كتاب األيان والّنذور، باب الّنذر يف الطاعة.
3. احلج: 29.

4. صحيح البخاري، كتاب األيان والنذور، باب النذر يف الطاعة.
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أحد الصحابة الكرام، رضي اهلل عنهم أجعني، وشكر اهلل سبحانه على نعمه ال يكون 

بزيارة قرب خمصص، وإنا باحلج إىل بيته، أو غريها من أوجه اخلري املعروفة.

   وعليه فأنت غري ملزم بزيارة قرب أمري املؤمنني معاوية، رضي اهلل عنه، حتى وإن تسنى 

لك ذلك، وال مانع من زيارة القبور بشكل عام؛ ألنها تذكر باآلخرة. واهلل تعاىل أعلم.

10. حتريم دخول بيوت معينة

   السؤال: حصل خالف بني عميت وإخوتها، َحّرمت جراءه دخول بيوتهم، حيث قالت: 

)حيرم علّي دخول بيوتكم حرمة البنت على أبيها(، فما حكم الشرع يف هذا التحريم؟ 

وهل عليها كفارة؟

َأيَُّها النَِّبُّ ملَ     إن حتريم عمتك دخول بيت إخوتها يعد ييناً، فقد قال اهلل تعاىل: }َيا 

حتَرُِّم َما َأَحلَّ اهلل َلَك َتْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجَك َواهلل َغُفوٌر َرِحيٌم* َقْد َفَرَض اهلل َلُكْم حَتِلََّة 

َأيَْاِنُكْم)1( َواهلل َمْواَلُكْم َوُهَو اْلَعِليُم احْلَِكيُم{)2(، فتحليل اليمني كفارتها.

   واألصل أن على من حلف يينًا أن يرب بيمينه، وحيبذ الرجوع عن احللف إن وجد 

احلالف بذلك خريًا من التمسك به، لقوله صلى اهلل عليه وسلم: )َمْن َحَلَف َعَلى يَِنٍي، 

َفَرَأى َغرْيََها َخرْيًا ِمْنَها، َفْلَيْأِتَها، َوْلُيَكفِّْر َعْن يَِيِنِه()3(، وبني اهلل تعاىل صفة التكفري عن 

اليمني، فقال تعاىل: }اَل ُيَؤاِخُذُكُم اهلل ِباللَّْغِو يِف َأيَْاِنُكْم َوَلِكْن ُيَؤاِخُذُكْم مبَِا َعقَّْدمتُ اأْلَيَْاَن 

َفَكفَّاَرُتُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكنَي ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم َأْو ِكْسَوُتُهْم َأْو حَتِْريُر َرَقَبٍة 

َفَمْن ملَْ جَيِْد َفِصَياُم َثاَلَثِة َأيَّاٍم َذِلَك َكفَّاَرُة َأيَْاِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم َواْحَفُظوا َأيَْاَنُكْم َكَذِلَك ُيَبنيُِّ 

اهلل َلُكْم آَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن{)4(. 
1. التحريم: 1 - 2.

2. معنى }حَتِلََّة َأيَْاِنُكْم{ أي كفارة أيانكم.
3. صحيح مسلم، كتاب األيان، باب ندب من حلف يينًا فرأى غريها خريًا منها أن يأتي الذي هو خري ويكفر 

عن يينه.
4. املائدة: 89.
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ما  إخوتها، وهذا  بيوت  بزيارة  قامت  إن  يينها  التكفري عن  فيلزم عمتك      وعليه؛ 

ننصحها به، عماًل مبقتضى احلث على صلة الرحم، وتنب قطعها، لقول رسول اهلل، 

صلى اهلل عليه وسلم: )الرَِّحُم ُمَعلََّقٌة ِباْلَعْرِش، َتُقوُل: َمْن َوَصَليِن َوَصَلُه اهلل، َوَمْن َقَطَعيِن 

َقَطَعُه اهلل()1(، واهلل تعاىل أعلم.
النساء على نفسه 11. حتريم شاب كل 

   السؤال: قال شاب لفتاة: )حرمت على نفسي كل بنات حواء من بعدك(، مكررًا ذلك 

وقاصدًا ملا يقول، فما حكم ذلك؟

   اجلواب: نهى الشارع عن حتريم املسلم على نفسه شيئًا ما أحله اهلل، فقال تعاىل: }َيا َأيَُّها 

الَِّذيَن آَمُنوا ال حتَرُِّموا َطيَِّباِت َما َأَحلَّ اهلل َلُكْم َوال َتْعَتُدوا ِإنَّ اهلل ال حيِبُّ املُْْعَتِديَن{)2(، فإذا 

قصد احلالف من هذا التحريم اليمني، فيعترب قوله هذا ييناً، فإن حنث به وتزوج بغريها 

من شاء من غري احملرمات عليه بنص الشارع، فعليه حينئذ كفارة يني، لقوله تعاىل: }َيا 

َأيَُّها النَِّبُّ ملَ حتَرُِّم َما َأَحلَّ اهلل َلَك َتْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجَك َواهلل َغُفوٌر َرِحيٌم * َقْد َفَرَض 

اهلل َلُكْم حَتِلََّة َأيَْاِنُكْم َواهلل َمْوالُكْم َوُهَو اْلَعِليُم احْلَِكيُم{)3(، وكفارة اليمني هي الواردة يف 

قوله تعاىل: }َفَكفَّاَرُتُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكنَي ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم َأْو ِكْسَوُتُهْم 

َأْو حَتِْريُر َرَقَبٍة َفَمن ملَّْ جَيِْد َفِصَياُم َثاَلَثِة َأيَّاٍم َذِلَك َكفَّاَرُة َأيَْاِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتم{)4(، فإن تزوج 

غريها، فعليه إطعام عشرة مساكني أو كسوتهم، فإن مل يستطع، فعليه صيام ثالثة أيام.

واهلل يقول احلق، وهو يهدي السبيل

1. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب صلة الرحم وحتريم قطيعتها.
2. املائدة: 87.

3. التحريم: 1 - 2.
4. املائدة: 89.
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1. مواصفات الكفن الشرعي

    السؤال: ما مواصفات الكفن الشرعي للرجل واملرأة؟

    اجلواب: إن تكفني امليت فرض كفاية، قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )اْلَبُسوا 

اإلنسان  موت  فبعد  َمْوَتاُكْم()1(،  ِفيَها  َوَكفُِّنوا  ِثَياِبُكْم،  َخرْيُ  َفِإنََّها  اْلَبَياَض،  ِثَياِبُكُم  ِمْن 

وغسله وتطهريه يكفن بشيء من جنس ما جيوز له لبسه يف حياته، وصفات الكفن يف 

السنة، وهو أكمل األكفان، للرجل ثالثة أثواب، إزار ولفافتني، فعن عائشة، رضي اهلل 

عنها، قالت: )ُكفَِّن َرُسوُل اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، يِف َثاَلَثِة َأْثَواٍب ِبيٍض َسُحوِليٍَّة ِمْن 

ُكْرُسٍف، َلْيَس ِفيَها َقِميٌص َواَل ِعَماَمٌة()2(.

فيها  خترج  ألنها  ولفافتني،  ومخار  وإزار  قميص  أثواب:  خبمسة  فتكفن  املرأة  أما      

حال احلياة، فكذلك بعد املمات، وتكره املغاالة يف الكفن، كما يكره التكفني باملعصفر 

واملزعفر والشعر والصوف واجللد، ويغسل امليت باملاء والسدر، ويوضع الطيب على 

الكفن، وجيعل احلنوط فيما بينها، فعن أم عطية قالت: )َدَخَل َعَلْيَنا َرُسوُل اهلل، َصلَّى اهلل 

َعَلْيِه َوَسلََّم، ِحنَي ُتُوفَِّيْت اْبَنُتُه، َفَقاَل: اْغِسْلَنَها َثاَلًثا َأْو مَخًْسا َأْو َأْكَثَر ِمْن َذِلَك ِإْن َرَأْينُتَّ 

ا  َذِلَك مبَِاٍء َوِسْدٍر، َواْجَعْلَن يِف اآْلِخَرِة َكاُفوًرا َأْو َشْيًئا ِمْن َكاُفوٍر، َفِإَذا َفَرْغنُتَّ َفآِذنَّيِن، َفَلمَّ

َفَرْغَنا آَذنَّاُه َفَأْعَطاَنا ِحْقَوُه، َفَقاَل: َأْشِعْرَنَها ِإيَّاُه؛ َتْعيِن ِإَزاَرُه()3(. واهلل تعاىل أعلم.

املرأة شيئًا من مالبسها املخيطة حتت الكفن إلباس  2. حكم 

    السؤال: هل جيوز إلباس املرأة شيئًا من مالبسها املخيطة حتت الكفن؟

     اجلواب: ال مانع من إلباس املرأة شيئًا من مالبسها املخيطة حتت الكفن، فقد قال 

1. سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب يف البياض، وصححه األلباني.
2. صحيح مسلم، كتاب اجلنائز، باب يف كفن امليت.

3. صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب غسل امليت ووضوئه باملاء والسدر.
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ابن قدامة: )ألن املرأة تزيد يف حال حياتها على الرجل يف السرت؛ لزيادة عورتها على 

أحوال  أكمل  وهو  إحرامها  يف  املخيط  تلبس  كانت  وملا  املوت،  بعد  فكذلك  عورته، 

احلياة، استحب إلباسها إياه بعد موتها()1(، علمًا أن جهور الفقهاء من األحناف واملالكية 

والشافعية واحلنابلة اتفقوا على استحباب أن تكفن املرأة يف مخسة أثواب، وهي، إزار، 

ومخار، وقميص، ولفافتني، حلديث أم عطية، قالت: )فكفناها، أم كلثوم ابنة رسول اهلل، 

صلى اهلل عليه وسلم، يف مخسة أثواب، ومخرناها كما خيمر احلي(، قال ابن حجر: )وهذه 

الزيادة صحيحة اإلسناد()2(، والعمل مبا جاء يف السنة النبوية أوىل وأفضل، واهلل تعاىل 

أعلم.

القبور واجتاهاتها ومقاييسها 3. حفر 

    السؤال: ما احلكم الشرعي يف حفر القبور واتاهاتها ومقاييسها؟

   اجلواب: الوارد أن جيَْعَل امليُت يف قربه على جنبه األين، ووجهه قبالة القبلة، وعلى 

هذا جرى عمل أهل اإلسالم من عهد رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، إىل يومنا هذا، 

وقد ثبت عن النب، صلى اهلل عليه وسلم، أنه قال: )البيت احلرام قبلتكم أحياًء وأمواتًا(

)3(، وينبغي أن ُيدنى من حائط القرب القبلي األمامي؛ لئال ينكب على وجهه، وأن يسند 

من خلف ظهره برتاب؛ لئال ينقلب على ظهره.

يكون  أن  األكرب  القرب  حدود  أن  إىل  املسلمني  من  الدفن  خرباء  بعض  وذهب      

55سم،  اللحد  ارتفاع  75سم، وأن يكون  130سم، وعرض  200سم، وعمق  بطول 

وعرضه 50سم، الداخل منه 25سم، واخلارج منه 25سم، تنقص هذه املقاسات كلما 

نقصت جثة امليت، وتزيد كلما زادت، وال تقييد يف ذلك، ولكننا نقتدي بهديه صلى 
1. املغين: 2 /346.

2. فتح الباري: 3 /133.
3. سنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب َما َجاَء ِفى التَّْشِديِد يِف َأْكِل َماِل اْلَيِتيِم، وحسنه األلباني.
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اهلل عليه وسلم؛ بأمره بإعماق القرب، وتوسيعه، وحتسينه، فعن رجل من األنصار، قال: 

)خرجنا مع رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، يف جنازة... فجلس رسول اهلل، صلى اهلل 

الرأس،  قبل  من  أوسع   : ويقول  احلافر،  يوصي  فجعل  القرب  حفرة  على  وسلم،  عليه 

وأوسع من قبل الرجلني لرب عذق له يف اجلنة()1(، وعن هشام بن عامر، قال: )ُشِكَي 

َوَأْوِسُعوا،  اْحِفُروا،  َفَقاَل:  ُأُحٍد،  َيْوَم  اجِلَراَحاُت  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  اهلل  َصلَّى  اهلِل،  َرُسوِل  ِإىَل 

َأِبي،  َفَماَت  ُقْرآًنا،  َأْكَثَرُهْم  ُموا  َوَقدِّ َواِحٍد،  َقرْبٍ  يِف  َوالثَّاَلَثَة  االْثَننْيِ  َواْدِفُنوا   َوَأْحِسُنوا، 

َم َبنْيَ َيَدْي َرُجَلنْيِ()2(. واهلل تعاىل أعلم. َفُقدِّ

املقابر 4. حكم االعتداء على 

    السؤال: ما حكم االعتداء على املقابر من حيث نبشها، أو االعتداء على أرضها؟

   اجلواب: إن اهلل عز وجل كرم اإلنسان حيًا وميتاً، حيث قال يف كتابه الكريم: }َوَلَقْد 

ْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي مَّْن  يَِّباِت َوَفضَّ َكرَّْمَنا َبيِن آَدَم َومَحَْلَناُهْم يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّ

َخَلْقَنا َتْفِضياًل{)3(، وقال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )َكْسُر َعْظمِ  املَيِِّت َكَكْسِرِه 

القرب، فقال: )أَلْن  َحيًّا()4(، وبني الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، كراهة اجللوس على 

جَيِْلَس َأَحُدُكْم َعَلى َجَْرٍة، َفُتْحِرَق ِثَياَبُه، َفَتْخُلَص ِإىَل ِجْلِدِه، َخرْيٌ َلُه ِمْن َأْن جَيِْلَس َعَلى 

َقرْبٍ()5(.

   واتفق الفقهاء على حتريم فتح القبور قبل أن تبلى العظام، فإن بليت جاز فتح القرب 

1. مسند أمحد، مسند األنصار، َحِديُث َرُجٍل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده قوي.
َهَداِء، وقال أبو  2. سنن الرتمذي، كتاب اجلهاد عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، َباُب َما َجاَء يِف َدْفِن الشُّ

عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وصححه األلباني.
3. اإلسراء: 70.

4. سنن أبي داود، كتاب اجلنائز، باب يف احلفار جيد العظم هل يتنكب ذلك املكان، وصححه األلباني.
5. صحيح مسلم، كتاب اجلنائز، باب النهي عن اجللوس على القرب والصالة عليه.
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للضرورة لدفن ميت آخر فيه.

املقابر، وال نبشها، وال االعتداء عليها، حفاظًا     وعليه؛ ال جيوز شرعًا اجللوس على 

على كرامة املدفونني فيها، ولتجنب إيذائهم، وذلك سواء أكانت املقابر للمسلمني، أم 

غريهم. واهلل تعاىل أعلم.
القبور جلرف جزء من مقربة 5. حكم نقل 

    السؤال: ما حكم نقل القبور للتمكن من جرف جزء من مقربة بهدف توسعة الشارع 

الرئيس، وإعادة بناء سور عليه؟ 

    اجلواب: إن اهلل عز وجل كرم اإلنسان حيًا وميتاً، حيث قال تعاىل يف كتابه الكريم: 

}َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيِن آَدَم{)1(، واختلف الفقهاء يف مسألة نقل امليت بعد دفنه، واجلمهور مع 

جواز نقل القرب لضرورة، أو مصلحة مشروعة، وجاء يف املغين: )وإن تيقن أن امليت قد 

بلي وصار رميماً، جاز نبش قربه ودفن غريه فيه()2(.

ثم  آخر  إىل مكان  السؤال،  إليها يف  املشار  القبور  نقل  مانع من  فال  وبناًء عليه؛      

جرف مكانها بعد ذلك، إذا ثبت أن هناك حاجة لذلك، ومصلحة مشروعة، وفق تقدير 

اجلهات املسؤولة يف وزارة األوقاف، وهيئة احلكم احمللي واعتباراتهما، بصفتهما خمولتني 

باملسؤولية عن املقابر املذكورة، ومراعاة املصاحل العامة يف البلدة، واهلل تعاىل أعلم.

6. مقابر األرقام

السؤال: ما حكم نقل جثمان الشهيد من مقربة األرقام إىل مقابر املسلمني، سواًء     

كانت اجلثة قدية، أم حديثة؟ وهل توز صالة الغائب على شهداء مقابر األرقام، وما 

1. اإلسراء: 70.
2. املغين: 2 /383.
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حكم وجود مقابر خاصة بقتلى العدو يف بالد اإلسالم لغرض التبادل أو ما شابه؟ وما 

الواجب الشرعي واألخالقي تاه شهداء مقربة األرقام؟ 

   اجلواب: أنعم اهلل تعاىل على الشهداء، فقال تعاىل: }َفُأوَلِئَك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اهلل َعَلْيِهْم 

احِلِنَي َوَحُسَن ُأوَلِئَك َرِفيًقا{)1(، وهم أحياء عند  َهَداِء َوالصَّ يِقنَي َوالشُّ دِّ ِمَن النَِّبيِّنَي َوالصِّ

َربِِّهْم  ِعْنَد  َأْحَياٌء  َبْل  َأْمَواًتا  اهلل  َسِبيِل  يِف  ُقِتُلوا  الَِّذيَن  حَتَْسنَبَّ  }َوال  تعاىل:  قال  ربهم، 

ُيْرَزُقوَن{)2(، وال يضرهم حجز األعداء جلثثهم يف مقابر األرقام.

   وأما نقل هذه اجلثث من تلك املقابر، فجائز شرعاً، وذلك نظرًا لكون مقابر األرقام 

االصطالحي  املعنى  عليها  ينطبق  وال  للجثث،  وإنا هي حمفظة  حقيقية،  مقابر  ليست 

للمقربة يف اإلسالم.

   وأما صالة اجلنازة على الشهيد، فإنها ال تب يف الراجح من قولي أهل العلم، وذلك 

ملا روي عن جابر بن عبد اهلل، رضي اهلل عنهما، بشأن شهداء أحد، أنه قال: )... َوَأَمَر 

ُلوا، َوملَْ ُيَصلَّ َعَلْيِهْم()3(. ِبَدْفِنِهْم يِف ِدَماِئِهْم، َوملَْ ُيَغسَّ

    وأما ما روي عنه، صلى اهلل عليه وسلم، أنه صلى على أهل أحد، وكرب على محزة 

سبعني تكبرية، فال يصح)4(، وكذلك ما روي عنه، صلى اهلل عليه وسلم، أنه )َخَرَج َيْوًما، 

َفَصلَّى َعَلى َأْهِل ُأُحٍد َصاَلَتُه َعَلى املَيِِّت، ُثمَّ اْنَصَرَف ِإىَل املِْنرَبِ، َفَقاَل: ِإنِّي َفَرٌط َلُكْم، 

َوَأَنا َشِهيٌد َعَلْيُكْم()5(، فهو من حديث عقبة بن عامر، رضي اهلل عنه، وهو حممول على 

الرواية األخرى عنه، رضي اهلل عنه، أنه قال: )َصلَّى َرُسوُل اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، 

1. النساء: 69.
2. آل عمران: 169.

3. صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب الصالة على الشهيد.
4. سبل السالم للصنعاني، 2 /98.

5. صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب الصالة على الشهيد.
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َواأَلْمَواِت()1(، فكان ذلك بعد ثاني  ِلأَلْحَياِء  َكاملَُْودِِّع  َبْعَد ثََاِني ِسِننَي،  ُأُحٍد  َقْتَلى  َعَلى 

سنني، ولو كانت واجبة ملا تركها يف األول، وصالته، صلى اهلل عليه وسلم، عليهم حتتمل 

أمورًا، منها: أن تكون من خصائصه، صلى اهلل عليه وسلم، ومنها أن تكون مبعنى الدعاء، 
ثم هي واقعة عني، ال عموم فيها.)2(

   وأما صالة الغائب على غري الشهداء فجائزة، وذلك ملا روي عن عمران بن حصني، 

رضي اهلل عنه، أنه قال: )قال صلى اهلل عليه وسلم: ِإنَّ َأًخا َلُكْم َقْد َماَت، َفُقوُموا َفَصلُّوا 

َعَلْيِه - َيْعيِن النََّجاِشَي()3(.

   وبالنسبة إىل دفن قتلى الكفار يف مقابر خاصة، فذلك مشروع، انطالقًا من قوله تعاىل: 

}َوِإْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا مبِِْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِه{)4(.

   مع التنويه إىل الواجب الشرعي واألخالقي امللقى على املسلمني تاه العمل على 

حترير جثث الشهداء، ودفنهم وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، واهلل تعاىل أعلم.

القبور 7. حكم نقل 

    السؤال: توجد لعائلة ثالثة قبور أعمارها أكثر من مئة عام تقريباً، ونتيجة احلفريات، 

واالنهيارات، واألمطار، كشفت هذه القبور، وبعضها انفتح، وأصبحت األرض حوهلا 

حمطًا للقمامة، فهل جيوز نقل هذه القبور إىل املقربة العامة حسب األصول، حتى يتسنى 

االستفادة من األرض؟

    اجلواب: اختلف الفقهاء يف مسألة نقل امليت بعد دفنه، فذهب احلنفية إىل القول باملنع 

1. صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة أحد.
2. فتح الباري البن حجر، 3 /211.

3. صحيح مسلم، كتاب اجلنائز، باب يف التكبري على اجلنازة.
4. النحل: 126.
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مطلقًا ألي سبب من األسباب، وذهب الشافعية إىل جواز نقله لضرورة، كما لو دفن 

دون أن يغسل، وذهب املالكية إىل جواز نقله ملصلحة، كدفنه مع أهله، وذهب احلنابلة 

إىل جواز نقل امليت لغرض صحيح، وعذر مقبول شرعاً.

   وعليه؛ فال مانع من نقل هذه القبور إىل املقربة العامة؛ ألن يف بقائها مكانها إيذاء لرفاة 

أصحابها، وخلطورة جرفها بسبب احلفريات واألمطار وغريها، على أن يتم النقل مبوافقة 

أولياء املدفونني يف هذه القبور، وعلى الوجه املشروع، واهلل تعاىل أعلم.

املوتى 8. حكم نقل عظام 

أي   ،1986 منذ عام  فيها أحد  يدفن  قبورها )فساقي(، مل  لدينا مقربة قدية     السؤال: 

منذ 27 سنة، ونريد استبداهلا بقبور من الباطون؛ وذلك تيسريًا للدفن خاصة يف فصل 

الشتاء، ما يضطرنا إىل نقل العظام، فما حكم الشرع يف ذلك؟ 

   اجلواب: إن اهلل عز وجل كرم اإلنسان حيًا وميتاً، حيث قال يف كتابه الكريم: }َوَلَقْد 

ْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي مَّْن  يَِّباِت َوَفضَّ َكرَّْمَنا َبيِن آَدَم َومَحَْلَناُهْم يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّ

َخَلْقَنا َتْفِضياًل{)1(، وقال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )َكْسُر َعْظمِ  املَيِِّت َكَكْسِرِه 

َحيًّا()2(، وقد اختلف الفقهاء يف مسألة نقل امليت بعد دفنه، فذهب احلنفية إىل القول 

باملنع مطلقًا ألي سبب من األسباب، وذهب الشافعية إىل جواز نقله لضرورة كما لو 

وذهب  أهله،  مع  كدفنه  ملصلحة  نقله  جواز  إىل  املالكية  وذهب  يغسل،  أن  دون  دفن 

احلنابلة إىل جواز نقل امليت لغرض صحيح، وعذر مقبول شرعاً، ولكن ال مانع من 
النقل عند اجلمهور لضرورة، أو مصلحة، أو غرض صحيح.)3(

1. اإلسراء: 70.
2. سنن أبي داود، كتاب اجلنائز، باب يف احلفار جيد العظم هل يتنكب ذلك املكان، وصححه األلباني.

3. فقه السنة: 1 /561.
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    وعليه؛ فال حيبذ اللجوء إىل نقل عظام املوتى إال بعد التأكد من أن اجلثامني املدفونة 

قد بليت، وأن هناك مصلحة شرعية معتربة هلذا النقل، وذلك يقرره أهل اخلربة والدراية 

بهذا الشأن، من أهل البلد واملسؤولني فيها، واهلل تعاىل أعلم.

واهلل يقول احلق وهو يهدي إىل سواء السبيل
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املقتول 1. توزيع دية 

    السؤال: كيف توزع دية املقتول؟

     اجلواب: األصل أن دية املقتول توزع على املستحقني هلا شرعًا دون سواهم، واملستحقون 

للدية هم الورثة، فتوزع الدية على الورثة كما تنص حجة حصر اإلرث الشرعية، فعن 

َيُة ِلْلَعاِقَلِة)1(، َواَل  اِب، َيُقوُل: الدِّ سعيد بن املسيب، رضي اهلل عنه، قال: )َكاَن ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّ

اُك ْبُن ُسْفَياَن: َكَتَب ِإَليَّ َرُسوُل اهلل،  حَّ َتِرُث املَْرَأُة ِمْن ِدَيِة َزْوِجَها َشْيًئا، َحتَّى َقاَل َلُه الضَّ

َباِبي، ِمْن ِدَيِة َزْوِجَها، َفَرَجَع ُعَمُر()2(. صلى اهلل عليه وسلم، َأْن ُأَورَِّث اْمَرَأَة َأْشَيَم الضِّ

َعَلى  اْلَقِتيِل  َوَرَثِة  َبنْيَ  ِمرَياٌث  اْلَعْقَل  )ِإنَّ     وقال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، 

َقَراَبِتِهْم، َفَما َفَضَل َفِلْلَعَصَبِة( )3(، ما يدل على أن دية املقتول تقسم على ورثته كسائر 

األموال اليت يرتكها املتوفى، يقول ابن قدامة، رمحه اهلل: )ودية املقتول موروثة عنه، كسائر 

أمواله()4(، ويف حال كان من الورثة قاصر فيحفظ له حقه من الدية، كما حيفظ حقه من 

سائر املرياث املستحق له، ويعطى له بعد البلوغ.

    وبناًء عليه؛ فال بد من مراجعة احملكمة الشرعية املتخصصة الستخراج حصر إرث 

للمتوفى، ليتم على إثره توزيع تركته وديته حسب األصول الشرعية املرعية، واهلل تعاىل 

أعلم.

  

1. قوله: )للعاقلة( يعين للعصبة.
2. سنن أبي داود، كتاب الفرائض، باب يف املرأة ترث من دية زوجها، وصححه األلباني.

3. سنن أبي داود، كتاب الديات، باب ديات األعضاء، وحسنه األلباني.
4. املغين: 7 /205.
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املقتولة  املرأة  2. ملن تؤول والية دم 

    السؤال: ملن تؤول والية دم املرأة املقتولة، علمًا أن هلا أربع بنات، وولد واحد، ووالديها 

متوفيان، وهلا أختان، وأخ واحد، وعم واحد يقيم خارج فلسطني؟

    اجلواب: املقصود بولي الدم: من يرجع إليه حق املطالبة بالقود، واختلف الفقهاء يف 

حتديده على أربعة أقوال:

احلنفية،  من  اجلمهور  مذهب  وهو  وصغارًا،  كبارًا  ونساًء،  رجااًل  جيعهم،  الورثة   .1

والشافعية واحلنابلة.

2. العصبة من الذكور فقط، فال دخل فيه للنساء مطلقاً، وال للزوج، وال األخ ألم، أو اجلد 

ألم، وهذا هو املشهور من مذهب مالك، والشافعية يف قول، وأمحد يف رواية عنه، واختاره 

شيخ اإلسالم ابن تيمية.

3. الذكور الوارثون من القرابة، أو ذوي األسباب، فيدخل يف هذا الزوج، واإلخوة ألم، 

واجلد ألم، وقال بذلك اإلمامان الليث واألوزاعي.

4. ذوو األنساب –أي األقارب- من الرجال والنساء دون الزوجني، وهذا أحد األقوال 
يف املذهب املالكي.)1(

   والراجح هو رأي اجلمهور، واهلل تعاىل أعلم؛ وذلك لألدلة اآلتية:

1. قوله صلى اهلل عليه وسلم: )َفَمْن ُقِتَل َلُه َبْعَد َمَقاَليِت َهِذِه َقِتيٌل، َفَأْهُلُه َبنْيَ ِخرَيَتنْيِ، َأْن 

َيْأُخُذوا اْلَعْقَل، َأْو َيْقُتُلوا()2(، ولفظ األهل يشمل الرجال والنساء.

 2. ما روي عن عبد الرزاق، عن زيد بن وهب: )َأن رجاًل قتل آخر يِف عهد عمر، فطالب 

1. أنظر املوسوعة الفقهية: 30 /177.
2. سنن أبي داود، كتاب الديات، باب ولي العمد يرضى بالدية، وصححه األلباني.



284

أولياؤه بالقود، ثمَّ َقاَلت ُأْخت اْلَقِتيل َوَكاَنت َزْوَجة اْلَقاِتل: قد َعَفْوت َعن َحقي، َفَقاَل 

1*(، فالدليالن يفيدان بأن والية الدم تؤول إىل جيع الورثة من الرجال 

عمر: عتق الرجل()

أو  اإلرث  واستحقاق  الدم،  والية  بني  تالزم  األخرى ال  اآلراء  والنساء، وعلى بعض 

الدية، كما يف الرأي الرابع، وولي الدم من العصبات قد حيجب عن املرياث مع وجود 

وارث من أصحاب الفروض، من ال يرث مع وجوده، كما يف حال وجود االبن الذي 

حيجب األخ، واهلل تعاىل أعلم.

3. دية الطفل  

جراء  املقصود  غري  القتل  حاالت  يف  سنوات   5 بعمر  طفل  دية  تبلغ  كم  السؤال:    

اإلهمال، وذلك حسب األصول والقانون؟

   اجلواب: ال بد أواًل من ثبوت اإلدانة بالقتل على اجلاني، وذلك يكون من قبل القضاء، 

بصفته اجلهة املخولة بذلك، فإذا انطبق وصف القتل اخلطأ على اإلهمال املتسبب مبوت 

الطفل املشار إليه يف السؤال، وثبتت إدانة املتسبب بالقتل اخلطأ، فإن الدية الشرعية 

لذلك حمددة مبائة ناقة، حسب قرار جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني رقم )2 /86( بتاريخ 

24/ 2/ 2011م، واملعمول به لدينا حتى تارخيه، وقدرت قيمتها املخففة عن القتل اخلطأ 

عند اختاذ القرار بـ)84000( أربعة وثانني ألف دينار أردني، تدفع لذوي القتيل، من 

جانب القاتل وعاقلته، مع مالحظة أن دية الصغري ال ختتلف عن دية الكبري يف قيمتها، 

ويف كونها تقسم بني ورثته حسب القسمة الشرعية.

   منوهًا إىل أن جملس اإلفتاء األعلى يف قراره املذكور أعاله دعا أولياء املقتول للرمحة 

فاهلل تعاىل حث على الصفح والعفو يف سياق  القتل اخلطأ،  يقع  بالقاتل وذويه، حني 

* البدر املنري، ابن امللقن: 8 /39، وقال: إسناده صحيح
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احلديث عن الدية، فقال تعاىل: }َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتَِّباٌع ِباملَْْعُروِف َوَأَداٌء ِإَلْيِه 

ِبِإْحَساٍن َذِلَك خَتِْفيٌف ِمْن َربُِّكْم َوَرمْحٌَة َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذِلَك َفَلُه َعَذاٌب َأِليٌم{)1(. واهلل 

تعاىل أعلم.

4. حكم إجهاض اجلنني دون مسوغ شرعي  

    السؤال: امرأة قامت بإجهاض جنينها بعد أربعة أشهر من محلها دون مسوغ شرعي، 

فهل تلزم بدفع الدية يف هذه احلالة، وما مقدارها، وملن تدفع الدية يف حال موافقة الزوج 

على اإلجهاض؟

    اجلواب: حرم اإلسالم اإلجهاض، ما مل تكن هناك ضرورة ملحة تستدعيه، ويأثم من 

يشارك فيه، وعلى املباشرين له الغرة، يشرتكون فيها، وتوزع على الورثة، سوى املتسببني 

به، وتدفع للذكر واألنثى، إال أن يعفو الورثة، والغرة هي نصف ُعشر دية الرجل احلر؛ 

ألن النب، صلى اهلل عليه وسلم: )َقَضى يِف اْمَرَأَتنْيِ ِمْن ُهَذْيٍل اْقَتَتَلَتا َفَرَمْت ِإْحَداُهَما 

اأْلُْخَرى حِبََجٍر، َفَأَصاَب َبْطَنَها َوِهَي َحاِمٌل، َفَقَتَلْت َوَلَدَها الَِّذي يِف َبْطِنَها، َفاْخَتَصُموا ِإىَل 

النَِّبِّ، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقَضى َأنَّ ِدَيَة َما يِف َبْطِنَها ُغرٌَّة، َعْبٌد َأْو َأَمٌة()2(، واهلل تعاىل 
أعلم.  

الروح 5. حكم إجهاض امرأة جلنينها قبل نفخ 

   السؤال: ما حكم قيام امرأة حامل بإجهاض جنني يف األسبوع الثاني، قبل ظهور دقات 

قلبه؟

   اجلواب: اتفق جهور الفقهاء على حتريم إجهاض اجلنني بعد مائة وعشرين يوماً، أي 

1. البقرة: 178.
2. صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الكهانة.
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بعد الطور الثالث، الذي فيه تنفخ الروح، دون مربر أو سبب شرعي يقتضي ذلك؛ ألنه 

يعد من باب قتل النفس اليت حرم اهلل إال باحلق، يقول اهلل تعاىل: }َواَل َتْقُتُلوا النَّْفَس الَّيِت 

َحرََّم اهلل ِإالَّ ِباحْلَّق{)1(، وقال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )ِإنَّ َأَحَدُكْم جيَْمُع َخْلُقُه 

يِف َبْطِن ُأمِِّه َأْرَبِعنَي َيْوًما، ُثمَّ َيُكوُن يِف َذِلَك َعَلَقًة ِمْثَل َذِلَك، ُثمَّ َيُكوُن يِف َذِلَك ُمْضَغًة 

ِمْثَل َذِلَك، ُثمَّ ُيْرَسُل املََلُك َفَيْنُفُخ ِفيِه الرُّوَح، َوُيْؤَمُر ِبَأْرَبِع َكِلَماٍت، ِبَكْتِب ِرْزِقِه، َوَأَجِلِه، 

َوَعَمِلِه، َوَشِقيٌّ َأْو َسِعيٌد...()2(، أما إجهاض اجلنني قبل ذلك، أي قبل نفخ الروح، فقد 

اختلف الفقهاء فيه، والراجح حتريه إن كان دون عذر. 

   وعليه؛ فال جيوز إسقاط احلمل يف خمتلف مراحله إال مبربر شرعي، ويف حدود ضيقة 

جدًا، فإذا كان احلمل يف الطور األول وهي مدة األربعني يوماً، وكان يف إسقاطه مصلحة 

شرعية، أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إذا كان إسقاطه يف هذه الفرتة دون سبب 

شرعي، أو بداعي خشية املشقة يف تربية األوالد، أو االكتفاء مبا لدى الزوجني من أوالد 

فال جيوز، وهو ما ذهب إليه جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني، يف قراره رقم: )2 /66( 

بتاريخ 6/ 1/ 2008م، واهلل تعاىل أعلم.

6. حكم حرق اإلنسان لنفسه احتجاجًا على ظروف معيشته

   السؤال: ما حكم إقدام بعض األشخاص على حرق أنفسهم احتجاجًا على األوضاع 

االقتصادية الصعبة؟

   اجلواب: إن قتل اإلنسان لنفسه حرام شرعاً، يقول اهلل تعاىل: }...َوال َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم 

ِإنَّ اهلل َكاَن ِبُكْم َرِحيًما * َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك ُعْدَواًنا َوُظْلًما َفَسْوَف ُنْصِليِه َناًرا َوَكاَن َذِلَك 

1. اإلسراء: 33.
2. صحيح مسلم، كتاب القدر، باب كيفية اخللق اآلدمي يف بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته.
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ِبَشْيٍء يِف  َنْفَسُه  َقَتَل  َيِسرًيا{)1(، وقال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )َمْن  َعَلى اهلل 

أن يقدم على حرق نفسه حتت  إنسان  اْلِقَياَمِة()2(، فال جيوز ألي  َيْوَم  ِبِه  ُعذَِّب  ْنَيا،  الدُّ

أي ظرف من الظروف، ومهما ساءت أوضاعه االقتصادية أو االجتماعية، أو التعليمية، 

فالنفس ليست ملكًا لصاحبها، بل هي ملك هلل تعاىل، لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه 

ُأ ِبَها يِف َبْطِنِه يِف َناِر َجَهنََّم، َخاِلًدا  وسلم: )َمَن َقَتَل َنْفَسُه حِبَِديَدٍة، َفَحِديَدُتُه يِف َيِدِه، َيَتَوجَّ

اُه يِف َناِر َجَهنََّم َخاِلًدا خمَلًَّدا ِفيَها  خمَلًَّدا ِفيَها َأَبًدا، َوَمْن َشِرَب مَسًّا؛ َفَقَتَل َنْفَسُه، َفُهَو َيَتَحسَّ

َأَبًدا، َوَمْن َتَردَّى ِمْن َجَبٍل؛ َفَقَتَل َنْفَسُه، َفُهَو َيرَتَدَّى يِف َناِر َجَهنََّم َخاِلًدا خمَلًَّدا ِفيَها َأَبًدا()3(.

    وينبغي للمسلم أن ال يتمنى املوت لضر أصابه، أو يقدم على االنتحار، وإن كان ال 

بد فاعاًل فليقل كما جاء يف احلديث، فعن أنس، رضي اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل، صلى 

اهلل عليه وسلم: )اَل َيَتَمنَّنَيَّ َأَحُدُكُم املَْْوَت ِمْن ُضرٍّ َأَصاَبُه، َفِإْن َكاَن ال ُبدَّ َفاِعاًل، َفْلَيُقِل: 

اللهمَّ َأْحِييِن َما َكاَنِت احْلََياُة َخرْيًا ِلي، َوَتَوفَّيِن ِإَذا َكاَنِت اْلَوَفاُة َخرْيًا ِلي()4(، فالبالء سنة 

كونية أصابت سادات البشر من األنبياء والصاحلني، ال يكاد يسلم منها أحد، فإذا أحسن 

املؤمن التعامل معها، فصرب، وجعل ذلك سببًا لرجوعه إىل اهلل واجتهاده يف العبادات 

واألعمال الصاحلة، كان البالء خريًا له، وكان مكفرًا لذنوبه، فقد قال رسول اهلل، صلى 

اهلل عليه وسلم : )َما ُيِصيُب املُْْسِلَم ِمْن َنَصٍب َوال َوَصٍب، َوال َهمٍّ َوال ُحْزٍن، َوال َأًذى 

ْوَكِة ُيَشاُكَها، ِإال َكفََّر اهلل ِبَها ِمْن َخَطاَياُه()5(، وال يصح عند أحد من  ، َحتَّى الشَّ َوال َغمٍّ

العقالء، أن يستجري اإلنسان من الرمضاء بالنار، فكيف يفر من ضيق وشدة مؤقتة، إىل 
1. النساء: 29 - 30.

2. صحيح البخاري، كتاب األدب، باب ما ينهى من السباب واللعن.
3. صحيح مسلم، كتاب اإليان، باب غلظ حتريم قتل اإلنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به يف 

النار، وأنه ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة.
4. صحيح البخاري، كتاب األشربة، باب تين املريض املوت.

5. صحيح البخاري، كتاب املرضى، باب ما جاء يف كفارة املرض.
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عذاب دائم ال نهاية له، لبالء وشدة أو ضر أصابه.

األخرى  الوسائل  ويبحث عن  إىل هالكه،  يؤدي  فعل شيء  يتسرع يف  ال  فاملسلم     

إجياد  األمر  والة  وعلى  ومؤثر،  حمدد  بشكل  االحتجاج  رسالة  توصل  اليت  املشروعة 

قال  رعيته،  عن  مسؤول  وهو  راع  فاإلمام  املواطنني،  ملشكالت  املناسبة  احللول 

َراٍع،  فاإِلَماُم  َرِعيَِّتِه،  َعْن  َوَمْسُئوٌل  َراٍع،  )ُكلُُّكْم  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  اهلل،   رسول 

و هو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه()1(، واهلل تعاىل أعلم.  

العمل التعويض الشرعي عن اإلصابة يف  7. مقدار 

   السؤال: أنا صاحب منجرة، أصيب لدي أحد العمال باليد اليمنى، وقطع من أصابعه 

البنصر والوسطى والسبابة قطعًا كاماًل، وذلك مبقدار سالميتني بسبب إهمال العامل، 

حيث توجد محاية لآللة اليت يعمل عليها، ومل يقم برتكيبها قبل العمل ما تسبب حبدوث 

اإلصابة، فهل يستحق هذا العامل تعويض مالي؟ وما مقداره شرعًا؟

   اجلواب:  األصل أن يف أصابع اليدين العشرة دية كاملة، كذلك يف أصابع الرجلني؛ 

ألن يف قطعها أو قلعها تفويت منفعة، ويف قطع كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلني 

ُعشر الدية أي ما يعادل عشرة من اإلبل، لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )يِف ِدَيِة 

اأَلَصاِبِع الَيَدْيِن َوالرِّْجَلنْيِ َسَواٌء، َعْشٌر ِمَن اإِلِبِل ِلُكلِّ ُأْصُبٍع()2(، مؤكدين على ضرورة 

التحري عن املتسبب باحلادث ليتم بعده حتديد اجلزاء، واهلل تعاىل أعلم.

1. صحيح البخاري، كتاب االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس، باب العبد راع يف مال سيده وال يعمل إال بإذنه.

2. سنن الرتمذي، كتاب الديات عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء يف دية األصابع، وصححه األلباني.
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التعويض عن خطأ طيب أودى حبياة جنني  .8

   السؤال : اتفق رجل مع أحد األطباء على أن يقوم بتوليد زوجته يف مشفى معني، على 

أن يدفع له مكافأة غري األجر الذي سيتقاضاه، ويف موعد الوالدة اتصل بالطبيب، وطلب 

منه احلضور حسب االتفاق، إال أنه مل حيضر يف املوعد احملدد، وتأخر كثريًا، وملا وصل كان 

الطفل يعاني من نقص حاد يف األوكسجني، مع العلم أنه مل يكن هناك أي مشكالت 

تذكر لدى الطفل أثناء احلمل، وظل الطفل يعاني من قصور عام يف جسده بعد الوالدة، 

وأجع أطباء األطفال أن ظروف الوالدة هي املتسبب يف هذه احلالة، وتويف الطفل بعد 

ثانية أشهر، ومنعت األم من احلمل مرة أخرى بسبب تأثر رمحها، وقد أنكر الطبيب 

أنه املتسبب بذلك، وبعد رفع دعوى قضائية ضده أصدرت احملكمة حكمًا يقضي بدفع 

تعويض قيمته 1.9 مليون شيقل، فهل حيق للزوج أخذ هذا التعويض؟ 

   اجلواب: فإن قضايا التعويضات من اختصاص احملاكم ذات الصلة، والتعويض عن 

ضرر حلق بالشخص أمر جائز شرعاً، على أن ال يزيد عن قيمة الضرر املتسبب به، وقد 

حكي عن اإلمام اخلطاب قوله: )ال أعلم خالفًا يف أن املعاجل إذا تعدى فتلف املريض كان 

ضامنًا()1(، وقد قال اهلل تعاىل: }َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َأْن َيْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخَطًأ َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمًنا َخَطًأ 

َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِدَيٌة ُمَسلََّمٌة ِإىَل َأْهِلِه{)2(، فهذه اآلية أصل يف تضمني الضرر الواقع 

يف اخلطأ، وتقصري الطبيب أو عدمه يرجع فيه إىل أصحاب االختصاص، ومن أهمهم 

نقابة األطباء، أو من يكلفونه بذلك.

 ومع هذا، فالعفو والصلح أفضل، قال تعاىل: }َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأال حتِبُّوَن َأْن َيْغِفَر 

1. موسوعة الدفاع عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، 3/ 370.
2. النساء: 92.
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اهلل َلُكْم َواهلل َغُفوٌر َرِحيٌم{)1(، ويقول صلى اهلل عليه وسلم: )َما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل، 

َوَما َزاَد اهلل َعْبًدا ِبَعْفٍو ِإالَّ ِعزًّا، َوَما َتَواَضَع َأَحٌد هللِ ِإالَّ َرَفَعُه اهلل()2(. واهلل تعاىل أعلم.

التعويض عن اخلطأ الطيب  9. طريقة توزيع 

   السؤال: تويف زوجي منذ أربع سنوات نتيجة إهمال طب يف إحدى املشايف األجنبية، 

وبعد رفع القضية على املشفى، فرضت احملكمة لي والبين تعويًضا مالًيا، ومبلغ ابين 

سيوضع حتت إشراف احلكومة هناك حتى يبلغ سّن الرشد، واملبلغ اآلخر سوف ينح 

لي، فهل التعويض يقّسم كالقسمة الشرعية يف املرياث؟ علًما أّن والد زوجي ُيطالبين 

حبّصته من املبلغ كمرياث له؟

   اجلواب: إن ما يدفع من مال لذوي امليت بسبب قتل خطأ يطلق عليه الدية يف الشريعة 

اإلسالمية، والتعويض املذكور يف السؤال يأخذ صفة الدية الشرعية، واليت يفرتض أن 

توزع حسب أحكام املرياث؛ ألنه اسُتِحَق بسبب قتل خطأ تثل يف صورة إهمال طب.

   غري أن بعض األنظمة املدنية تقضي يف مثل هذه القضايا حسب قوانينها اخلاصة، 

واليت حتدد من خالهلا األطراف الذين يصرف هلم التعويض، ونصيب كل منهم.

   ويف املسألة املذكورة صدر قرار التعويض عن جهة مدنية، يقضي بصرف التعويض 

عن تلك احلادثة ألشخاص حمددين، وال نصيب لغري من ذكروا يف قرار احملكمة من 

مثل  أن  يدرك  احلالل  يتحرى  الذي  املسلم  أن  غري  التعويض،  من  االستفادة  شلتهم 

هذا القرار املتعلق بتعويض من وفاة فيه هضم حلقوق الورثة الشرعيني اآلخرين غري 

املذكورين يف قرار احملكمة، فمن حصل على حق التعويض من احملكمة املدنية مدعو 

إىل النظر يف االستحقاقات الشرعية اخلاصة مبن مل يشملهم قرار التعويض من الورثة. 

1. النور: 22.
2. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب استحباب العفو والتواضع.
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   وعليه؛ فاألمر يعود يف املسألة إىل االحتكام إىل التقوى والورع، أكثر من االحتماء مبظلة 

قوانني وضعية ختالف أحكام الشرع احلنيف، فاستفت قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك، 

والرب حسن اخللق، واإلثم ما حاك يف صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس.

   فأنت مدعوة إىل مراعاة التقسيم الشرعي على اعتبار أن التعويض الذي حصلت 

عليه هو دية شرعية تقسم على ورثة املتوفى، وذلك أحوط لدينها، وأبرأ لذمتها، واهلل 

تعاىل أعلم.

10. ما يرتتب على سائق سيارة تسبب بدهس شخص ووفاته

   السؤال: ماذا يرتتب على سائق سيارة يسوق سيارته بتهور ما أدى إىل دهس شخص 

ووفاته؟

   اجلواب: األصل أن حيرص السائق على األخذ بأسباب األمن والسالمة ووسائلهما 

لتجنب ارتكاب احلوادث، وقد جاء يف قرار جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني رقم 1 /96  

بتاريخ 26/ 4/ 2012م، ما يأتي: 

إىل  استنادًا  االلتزام،  واجبة  االختصاص  جهات  قبل  من  املنظمة  السري  قواعد  إن     

القاعدة الشرعية )تصرفات اإلمام بالرعية منوطة باملصلحة(، وقاعدة )سد الذرائع(، ألن 

االلتزام بها متوافق مع نصوص الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة اإلسالمية.

   وإن جملس اإلفتاء األعلى يرى أن االلتزام بقواعد تنظيم املرور أمر واجب شرعاً، 

ألنها تقوم على حتقيق املصاحل ودرء املفاسد، وأن خمالفها ضامن، والظاهر أنه يأثم إن 

حصل منه ضرر أو إتالف.

   والسائق مسؤول عن األضرار اليت يلحقها باآلخرين، سواء يف البدن أم املال، إن 

حصل ذلك منه عن طريق اإلهمال، أو اخلطأ، وما حيصل من وفيات لألشخاص بسبب 
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السرعة الزائدة أو التقصري يف صيانة السيارة مثاًل، فيعامل معاملة القتل اخلطأ؛ ألنه 

مل يقصد القتل ومل يتعمده، وبالتالي فالواجب على عاقلته دية لكل من مات يف ذلك 

احلادث من أشخاص، وتب عليه كفارة القتل عن كل شخص، وكفارة القتل هي عتق 

رقبة مؤمنة، فإن مل جيدها فصيام شهرين متتابعني، لقول اهلل تعاىل: }َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َأْن َيْقُتَل 

ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخَطًأ َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمًنا َخَطًأ َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِدَيٌة ُمَسلََّمٌة ِإىَل َأْهِلِه.... َفَمْن ملَْ 

جَيِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعنْيِ َتْوَبًة ِمَن اهلل َوَكاَن اهلل َعِليًما َحِكيًما{)1(. واهلل تعاىل أعلم.

املرياث وإلزامها بالدية املتسببة باملوت يف حادث سري من  11. مدى حرمان 

   السؤال: تويف والدي حبادث سري وكانت أخيت هي اليت تقود السيارة، وأصيبت هي 

األخرى، وبعض إخوتي يتهمونها بالقتل غري العمد، ويطالبونها بالدية، ويريدون أن 

حيرموها من املرياث، فما حكم الشرع يف ذلك؟

   اجلواب: إذا كانت أختك قد أخذت بأسباب السالمة كافة؛ من االلتزام بقوانني السري، 

وعدم تاوز السرعة املسموح بها، فال شيء عليها، وإن كان األمر خبالف ذلك بأن وقعت 

يف شيء من اإلهمال والتفريط، فحينئذ يلزمها أمران:

   األول: الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعني.

   الثاني: الدية، وتدفع لورثة املقتول، لقوله تعاىل: }َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َأْن َيْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإالَّ 

َخَطًأ َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمًنا َخَطًأ َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِدَيٌة ُمَسلََّمٌة ِإىَل َأْهِلِه{)2(، وتسقط الدية 

بعفو الورثة، فإن عفا بعضهم وطالب آخرون بها، سقط حق من عفا، بشرط أن يكون 

بالغًا راشدًا.)3( 

1. النساء: 92.

2. النساء: 92.
3. أحكام حوادث السيارات، للشيخ حممد بن صاحل العثيمني.
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اإلخوة  على  وتقسم  األب،  من جهة  األقارب  وهم  العاقلة،  تتحملها  الدية  وهذه     

وبنيهم، ثم األعمام وبنيهم، ثم أعمام اجلد وبنيهم )1(، ملا ورد أن رسول اهلل، صلى اهلل 

عليه وسلم، قضى بالدية على العاقلة، فعن املغرية بن شعبة: )َأنَّ اْمَرَأًة َقَتَلْت َضرََّتَها 

َيِة،  ِبَعُموِد ُفْسَطاٍط، َفُأِتي ِفيِه َرُسوُل اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، َفَقَضى َعَلى َعاِقَلِتَها ِبالدِّ

َوَكاَنْت َحاِماًل، َفَقَضى يِف اجْلَِننِي ِبُغرٍَّة()2(، وال تتحمل هذه املرأة من الدية أكثر ما يتحمله 

غريها من أفراد األسرة، إال أنها ال ترث منها شيئاً. 

   وأما بقية مرياث الوالد غري الدية، فذهب اإلمام مالك إىل أن القاتل خطأ يرث من 

عليه وسلم:  اهلل  قوله صلى  لعموم  وذلك  يرث)3(،  أنه ال  إىل  اجلمهور  وذهب  الدية، 

)َلْيَس ِلْلَقاِتِل َشْيٌء()4(، وعلى اإلخوة أن يأخذوا بالعفو والصفح يف شأن الدية، مراعاًة 

ملا بينهم من األرحام، وإن حصل خالف يف شأن املرياث، فريفع األمر إىل القضاء؛ للبت 

فيه بصفته صاحب االختصاص بذلك، واهلل تعاىل أعلم.

واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

1. املوسوعة الفقهية: 29 /221.
2. صحيح مسلم، كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات، باب دية اجلنني ووجوب الدية يف قتل اخلطأ 

وشبه العمد على عاقلة اجلاني.
3. املوسوعة الفقهية: 3 /23 - 24.

4. سنن أبي داود، كتاب الديات، باب ديات األعضاء، وحسنه األلباني.
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الليزر الزائد باستخدام  الشعر  إزالة  1. حكم 

املتخصصة  املراكز  النساء يف  الليزر عند  باستخدام  الشعر  إزالة  ما حكم      السؤال: 

بذلك، علمًا بأن اللواتي يقمن بهذا العمل سيدات؟

    اجلواب: إن من خصال الفطرة يف اإلسالم إزالة الشعر من األماكن احلساسة، لقول 

رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )اْلِفْطَرُة مَخٌْس، َأْو مَخٌْس ِمْن اْلِفْطَرِة، اخْلَِتاُن، َوااِلْسِتْحَداُد، 

1*(، غري أنه ال جيوز شرعًا كشف العورة 

اِرِب() َوَتْقِليُم اأْلَْظَفاِر، َوَنْتُف اإْلِِبِط، َوَقصُّ الشَّ

أمام من حيرم عليهم رؤيتها من أجل إزالة الشعر، وعورة املرأة على املرأة هي من السرة 

إىل الركبة، فال جيوز للمرأة أن تكشف عورتها لغريها من النساء إال للضرورة، كالعالج 

وغريه، وال تعترب إزالة الشعر من هذه األماكن من الضرورات.

   وعليه؛ فيجوز إزالة الشعر عن جسد املرأة بشكل عام، وجيوز هلا أن تزيل الشعر  الذي 

ما بني السرة والركبة بنفسها، أما خارج هذه العورة؛ كاليدين واإلبط والساقني، فتجوز 

إزالته عن طريق نساء ثقات متخصصات بهذا اجملال، مع مراعاة تنب ما يسبب األضرار 

الصحية، أو األعراض اجلانبية، واهلل تعاىل أعلم.
العناية بالبشرة 2. حكم استخدام مركبات اإليثانول وامليثانول يف مستحضرات 

    السؤال: هل جيوز استخدام مركبات اإليثانول وامليثانول يف مستحضرات التجميل 

ألغراض عالج البشرة؟ وما النسبة املسموح بها يف حال جواز ذلك؟

    اجلواب: بعد البحث واالستيضاح حول طبيعة املادتني املذكورتني يف السؤال أعاله، 

فإن اإليثانول املعروف باسم )السبريتو(، يستعمل يف حتضري األدوية، ويف املسكرات، 

وامليثانول مادة سامة تستخدم يف تركيب السموم واملبيدات.

* صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة.
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األدوية  استعمال  فإن  املادتني،  هلاتني  تعرضت  اليت  الفقهية  األحباث  إىل  وبالرجوع    

املشتملة على الكحول؛ كاإليثانول، بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية اليت 

ال بديل عنها، جيوز بشرط أن يصفها طبيب عدل، كما جيوز استعماهلا بالنسب الضئيلة 

املستهلكة مطهرًا خارجيًا للجروح، وقاتاًل للجراثيم، ويف الكريات والدهون اخلارجية، 

وأما بالنسبة إىل مادة امليثانول فهي غري مسكرة، وإنا سامة، فيجوز استعماهلا مبا ال يضر 

صحة اإلنسان؛ فكونها سامة ال جيعلها جنسة. 

   وعليه؛ فال حيرم من حيث املبدأ استخدام هاتني املادتني يف مستحضرات التجميل 

ألغراض عالج البشرة؛ ألن إحدى هاتني املادتني، وهي –امليثانول- طاهرة بال خالف، 

العلماء  من  عدد  عند  هو  كما  جناستها  فرض  فعلى  –اإليثانول-  هي  الثانية  واملادة 

القدامى واملعاصرين، إال أنها ختتلط بغريها، فتتغري صفتها، وخيتلف حكمها، ويف أسوأ 

األحوال لو بقيت على جناستها، فتعيينها مادة للعالج جيعلها جائزة لذلك، واهلل تعاىل 

َل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم ِإالَّ َما اْضُطِرْرمتْ ِإَلْيِه{)1(، واهلل تعاىل أعلم. يقول: }َوَقْد َفصَّ

اللباس الشرعي للمرأة 3. وصف 

    السؤال: ما وصف اللباس الشرعي للمرأة املسلمة؟ 

   اجلواب: فرض اهلل تبارك وتعاىل احلجاب على املرأة املسلمة، لغايات سامية، وحكم 

عظيمة، منها احلفاظ على عفاف املرأة، وصون كرامتها، وإظهارها يف الصورة اليت تليق 

بها، فقد قال اهلل تعاىل: }َيا َأيَُّها النَِّبُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَساِء املُْْؤِمِننَي ُيْدِننَي َعَلْيِهنَّ 

ِمْن َجاَلِبيِبِهنَّ َذِلَك َأْدَنى َأْن ُيْعَرْفَن َفاَل ُيْؤَذْيَن َوَكاَن اهلل َغُفوًرا َرِحيًما{)2(.

1. األنعام: 119.
2. األحزاب: 59.
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   وقد وضع الشرع صفات معينة، وشروطًا وضوابط ثابتة يف القرآن والسنة جيب على 

املرأة املسلمة االلتزام بها يف اللباس، وعدم خمالفتها، تتمثل مبا يأتي:

1. أن يكون اللباس ساترًا جيع بدنها ما عدا الوجه والكفني، لقوله تعاىل: }َواَل ُيْبِديَن 

ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها{)1(، وقال ابن عباس: ))ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها( يعين الوجه والكفني 

واخلامت)2(. 

 2. أال يكون اللباس زينًة يف نفسه، فينبغي أن خيلو اللباس من مظاهر الزينة امللفتة 

.)3(} ألنظار الرجال، لقول اهلل تعاىل: }َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ

 3. أال يصف وال يشف، مبعنى أن يكون مسيكًا فضفاضًا ال يظهر تفاصيل جسم املرأة، 

وقد قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )ِصْنَفاِن ِمْن َأْهِل النَّاِر ملَْ َأَرُهَما؛ َقْوٌم َمَعُهْم 

ِسَياٌط َكَأْذَناِب اْلَبَقِر، َيْضِرُبوَن ِبَها النَّاَس، َوِنَساٌء َكاِسَياٌت َعاِرَياٌت...()4(. 

البيت، أو  أمام األجانب يف  4. أال يكون مبخرًا، أو معطرًا، فال حيل للمرأة اخلروج   

خارجه متطيبة ومعطرة.

 5. أال يكون فيه تشبه بالرجال، فعن ابن عباس، رضي اهلل عنه: )َعِن النَِّبِّ، صلى اهلل 

عليه وسلم، َأنَُّه َلَعَن املَُْتَشبَِّهاِت ِمَن النَِّساِء ِبالرَِّجاِل، َواملَُْتَشبِِّهنَي ِمَن الرَِّجاِل ِبالنَِّساِء()5(.

 6. أال يكون فيه تشبه بلباس الكافرات؛ ألن التشبه بهن خيالف توجيهات الشريعة 

اإلسالمية. 

  سائلني اهلل العلي القدير أن يهدي نساءنا وبناتنا وأخواتنا ألحسن األخالق وأعظمها، 

وأن يلبسهن ثوب العزة واحلياء والعفاف.  
1. النور: 31.

2. أيسر التفاسري: 1 /2704.
3. النور: 31.

4. صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات املائالت املميالت.
5. سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب يف لباس النساء، وصححه األلباني.
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الزوجة لبس احلجاب  4. رفض 

   السؤال: شاب متزوج منذ أربع سنوات وزوجته ال تصلي وترفض ارتداء احلجاب، 

وقد حاول إقناعها بالوسائل جيعها، ويف الفرتة األخرية أصر الزوج على عدم عودتها إىل 

منزل الزوجية إال بعد ارتداء احلجاب، وهي ترفض، فهل جيب عليه أن يصرب وينتظر 

حتى يهديها اهلل إىل احلجاب، أم يبقى على إصراره الذي سيؤدي إىل االنفصال عنها؟

  اجلواب: احلجاب فرض على كل مسلمة، وتأثم املرأة اليت ال ترتديه، يقول اهلل تعاىل: }َيا 

َأيَُّها النَِّبُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَساِء املُْْؤِمِننَي ُيْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجاَلِبيِبِهنَّ َذِلَك َأْدَنى 

َرِحيًما{)1(، وأمر الزوج امرأته بارتداء احلجاب  َغُفوًرا  َوَكاَن اهلل  ُيْؤَذْيَن  َفاَل  ُيْعَرْفَن  َأْن 

واجب، وعليها طاعته يف ذلك، وال جيوز التقصري يف إلزامها بالصالة، وارتداء احلجاب؛ 

 لن ذلك من مقتضيات مسؤوليته املنوطة به تاه أسرته وأهل بيته، واهلل تعاىل يقول:

}َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس َواحْلَِجاَرُة...{)2(.

ونوصي أخاك أن يرفق بزوجته، ويصرب عليها، وحياول إقناعها بارتداء احلجاب بالرتغيب 

واألسلوب احلسن، خصوصًا أنه تزوجها وهي غري حمجبة، فإن اقتنعت ففضل من اهلل 

وخري، وننصحه بالرتيث وتنب التعجل يف اختاذ القرارات املصريية، والتوجه بالدعاء 

إىل اهلل هلدايتها، ففي قصة أبي هريرة، رضي اهلل عنه، خري دليل على ذلك، حيث طلب 

من النب، صلى اهلل عليه وسلم، أن يهدي أمه فدعا الرسول، عليه السالم، هلا، فآمنت)3(،  

واهلل تعاىل أعلم.

1. األحزاب: 59
2. التحريم: 6

3. نص احلديث يف صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، رضي اهلل تعاىل عنهم، باب من فضائل أبي هريرة 
الدوسي، رضي اهلل عنه.
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5. حكم تبييض األسنان

   السؤال: ما حكم تبييض األسنان، أو تركيب مادة فوق السن لرتتيب شكل األسنان 

حسب الطول واحلجم؟

أو  مصفرة  أو  باهتة  كانت  إن  تلميعها  بهدف  األسنان  تبييض  أن  فاألصل    اجلواب: 

داكنة، إذا مل يرتتب عليه ضرر، ومل تستخدم مواد حمرمة أو جنسة اجلواز، أما بالنسبة إىل 

عمليات التجميل اليت تهدف إىل إجراء تعديل غري اضطراري على شكل األسنان، أو 

حجمها فيندرج ذلك حتت مسمى تغيري خلق اهلل تعاىل املنهي عنه، والذي ُيعد من عمل 

الشيطان، قال تعاىل: }َوأَلُِضلَّنَُّهْم َوأَلَُمنَِّينَُّهْم َوآَلُمَرنَُّهْم َفَلُيَبتُِّكنَّ آَذاَن اأْلَْنَعام َوآَلُمَرنَُّهْم 

ُمِبيًنا{)1(،  ُخْسَراًنا  َخِسَر  َفَقْد  اهلل  ُدوِن  ِمْن  َوِليًّا  ْيَطاَن  الشَّ َيتَِّخِذ  َوَمْن  اهلل  َخْلَق  َفَلُيَغريُِّنَّ 

كما أن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، لعن من تطلب احلسن واجلمال بتغيري خلق 

َصاِت،  اهلل، فعن عبد اهلل، رضي اهلل عنه، قال: )َلَعَن اهلُل اْلَواِشَاِت َواملُْْسَتْوِشَاِت، َواملَُْتَنمِّ

َواملَُْتَفلَِّجاِت ِلْلُحْسِن، املَُْغريَِّاِت َخْلَق اهلِل تعاىل، َما ِلي اَل َأْلَعُن َمْن َلَعَن النب، َصلَّى اهلُل 

َعَلْيِه َوَسلََّم، َوُهَو يِف ِكَتاِب اهلِل()2(، وعن الطربي، أنه قال: )ال جيوز للمرأة تغيري شيء 

من خلقتها اليت خلقها اهلل عليها بزيادة أو نقٍص؛ التماس احُلْسن ال للزوج وال لغريه، 

أو طويلة  زائدة،  هلا سّن  كَمْن يكون  الضرر واألذّية،  به  ما حيصل  ويستثنى من ذلك 

ُتعيقها يف األكل، أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤملها فيجوز ذلك()3(، واهلل تعاىل أعلم.

    

1. النساء: 119.
2. صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب املتفلجات للحسن.

3. فتح الباري: 10 /377.
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الثدي 6. حكم إجراء عملية جراحية لتكبري 

   السؤال: امرأة متزوجة تعاني من مشكلة صغر حجم الصدر، وهي مشكلة تؤثر على 

نفسيتها سلباً، فما حكم إجراء عملية جراحية لتكبري الثدي؟

   اجلواب: فإن عمليات التجميل ترى إلزالة عيب، أو لتغيري يف الشكل واملظهر، فإن 

كانت إلزالة عيب أو تشوه فهي جائزة، وال مانع من إجرائها، وقد رخص الفقهاء يف 

عملية تكبري الثدي إذا كان صغريًا، ويسبب للمرأة الضيق واحلرج، على اعتبار أن ذلك 

مشكلة مرضية غري عادية، وذلك عن طريق استعمال املراهم واملستحضرات الطبية، أو 

غريها من سبل العالج، بشرط أن تكون حتت إشراف طب متخصص، لتاليف املضاعفات 

ُه َعْرَفَجَة ْبَن َأْسَعَد ُقِطَع َأْنُفُه  اجلانبية الضارة، ملا روي عن عبد الرمحن بن طرفة: )َأنَّ َجدَّ

َيْوَم اْلُكاَلِب، َفاختَََّذ َأْنًفا ِمْن َوِرٍق، َفَأْننَتَ َعَلْيِه، َفَأَمَرُه النَِّبُّ، صلى اهلل عليه وسلم، َفاختَََّذ 

َأْنًفا ِمْن َذَهٍب()1(، وعن أنس، رضي اهلل عنه، قال: )َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن َعْوٍف َوالزَُّبرْيَ 

َص هلََُما يِف ُقُمِص  اْبَن اْلَعوَّاِم َشَكَوا ِإىَل َرُسوِل اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، اْلَقْمَل، َفَرخَّ

احْلَِريِر يِف َغَزاٍة هلََُما()2(.

    أما بالنسبة إىل عمليات التجميل اليت تهدف إىل إجراء تعديل غري اضطراري على 

الشكل، أو احلجم فهي تندرج حتت مسمى تغيري خلق اهلل تعاىل املنهي عنه، واملعترب 

َفَلُيَبتُِّكنَّ آَذاَن اأْلَْنَعاِم  من عمل الشيطان، قال تعاىل: }َوأَلُِضلَّنَُّهْم َوأَلَُمنَِّينَُّهْم َوآَلُمَرنَُّهْم 

َفَقْد َخِسَر ُخْسَراًنا  ْيَطاَن َوِليًّا ِمْن ُدوِن اهلل  َفَلُيَغريُِّنَّ َخْلَق اهلل َوَمْن َيتَِّخِذ الشَّ َوآَلُمَرنَُّهْم 

لعن من تطلب احلسن واجلمال  اهلل عليه وسلم،  اهلل، صلى  أن رسول  ُمِبيًنا{)3(، كما 
1. سنن أبي داود، كتاب اخلامت، باب ما جاء يف ربط األسنان بالذهب، وحسنه األلباني.

2. صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب إباحة لبس احلرير للرجل إذا كان به حكة أو حنوها.
3. النساء: 119.
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َواملُْْسَتْوِشَاِت،  اْلَواِشَاِت  اهلُل  )َلَعَن  قال:  بتغيري خلق اهلل، فعن عبد اهلل، رضي اهلل عنه، 

َلَعَن  َمْن  َأْلَعُن  اَل  َما ِلي  َخْلَق اهلِل تعاىل،  املَُْغريَِّاِت  ِلْلُحْسِن،  َواملَُْتَفلَِّجاِت  َصاِت،  َواملَُْتَنمِّ

النِب، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َوُهَو يِف ِكَتاِب اهلِل()1(.

 وقال اإلمام احلافظ ابن حجر، رمحه اهلل: قال الطربي: )ال جيوز للمرأة تغيري شيء من 

لغريه،  وال  للزوج  ال  احُلْسن،  التماس  نقٍص؛  أو  بزيادة  عليها  اهلل  اليت خلقها  خلقتها 

أو طويلة  زائدة،  هلا سّن  كَمْن يكون  الضرر واألذّية،  به  ما حيصل  ويستثنى من ذلك 

ُتعيقها يف األكل، أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤملها فيجوز ذلك()2(.

    وعليه؛ فإن إجراء العملية اجلراحية املذكورة يف السؤال جيوز ضمن اإلطار احملدد آنفاً، 

والضوابط الشرعية املبينة أعاله، ما دام عالجًا ملشكلة مرضية، وحيرم إن كان سوى ذلك، 

واهلل تعاىل أعلم.

7. حكم ترتيب احلاجب وتهذيبه

    السؤال: ما حكم ترتيب احلواجب وتهذيبها، دون نتفها، أو تغيري شكلها األصلي؟

   اجلواب: فاألصل أن إزالة الشعر من احلاجبني بطريقة النتف حرام، إذ هو النمص 

الذي نهى عنه رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، ولعن صاحبته، فعن علقمة، رضي اهلل 

َصاِت، َواملَُْتَفلَِّجاِت ِلْلُحْسِن، املَُْغريَِّاِت َخْلَق اهلِل،  عنه، قال: )َلَعَن َعْبُد اهلِل اْلَواِشَاِت، َواملَُْتَنمِّ

َفَقاَلْت ُأمُّ َيْعُقوَب: َما َهَذا؟ َقاَل َعْبُد اهلِل: َوَما ِلي اَل َأْلَعُن َمْن َلَعَن َرُسوُل اهلِل()3(.

    أما بالنسبة إىل ترتيب احلاجب وتهذيبه، فيجوز يف حال كونه يسبب أذى لصاحبته، 

1. صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب املتفلجات للحسن.
2. فتح الباري: 10 /377.

3. صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب املتنمصات.
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وحرجًا شديدًا، بسبب طوله ومسكه اخلارج عن املألوف والطبيعي، فيتعامل معه يف هذه 

احلالة على أنه آفة توز إزالتها، أو مرض جيوز عالجه، واهلل تعاىل أعلم.

الزوج الزوجة بغري رضا  8. حكم تنقب 

   السؤال: أنا رجل مسلم حمافظ على أداء فروض ديين، وزوجيت منقبة على غري رغبيت، 

باإلضافة إىل أنه يسبب لي حرجًا يف حميط العائلة والعمل، وقد تطورت املشكالت بيننا 

حتى وصلنا إىل مرحلة الطالق، فهل النقاب فرض يف اإلسالم؟

   اجلواب: ذهب جهور الفقهاء إىل أن وجه املرأة ليس بعورة، لقوله تعاىل: }َواَل ُيْبِديَن 

ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها{)1(، وقال ابن عباس: )وجهها وكفيها واخلامت()2(، وذهب احلنفية 

يف رأي إىل منع املرأة الشابة من كشف وجهها بني الرجال يف زماننا، ليس ألنه عورة، بل 

خلوف الفتنة، وقال املالكية: جيب على الشابة سرت حتى الوجه والكفني إذا خافت الفتنة، 

أو بسبب كثرة الفساد، واختلف الشافعية يف تنقب املرأة، فمنهم من يوجب النقاب 

عليها، وآخرون قالوا هو سنة.

   وعليه؛ فبما أن الوجه ليس عورة عند اجلمهور، فيجوز للمرأة أن تسرته بلبس النقاب، 

وهلا أن تكشفه؛ ألن لبس النقاب يأخذ حكم املباح.

    وقد يكون إصرار زوجتك على لبس النقاب هو حرص على طاعة اهلل تعاىل، وتسك 

بدينه، ورغبة منها يف البعد عن مواضع الفتنة ولفت النظر، وننصحك بتفهم وجهة 

نظرها، والصرب عليها، والتعامل معها باحلسنى. 

    أما بالنسبة إىل تطور املشكالت بينكما والوصول إىل الطالق بسبب لبسها النقاب؛ 

1. النور: 31.
2. أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن: 3 /511.
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وال  منكرًا  ليس  النقاب  ولبس  زوجها،  بطاعة  الزوجة  وتعاىل  تبارك  اهلل  أوصى  فقد 

معصية، لكن تنب غضب الزوج يف غري معصية واجب، فعلى هذه املرأة أن تقدم مرضاة 

زوجها على لبس النقاب، تقديًا للواجب على السنة واملباح، واهلل تعاىل أعلم.

النقاب بعد زواجها بغري رضا أمها 9. حكم من لبست 

   السؤال: فتاة لبست النقاب بعد زواجها، وأمها غاضبة منها، وغري راضية عنها، بسبب 

لبسها النقاب، فهل جيوز هلا أن ختلع النقاب عن وجهها؟

   اجلواب: ذهب جهور الفقهاء إىل أن وجه املرأة ليس بعورة، فيجوز هلا أن تسرته بلبس 

النقاب، أو أن تكشفه.

   أما بالنسبة إىل غضب األم على ابنتها بسبب لبسها النقاب، فقد أوصى اهلل تبارك 

وتعاىل باإلحسان إىل الوالدين، فقال تعاىل: }َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن 

ِإْحَساًنا ِإمَّا َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكرَبَ َأَحُدُهَما َأْو ِكاَلُهَما َفاَل َتُقْل هلََُما ُأفٍّ َواَل َتْنَهْرُهَما َوُقْل 

َربََّياِني  َكَما  اْرمَحُْهَما  َربِّ  َوُقْل  الرَّمْحَِة  ِمَن  الذُّلِّ  َجَناَح  هلََُما  َواْخِفْض  َكِرًيا*  َقْواًل  هلََُما 

1(، ومن اإلحسان إليهما طاعتهما يف املعروف، ولبس النقاب ليس منكرًا وال 

َصِغريًا{)*

معصية، لكن تنب غضب الوالدين يف غري معصية واجب، فعلى هذه املرأة أن تعمل 

جهدها إلقناع أمها بقبول هذا العمل املباح، وإن تعذر عليها ذلك فعليها أن تقدم مرضاة 

أمها على لبس النقاب، تقديًا للواجب على السنة واملباح، واهلل تعاىل أعلم.

املرأة باألسود 10. حكم صبغ شعر 

    السؤال: ما حكم صبغ شعر املرأة باألسود؟ وجزاكم اهلل خريًا

   اجلواب: أباح اإلسالم التزين للنساء بالوسائل جيعاً، بشرط أال يكون يف هذه الزينة 

خمالفة ألوامر اهلل تعاىل، مثل التزين عن طريق الوشم، أو النمص، أو وصل الشعر، 
* اإلسراء: 23 - 24.
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كذلك أال تكون هذه الزينة خارجية، حبيث تكون خارج البيت، أو تكشف عورة املرأة، 

ُيْبِديَن  َواَل  ُفُروَجُهنَّ  َوحَيَْفْظَن  َأْبَصاِرِهنَّ  ِمْن  َيْغُضْضَن  ِلْلُمْؤِمَناِت  }َوُقْل  تعاىل:  لقوله 

ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها{)1(. 

   وصبغ الشيب سنة جاء بها اإلسالم، فعن أبي هريرة، رضي اهلل عنه، قال: قال النب، 

أبي  وعن  فخالفوهم()2(،  يصبغون  ال  والنصارى  اليهود  )إنَّ  وسلم:  عليه  اهلل  صلى 

أمامة، رضي اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )يا معشر األنصار محِّروا 

وصفِّروا وخالفوا أهل الكتاب()3(.

استحباب  على  الفقهاء  اتفق  فقد  األسود،  باللون  الشعر  املرأة  صبغ  حكم  أما     

جاعة  بها  اختضب  وقد  احلناء،  أو  الزعفران  أو  بالورس  االختضاب  أو  الشعر  صبغ 

احلنابلة  فقال  عدة،  أراء  ففيه  بالسواد  الشعر  صبغ  أو  االختضاب  أما  الصحابة،  من 

صبغ  بتحريم  فقالوا  الشافعية،  أما  باألسود،  الشعر  صبغ  بكراهية  واحلنفية  واملالكية 

ملّا رأى  الشعر باألسود، واستدلوا على ذلك بقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، 

َأْو َجاَء َعاَم  ُقَحاَفَة  ِبَأِبي  أبا قحافة يوم فتح مكة، فعن جابر، رضي اهلل عنه، قال: )ُأِتَي 

 اْلَفْتِح َأْو َيْوَم اْلَفْتِح َوَرْأُسُه َوحِلَْيُتُه ِمْثُل الثََّغاِم َأْو الثََّغاَمِة َفَأَمَر َأْو َفُأِمَر ِبِه ِإىَل ِنَساِئِه، َقاَل:

َقاَل َرُسوُل اهلل،  َقاَل:  اْبِن َعبَّاٍس، رضي اهلل عنه،  ِبَشْيٍء()4(، وللحديث َعِن  َهَذا  َغريُِّوا 

َواِد َكَحَواِصِل احْلََماِم اَل  صلى اهلل عليه وسلم: )َيُكوُن َقْوٌم خَيِْضُبوَن يِف آِخِر الزََّماِن ِبالسَّ

َيِرحُيوَن َراِئَحَة اجْلَنَِّة()5(. 
1. النور: 31.

2. صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بين إسرائيل.
َديِّ ْبِن َعْجاَلَن ْبِن َعْمِرو َوُيَقاُل: اْبُن َوْهٍب  3. مسند أمحد، باقي مسند األنصار، َحِديُث َأِبي ُأَماَمَة اْلَباِهِليِّ الصُّ

، َعِن النَِّبِّ، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح. اْلَباِهِليِّ
4. صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو محرة وحتريه بالسواد.

5. سنن أبي داود، كتاب الرتجل، باب ما جاء يف خضاب السواد، وصححه األلباني.
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   وقد ذهب بعض أهل العلم إىل أن هذا النهي خاصٌّ بالرجال دون النساء، والذين 

قالوا بإباحة صبغ املرأة لشعرها بالسواد بقصد التزين لزوجها، هلم اعتبارات متعددة؛ 

فمنهم من أباحه –أصاًل– للرجال، وهذا ال إشكال عنده يف استعماله من قبل النساء، 

العلم  أهل  الشافعية، لكن بعض  من  كاحلليمي  الرجال،  املنع على  ومنهم من قصر 

تتزين به لزوجها،  اليت  بالسواد للمرأة  النهي، أجازوا الصبغ  الذين ذهبوا إىل عموم 

وقالوا: إنها إنا تنهى عن ذلك إذا كان يرتتب عليه تدليس أو غش، وهو ما ال ينطبق 

على صبغ املرأة شعرها بالسواد لزوجها، ومن هؤالء إسحاق بن راهويه، قال صاحب 

عون املعبود: )ذهب أكثر العلماء إىل كراهة اخلضاب بالسواد، وجنح النووي إىل أنها 

كراهة حتريم، وأن من العلماء من رخص فيه يف اجلهاد ومل يرخص يف غريه، ومنهم من 

فرَّق يف ذلك بني الرجل واملرأة، فأجازه هلا دون الرجل، واختاره احلليمي()1(، وقال ابن 

قدامة: )ورخص فيه إسحاق، فللمرأة أن تتزين به لزوجها()2(. قال ابن القيم: )ورخص 

فيه آخرون للمرأة تتزين به لبعلها دون الرجل، وهذا قول إسحاق بن راهويه، وكأنه 

رأى أن النهي إنا هو يف حق الرجال، وقد ُجوِّز للمرأة من خضاب اليدين والرجلني، 

ما مل جيَوَّز للرجل()3(.

بالسواد  الصبغ  وأن  والنساء،  للرجال  عام  بالسواد  الصبغ  عن  النهي  أن  والصحيح 

بقصد التدليس والغش ال ينبغي التوقف يف منعه وحتريه، ولكن إن كان بقصد تزين 

املرأة لزوجها فيقال: إن األوىل واألحوط اجتنابه. واهلل تعاىل أعلم.

1. عون املعبود: 11 /178.
2. املغين:1 /105.

3. حاشية ابن القيم على تهذيب سنن أبي داود: 11 /173
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الزواج املقبلة على  املرأة  11. حكم وصل شعر 

    السؤال: ما احلكم الشرعي يف وصل شعر امرأة مقبلة على الزواج، ألنه خفيف جدًا، 

وقصري، وأخربها طبيبها املعاجل بأنه ال أمل يف إصالحه؟

بن  فعن جابر  العلم،  أهل  للمرأة عند معظم  الشعر  األصل حتريم وصل     اجلواب: 

َشْيًئا()1(،  ِبَرْأِسَها  املَْرَأُة  َتِصَل  َأْن  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  عبد اهلل، أنه قال: )َزَجَر النَِّبُّ، َصلَّى اهلل 

من  اجلمهور  فذهب  اآلدمي،  اآلدمي وشعر غري  بشعر  الوصل  بني  الفقهاء  فرق  وقد 

سواء  اآلدمي،  بشعر  الشعر  وصل  حيرم  أنه  إىل  واحلنابلة  والشافعية  واملالكية  احلنفية 

 أكان شعر امرأة أم رجل؛ وذلك حلرمة االنتفاع بشعر اآلدمي وسائر أجزائه لكرامته، 

فَعْن أمساء بنت أبي بكر، رضي اهلل عنهما: )َأنَّ اْمَرَأًة َجاَءْت ِإىَل َرُسوِل اهلل، َصلَّى اهلل َعَلْيِه 

َوَسلََّم، َفَقاَلْت: ِإنِّي َأْنَكْحُت اْبَنيِت، ُثمَّ َأَصاَبَها َشْكَوى، َفَتَمرََّق َرْأُسَها، َوَزْوُجَها َيْسَتِحثُّيِن 

ِبَها، َأَفَأِصُل َرْأَسَها؟ َفَسبَّ َرُسوُل اهلل، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم، اْلَواِصَلَة َواملُْْسَتْوِصَلَة()2(.

   ويف قول للحنابلة، ورأي عند احلنفية أنه يكره وصل الشعر بشعر اآلدمي، ويف رواية 

أخرى للحنابلة أنه جيوز وصل الشعر بشعر اآلدمي إذا كان بإذن الزوج.

    أما وصل الشعر بشعر غري اآلدمي، فللفقهاء يف ذلك مذاهب، فذهب احلنفية، ورواية 

للحنابلة جبواز الوصل بغري شعر اآلدمي الطاهر، أما الشافعية فكان هلم يف هذه املسألة 

ثالثة أوجه، أصحها: إن وصلت بإذن الزوج جاز، وإال حيرم الوصل)3(، أما املالكية فلم 

يفرقوا بني الوصل بشعر اآلدمي أو غريه، فحرموا مطلق الوصل.

1. صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب حتريم فعل الواصلة واملستوصلة والواشة واملستوشة... 
2. صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الوصل يف الشعر.

3. اجملموع شرح املهذب: 3 /147.
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   وعليه؛ فالراجح جواز وصل املرأة لشعرها بشعر غري اآلدمي للضرورة، ملا روي عن 

َصُة،  ابن عباس، رضي اهلل عنهما، قال: )ُلِعَنِت اْلَواِصَلُة َواملُْْسَتْوِصَلُة، َوالنَّاِمَصُة َواملَُْتَنمِّ

1*(، ففي احلديث عذر ملن كان بها مرض، أو شعرها 

َواْلَواِشَُة َواملُْْسَتْوِشَُة، ِمْن َغرْيِ َداٍء()

خفيف أن تفعل ذلك، ولكن بشرط علم الزوج وموافقته؛ حتى ال يكون الوصل غشًا 

وتدليساً، واهلل تعاىل أعلم.

واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

* سنن أبي داود، كتاب الرتجل، باب يف صلة الشعر، وصححه األلباني.
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الفلسطينية بعامة، واملسجد األقصى  1. حكم زيارة املسلمني لألراضي 
خباصة يف ظل االحتالل

   السؤال: ما حكم زيارة املسلمني لألراضي الفلسطينية بعامة، واملسجد األقصى املبارك 

خباصة، يف ظل الظروف احلالية؟

   اجلواب: يف ظل تصاعد اهلجمة االحتاللية على مدينة القدس، سعيًا لتهويدها بالكامل، 

املبارك، وتدنيس  املسجد األقصى  اليد على  وحماولة طمس معاملها اإلسالمية، ووضع 

رحابه يوميًا باقتحام املستوطنني، وإقامتهم الشعائر والرتانيم التوراتية املزعومة، مبشاركة 

حاخامات وقادة سياسيني حتت محاية أفراد شرطة االحتالل، لفرض واقع جديد، وتهيدًا 

للتقسيم الزماني واملكاني للمسجد األقصى املبارك بني املسلمني واليهود، إضافة إىل 

التهديد بهدم املسجد األقصى؛ بهدف إقامة اهليكل املزعوم على أنقاضه، ال قّدر اهلل، 

فإننا نود التأكيد على فتاوينا السابقة باخلصوص، واليت تؤكد اآلتي:

املبارك، وأسواره وأبنيته، وأفنيته، وقبابه، وأروقته،     أواًل: إن رحاب املسجد األقصى 

الساعة، وهي  قيام  إىل  األقصى وأعاله هي وقف إسالمي  املسجد  ومصاطبه، وأسفل 

ما  لكل  اسم  املبارك  األقصى  فاملسجد  أحد،  فيه  يشاركهم  ال  للمسلمني  خالص  حق 

دار حوله السور الواقع يف أقصى الزاوية اجلنوبية الشرقية من مدينة القدس القدية 

املسّورة بدْورها، ويشمل كاًل من قبة الصخرة املشّرفة، )ذات القبة الذهبية( واملوجودِة 

الِقْبِلي، )ذي القبة الرصاصية  يف موقع القلب بالنسبة إىل املسجد األقصى، واملصلى 

السوداء(، والواقُع أقصى جنوب املسجد األقصى، ناحية )الِقبلة(، فضاًل عن حنو 200 

َمْعلٍم آخر، ما بني مصليات، ومباٍن، وقباب، وأروقٍة، ومدارس، وأشجار، وحماريب، ومنابر، 

ومآذن، وأبواب، وآبار، ومكتبات؛ يقول جمري الدين احلنبلي يف كتابه )األنس اجلليل(: 
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)إّن املتعارف عند الناس أّن األقصى من جهة الِقبلة اجلامع املبين يف صدر املسجد الذي 

فيه املنرب واحملراب الكبري، وحقيقة احلال أن األقصى اسم جلميع املسجد ما دار حوله 

السور، فإن هذا البناء املوجود يف صدر املسجد وغريه، من قبة الصخرة واألروقة وغريها 

ِبَعْبِدِه  حمدثة، واملراد باألقصى ما دار عليه السور()1(، قال تعاىل: }ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى 

َلْياًل ِمَن املَْْسِجِد احْلََراِم ِإىَل املَْْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو 

ِميُع اْلَبِصرُي{)2(. السَّ

   ثانياً: إن السيادة على املسجد األقصى املبارك والوالية عليه، حق قرره اهلل هلذه األمة 

الصاحل، وترعى  الصالة والسالم، وسلفها  نبيها، عليه  اإلسالمية وحدها، وورثته عن 

هذا احلق دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس، حتت إشراف وزارة األوقاف والشؤون 

واملقدسات اإلسالمية األردنية.

   ثالثاً: إن املسجد األقصى املبارك هو جزء من عقيدة املسلمني؛ الرتباطه مبعجزة اإلسراء 

واملعراج، وهو قبلة املسلمني األوىل، فقد صلى املسلمون ِقَبل بيت املقدس ستة عشر 

احلرام يف  اهلل  بيت  إىل  تعاىل  اهلل  بأمر  ثم حتولوا  املنورة،  املدينة  إىل  اهلجرة  بعد  شهرًا 

َماِء َفَلُنَولُِّينََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها، َفَولِّ  مكة املكرمة، قال تعاىل: }َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك يِف اْلسَّ

َوْجَهَك َشْطَر املَْْسِجِد احْلََراِم َوَحْيُثَما ُكْنُتم َفَولُّوْا ُوُجوَهُكم َشْطَره{)3(.

   رابعاً: إن املسجد األقصى املبارك مرتبط بعبادة املسلمني؛ فقد دعا النب، صلى اهلل عليه 

وسلم، إىل شد الرحال إليه، فقال: )اَل ُتَشدُّ الرَِّحاُل، ِإالَّ ِإىَل َثاَلَثِة َمَساِجَد: امَلْسِجِد احْلََراِم، 

1. األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل: 1 /20.
2. اإلسراء: 1.

3. البقرة: 144.
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َوَمْسِجِد الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، َوَمْسِجِد اأْلَْقَصى()1(.

   خامساً: إن فلسطني أرض باركها اهلل يف كتابه العزيز، وأسرى إليها برسوله املصطفى، 

صلى اهلل عليه وسلم، وأخرب اهلل عن ذلك، فقال تعاىل: }ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل 

ِميُع  ِمَن املَْْسِجِد احْلََراِم ِإىَل املَْْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ

اْلَبِصرُي{)2(، وقال تعاىل: }َوجَنَّْيَناُه َوُلوًطا ِإىَل اأْلَْرِض الَّيِت َباَرْكَنا ِفيَها ِلْلَعاملَِنَي{)3(.

    وإن من أبرز واجبات األمة اإلسالمية أن تعمل جهدها لتحرير هذه األرض املباركة، 

ومسجدها األقصى، حتى تكون مفتوحة ملن يشد الرحال إليها، ابتغاء رضوان اهلل وثوابه، 

ومن املؤكد أن شد الرحال إىل املسجد األقصى يف ظل االحتالل خيتلف عنه يف ظل 

احلرية واألمان، فإذا أدرك املسلمون مدى مسؤوليتهم وواجبهم حنو األرض الفلسطينية 

والقدس ومقدساتها، فال يوجد ما ينع شرعًا من زيارتها، يف إطار الضوابط الشرعية 

اآلتية:

  1. رفض تكريس الوضع االحتاللي لألرض الفلسطينية والقدس واملسجد األقصى 

املبارك.

  2. تنب اخلوض يف أي إجراء يصب يف مصلحة تطبيع عالقات املسلمني مع االحتالل، 

الذي يأسر أرضنا وشعبنا وقدسنا وأقصانا.

  3. التنسيق مع اجلهات الفلسطينية املسؤولة، اليت تتوىل املسؤولية عن زيارات األرض 

احملتلة.

  4. أن تكون الزيارة لألرض الفلسطينية تأكيدًا هلويتها العربية واإلسالمية، ورفضًا 

لالحتالل، وعونًا للمرابطني فيها على الصمود حتى التحرير.

1. صحيح البخاري، كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة، باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة.
2. اإلسراء: 1.

3. األنبياء: 71.
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   سادساً: ندعو كل من يستطيع من أبناء فلسطني،وخارجها إىل العمل بوجوب شد 

املسلمني  سواد  وتكثري  فيه،  والصالة  العماره،  املبارك؛  األقصى  املسجد  إىل  الرحال 

املرابطني يف رحابه، إىل أن يقضي اهلل أمرًا كان مفعواًل.

أراضيهم املصادرة 2. واجب املسلمني جتاه 

   السؤال: أملك أنا وجمموعة من أهالي القرى اجملاورة أراضي زراعية نستفيد منها منذ 

عام 1983م، وادعت شركة إسرائيلية بأنها تتلك هذه األراضي، وقدمنا األوراق اليت 

تثبت ملكيتنا هلا، وبعد أكثر من ثالثني عامًا عادت الشركة اإلسرائيلية للسيطرة على 

األراضي، فما واجبنا تاه هذه األراضي شرعًا وقانوناً، للمحافظة عليها من االستيالء، 

وما حكم كل من يتخلف عن تقديم أوراقه إىل القضاء، ومتابعة القضية؟

    اجلواب:  فإن فلسطني أرض باركها اهلل يف كتابه العزيز، وأسرى إليها برسوله املصطفى، 

صلى اهلل عليه وسلم، وإن من أبرز واجباتنا الدينية تاه هذه األراضي، أن حنافظ عليها 

ومتلكاتنا،  أراضينا  يستهدف  من  ألن  حتريرها؛  على  جاهدين  ونعمل  بها،  ونتمسك 

إنا يستهدف حقوقنا ومعتقداتنا وثقافتنا وتارخينا، أما من الناحية القانونية، فالواجب 

الرمسية والقضائية من أصحاب االختصاص، من  إىل اجلهات  التوجه  يقتضي ضرورة 

أجل متابعة إثبات ملكيتكم هلذه األراضي، دون ملل أو كلل.

   أما بالنسبة إىل من يتخلف عن متابعة مطالبته حبقوقه املشروعة يف هذه األراضي، فإنه 

يضر باملصاحل الدينية والوطنية للعرب واملسلمني يف فلسطني، ويعد آثاً؛ ملا يف تقصريه 

يقول:  تعاىل  واهلل  ومقدساتنا،  ويأسر شعبنا  أرضنا،  يغتصب  الذي  للمحتل  إعانة  من 

}َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلرِبِّ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإْلِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا اهلل ِإنَّ اهلل َشِديُد 

1*(. واهلل تعاىل أعلم.

اْلِعَقاِب{)

* املائدة: 2.
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العلماء يف حل املشكالت اجملتمعية 3. دور 

    السؤال: ما رأي الشرع احلنيف يف دور علماء الدين اإلسالمي يف حل املشكالت، 

وإصالح ذات البني جنبًا إىل جنب مع رجال العشائر )اإلصالح العشائري(؟

   اجلواب:  ال بد لعلماء الدين اإلسالمي أن يكونوا جنبًا إىل جنب مع رجال العشائر 

)اإلصالح العشائري( يف حل املشكالت، وإصالح ذات البني، ونبه الشرع إىل اآلتي:

   أواًل: إن مصطلح )رجال الدين( ليس موجودًا عند املسلمني؛ ألنه يفضي إىل االعتقاد 

بوجود وسطاء بني العبد وربه، وحنن نعتقد أن ال وساطة بني اخلالق واملخلوق؛ لقوله 

اِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوا ِلي  تعاىل: }َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعينِّ َفِإنِّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

َوْلُيْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم َيْرُشُدوَن{)1(.

والنزاعات بني األطراف؛   املشكالت  دور كبري وفعال يف حل  األمة  لعلماء  ثانياً:      

فرسالة اإلسالم رسالة سامية وخالدة؛ جاءت بهدف نشر األمن والطمأنينة، والسعادة 

ورجال  األمة،  علماء  على  واجبًا  كان  هنا  من  اإلسالمي؛  اجملتمع  أفراد  بني  والسكينة، 

الناس؛  بني  املشكالت  حل  على  التعاون  بهدف  جنب  إىل  جنبًا  الوقوف  اإلصالح، 

واملتعارف عليه أن رجال العشائر هلم دور إصالحي يف اجملتمع، وهو دور يقدره الشرع إذا 

التزموا بالضوابط الشرعية؛ اليت تقتضي اعتماد شريعة اهلل مرجعًا ومصدرًا الستخراج 

األحكام اخلاصة حبل مشكالت اجملتمع، واهلل تعاىل يقول: }َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلربِّ َوالتَّْقَوى 

َواَل َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوْا اهلَل ِإنَّ اهلَل َشِديُد اْلِعَقاِب{)2(، واهلل تعاىل أعلم.

1. البقرة: 186.
2. املائدة: 2.
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"رام اهلل" 4. حكم حذف آخر حرف من كلمة 

   السؤال: هل جيوز أن حنذف آخر حرف من اسم مدينة )رام اهلل( لتصبح )رام الل(، 

أو أن نكتب األحرف منفصلة عن بعضها، أو وضع جنوم للحفاظ على لفظ اجلاللة، 

لتجنب تعريض لفظ اجلاللة )اهلل(  )رامله(، وذلك  اهلل بكلمة واحدة  رام  أو نكتب 

لالبتذال أو املهانة، حيث نرى األوراق اليت يكتب عليها يف النفايات، وغريها؟

إن السؤال عن كتابة لفظ اجلاللة )اهلل( أو )الرمحن( يف أمساء مدينيت )رام    اجلواب: 

اهلل( و)خليل الرمحن( قد عرض على جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني، وأصدر بشأنه 

قراره رقم 2 /53 بتاريخ 5/ 4/ 2005، الذي رجح أنه ال مانع من أن حتمل البضائع أو 

املنتوجات املصنعة مثل هذه األمساء، فالكتابة بهذه األمساء وأمثاهلا منتشرة انتشار النار يف 

اهلشيم، وال تكاد ختلو ورقة أو صفحة إعالن من وجود لفظ اجلاللة، أو مضاف السم 

اجلاللة، ألن األمر أصبح من عموم البلوى، ومن الصعب التحرز عن ذلك.

   وعليه؛ فإن جملس اإلفتاء األعلى ال يرى مانعًا شرعيًا من وضع امللصقات املكتوب 

عليها اسم مدينة )رام اهلل( على البضائع، شريطة أال يتعرض لفظ اجلاللة لالمتهان، 

وأال تلقى هذه املخلفات أو املنتوجات الصناعية يف أماكن االمتهان، أو يف القمامة، أو 

أماكن النجاسة، واألصل أن تتوافر مواضع خاصة ملثل هذه الكتابات، سواء أكان ذلك يف 

املصنوعات أم الصحف واجملالت، واملتحضرون اليوم يصنفون املخلفات وفق موادها؛ 

فاألوراق يف أماكنها، واملعادن يف أماكنها، والبالستيك والزجاج يف أماكنهما، وهكذا حتى 

تصنع من جديد.

وبناًء عليه؛ فال داعي حلذف حرف من اسم مدينة "رام اهلل" أو "خليل الرمحن"  أو 
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فصل احلروف عن بعضها؛ ألن هذين االمسني يدالن على علمني برتكيبهما اللفظي ال 

بتجزئتهما. واهلل تعاىل أعلم.

5. حكم إجراء حتاليل طبية للخنازير

   السؤال: أنا أعيش يف بلد غري مسلم، وأعمل يف خمترب طب، فهل جيوز لي أن أعمل 

حتاليل دم، أو بول للخنزير؟ وهل دم اخلنزير جنس؟ وما حكم ملس حلم اخلنزير؟

   اجلواب: نصت آيات القرآن الكريم على حتريم اخلنزير، فقال تعاىل: }ُقْل اَل َأِجُد يِف َما 

ُأوِحَي ِإَليَّ حمَرًَّما َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو حَلَْم ِخْنِزيٍر َفِإنَُّه 

1*(، واتفق احلنفية والشافعية واحلنابلة على جناسة 

ِبِه...{) ِلَغرْيِ اهلل  ُأِهلَّ  ِفْسًقا  َأْو  ِرْجٌس 

عني اخلنزير، وكذلك جناسة أجزائه جيعها، وما ينفصل عنه؛ كدمه وعرقه ولعابه وبوله، 

وبالنسبة إىل حكم ملس حلم اخلنزير، فذلك يوجب غسل ما أصابه من بدن أو ثوب 

لنجاسته، وعمل ذلك عمدًا حرام لغري حاجة، وهو ما نص عليه الشافعية واحلنابلة، 

أما إن كان ملسه لضرورة وحاجة، فيجوز مع مراعاة وجود حائل ينع التلطخ بالنجاسة.

معظم  ألن  فيه؛  حرج  وال  شرعاً،  جائز  عام  بشكل  الطبية  املختربات  يف  والعمل     

التحاليل الطبية ُترى ألشياء مباحة، وعمل التحاليل الطبية لدم اخلنزير هو استثناء، فإن 

كانت احلاجة ماسة إليها، فينبغي حينها لبس القفازات اليت حتول دون ملس دمه وبوله من 

باب االحرتاز عن النجاسات، واهلل تعاىل أعلم.

العمل يف حمل يقدم حلم خنزير 6. حكم 

   السؤال: أعمل يف مصنع يوجد بداخله أقسام عدة، وكل قسم ينتج موادًا غذائية؛ وأنا 

أعمل يف قسم ينتج بيتزا يوضع فوقها حلم خنزير؛ وحنن نقوم بتغليفها، مع العلم أنه 

* األنعام: 145.
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ليس لدي أي احتكاك مباشر بلحم اخلنزير كاللمس مثاًل، فهل حيرم عملنا هذا، مع أننا 

مضطرون إليه؟

   اجلواب: فإنه ال جيوز للمسلم أن يتعامل بلحم اخلنزير بيعًا وال شراء وال تقديًا وال 

ِلَغرْيِ  ُأِهلَّ  َوَما  اخْلِْنِزيِر  َوحَلُْم  ُم  َوالدَّ املَْيَتُة  َعَلْيُكُم  }ُحرَِّمْت  تعاىل:  قوله  لعموم  إهداًء؛ 

ِبِه{)1(، وملا جاء َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل، َرِضَي اهلل َعْنُهَما، َأنَُّه مَسَِع َرُسوَل اهلِل، صلى  اهلل 

َواملَْيَتِة  اخْلَْمِر  َبْيَع  َحرََّم  َوَرُسوَلُه  اهلل  )ِإنَّ  َة:  مبَِكَّ َوُهَو  اْلَفْتِح  َعاَم  َيُقوُل  عليه وسلم،  اهلل 

ُفُن،  السُّ ِبَها  ُيْطَلى  َفِإنََّها  املَْيَتِة  ُشُحوَم  َأَرَأْيَت  اهلِل:  َرُسوَل  َيا  َفِقيَل  َواأَلْصَناِم،  َواخْلِْنِزيِر 

اهلِل،  َرُسوُل  َقاَل،  ُثمَّ  َحَراٌم،  ُهَو  الََ  َفَقاَل:  النَّاُس،  ِبَها  َوَيْسَتْصِبُح  اجْلُُلوُد،  ِبَها  َوُيْدَهُن 

َجَُلوُه)2(،  ُشُحوَمَها  َحرََّم  ملَّا  اهلل  ِإنَّ  اْلَيُهوَد  اهلل  َقاَتَل  َذِلَك  ِعْنَد   صلى اهلل عليه وسلم: 

ُثمَّ َباُعوُه َفَأَكُلوا ثَََنه()3(، والعمل يف تغليف املطعوم املختلط  بلحم خنزير يقع حتت 

باب اإلعانة على اإلثم الذي نهى اهلل عنه، فقال تعاىل: }َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلرِبِّ َوالتَّْقَوى َواَل 

َتَعاَوُنوا َعَلى اإْلِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا اهلل ِإنَّ اهلل َشِديُد اْلِعَقاِب{)4(، والرسول، صلى اهلل 

، ِإَذا َحرََّم َأْكَل َشْيٍء، َحرََّم ثَََنُه()5(، واألدلة بعمومها  عليه وسلم، يقول: )َوِإنَّ اهلل، َعزَّ َوَجلَّ

مل تفرق يف النهي عن إتيان احملرم بني املسلمني وغريهم.

   وعليه؛ فال ينبغي ملسلم أن يعمل األعمال اليت فيها خدمة ملا حرم اهلل تعاىل، وعليه أن 

يبذل جهده، ويستفرغ وسعه، يف البحث عن البديل احلالل هلذا العمل، أما من ضاقت 

1. املائدة: 3.
2. أذابوه.

3. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع امليتة واألصنام.
4. املائدة: 2.

5. مسند أمحد، ومن مسند بين هاشم، مسند عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب، عن النب صلى اهلل عليه 
وسلم، وقال األرنؤوط: إسناده صحيح.
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له  فيجوز  للضياع؛  وعائلته  هو  وتعرض  الرزق،  أبواب  أمامه  وُسدت  السبل،  عليه 

للضرورة، فالضرورات تبيح احملظورات، سائلني املوىل، عز وجل، أن يوفقنا وإياكم خلدمة 

هذا الدين، واهلل تعاىل أعلم.

ابنتهما الوالدين بأعمال  7. حكم أخذ 

   السؤال: هل حياسب الوالدان بأعمال ابنتهما يوم القيامة، حتى لو تزوجت وتركت 

أهلها، وهل أعمال البنت من حسنات وسيئات يف ميزانها وميزان والديها حتى توت، 

وهل هناك دليل شرعي على أنها تسحب أباها وأخاها يف شعرها يوم القيامة، إذا كانت 

ال تغطي رأسها يف الدنيا؟

   اجلواب: األصل أن الوالدين مأموران باإلحسان ألبنائهم، وتربيتهم الرتبية الصاحلة، 

وتنشئتهم على االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية وأوامرها، واهلل تعاىل يقول: }َيا َأيَُّها 

يلحق  فالثواب  َواحْلَِجاَرُة{)1(،  النَّاُس  َوُقوُدَها  َناًرا  َوَأْهِليُكْم  َأْنُفَسُكْم  ُقوا  آَمُنوا  الَِّذيَن 

بالوالدين إذا أحسنا يف تربية أبنائهم، والعقاب يلحقهما إذا أساءا يف ذلك، ورسول اهلل، 

صلى اهلل عليه وسلم، يقول: )ُكلُُّكْم َراٍع، َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َفاإْلَِماُم َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن 

َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل يِف َأْهِلِه َراٍع، َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َواملَْرَأُة يِف َبْيِت َزْوِجَها َراِعَيٌة، َوِهَي 

َمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها()2(.

    وقد فّصل الفقهاء؛ فقالوا: إن كان األبناء دون البلوغ؛ فاألجر والثواب آلبائهم، ولكن 

بعد أن يصلوا سن البلوغ؛ فاألجر واجلزاء هلم أو عليهم، ولكن هذا ال يعفي اآلباء 

وأولياء األمور من مسؤولية تنشئة األبناء، وتربيتهم على الصالح، وقد ثبت أن صالح 

1. التحريم: 6.
2. صحيح البخاري، كتاب العتق، باب العبد راع يف مال سيده.
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اآلباء ينعكس على األبناء، كما جاء يف قوله تعاىل: }َوَأمَّا اجْلَِداُر َفَكاَن ِلُغاَلَمنْيِ َيِتيَمنْيِ يِف 

ُهَما َوَيْسَتْخِرَجا  املَِْديَنِة َوَكاَن حَتَْتُه َكْنٌز هلََُما َوَكاَن َأُبوُهَما َصاحِلًا َفَأَراَد َربَُّك َأْن َيْبُلَغا َأُشدَّ

َكْنَزُهَما َرمْحًَة ِمْن َربَِّك َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِري َذِلَك َتْأِويُل َما ملَْ َتْسِطْع َعَلْيِه َصرْبًا{)1(، وعليه؛ 

فعلى اآلباء وأولياء األمور توجيه األبناء حنو اخلري والرشاد، والدعاء ألبنائهم بالصالح 

واهلداية، فدعوة الوالدين ال ترد.

   أما بالنسبة إىل أن البنت تسحب أباها وأخاها يف شعرها يوم القيامة؛ فلم نعثر على 

حديث صحيح بهذا املعنى، واهلل تعاىل أعلم.

8. حكم استعمال أطقم األكل الصيين املصنوع بنسبة من عظام احليوانات  

    السؤال: ما حكم استعمال أطقم األكل الصيين املصنوعة بنسبة من عظام احليوانات؟

    اجلواب: فقد فرق العلماء بني ما يؤكل حلمه من احليوانات، وما ال يؤكل حلمه، فقالوا: 

إن كان العظم من حيوان يؤكل حلمه، فال مانع من استخدام ما يصنع من خملفاته، بعد 

تذكيته حسب األصول الشرعية، وأما إذا كانت من حيوان ميت من غري تذكية شرعية، 

فقد اختلف العلماء يف جواز االنتفاع مبخلفاته، والراجح جواز ذلك قياسًا على جواز 

االنتفاع جبلود امليتة بعد دبغها، فعن عبد اهلل بن عباس، رضي اهلل عنهما، قال: )ِإَذا ُدِبَغ 

اإِلَهاُب َفَقْد َطُهَر()2(.

   وأما إن كانت هذه العظام من حيوان ال يؤكل حلمه، فالراجح من أقوال العلماء أنها 

مل  إذا  وأما  ذلك،  بعد  استعماهلا  أخرى، وجيوز  مواد  إىل  تطهر مبعاجلتها حتى تستحيل 

تستحل إىل مادة أخرى؛ فإنها تبقى على أصلها وهو النجاسة، وحيرم استعماهلا.

1. الكهف: 82.
2. صحيح مسلم، كتاب احليض، باب طهارة جلود امليتة بالدباغ.
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   قال ابن تيمية: )فهذا مبين على أصل، وهو أن العني النجسة اخلبيثة إذا استحالت 

حتى صارت طيبة كغريها من األعيان الطيبة، فمذهب أهل الظاهر وغريهم أنها تطهر، 

وهذا هو الصواب املقطوع به،  فقد اتفقوا كلهم على أن اخلمر إذا صارت خاًل بفعل 

اهلل تعاىل صارت حالاًل طيبًا()1(، واهلل تعاىل أعلم.

أو ملك( البنت  باسم )مالك  9. حكم تسمية 

    السؤال: ما حكم الشرع يف تسمية البنت باسم )مالك، أو ملك(؟

    اجلواب: األصل أن الشريعة اإلسالمية رغّبت يف اختيار األمساء احلسنة لألبناء، فمن 

بر اآلباء بأبنائهم حسن اختيار أمسائهم، وتنب األمساء املمنوعة شرعًا واحملرمة، فقد كان 

هدي الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، احلث على التسمية باالسم احلسن، واحلرص على 

ذلك، كما كان هديه تغيري األمساء القبيحة إىل أمساء حسنة، فغري اسم حزن إىل سهل، 

َحْرًبا،  مَسَّْيُتُه  احْلََسُن  ُوِلَد  قال: )ملَّا  وغري اسم برة إىل زينب، فعن علي، رضي اهلل عنه، 

َفَجاَء َرُسوُل اهلِل، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: َأُروِني اْبيِن، َما مَسَّْيُتُموُه؟ َقاَل: ُقْلُت: َحْرًبا، 

ا ُوِلَد احْلَُسنْيُ مَسَّْيُتُه َحْرًبا، َفَجاَء َرُسوُل اهلِل، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم،  َقاَل: َبْل ُهَو َحَسٌن، َفَلمَّ

ا ُوِلَد الثَّاِلُث مَسَّْيُتُه  َفَقاَل: َأُروِني اْبيِن، َما مَسَّْيُتُموُه؟ َقاَل: ُقْلُت َحْرًبا، َقاَل: َبْل ُهَو ُحَسنْيٌ، َفَلمَّ

َحْرًبا، َفَجاَء النَِّبُّ، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: َأُروِني اْبيِن، َما مَسَّْيُتُموُه؟ ُقْلُت: َحْرًبا، َقاَل: 

ٌن()2(. َبْل ُهَو حمَسِّ

    ومعنى اسم )َمَلك( هو واحد املالئكة، وقد ذهب بعض العلماء إىل كراهية التسمية 

باسم )ملك(؛ حترزًا عن التشبه بالكفار الذين جعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن 

1. جمموع الفتاوى: 21 /70.
2. مسند أمحد، مسند العشرة املبشرين باجلنة، مسند اخللفاء الراشدين، مسند علي بن أبي طالب، رضي اهلل 

عنه، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده حسن.
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إناثاً، كذلك ملا يتضمنه من معنى التزكية، )1(، أما التسمية باسم )مالك(، فال حرج فيه 

من الناحية الشرعية، فمعنى َمالٌك بالفتح أي تاسٌك، وَمالُك األمر ومالكه ما يقوم به)2(، 

واهلل تعاىل أعلم.

البنت  باسم )مايا( 10. حكم تسمية   

    السؤال: ما حكم الشرع يف تسمية البنت باسم )مايا(؟

    اجلواب: ذكر أن اسم )مايا( التيين أصله عربي حمَول عن )ماري( والذي هو مريم، 

وأطلق اسم )مايا( على آهلة الربيع عند الرومان، وقيل إن )مايا( اسم شعب من اهلنود 

احلمر يف أمريكا الوسطى، سيما املكسيك، وبناًء عليه؛ فإن هذا االسم يطلق على ما 

هو حسن مقبول، وعلى ما فيه شرك، من هنا؛ تأتي دواعي النهي عن إطالقه على بنات 

املسلمني؛ حترزًا عن دالالته الشركية اليت تتنافى مع عقيدة املسلمني، واألوىل للمسلم أن 

يسمي أبناءه باألمساء احلسنة؛ كأمساء األنبياء والصحابة والتابعني، وإن مسى بغري ذلك ما 

ليس فيه حمذور شرعي فال مانع منه، ويبدو أن اسم )مايا( فيه من احملاذير ما فيه، فينبغي 

تنب التسمية به، واهلل تعاىل أعلم.

البنت  باسم )رتيل( 11. حكم تسمية 

    السؤال: ما حكم الشرع يف تسمية البنت باسم )رتيل(؟

    اجلواب: الظاهر أن اسم )رتيل( مشتق من الفعل رتل، وبالرجوع إىل معاجم اللغة 

العربية، فالرََّتُل والرَِّتُل الطيب من كل شيء، ورتلت الكالم ترتياًل إذا أمهلُت فيه، 

وأحسنُت تأليفه، قال اهلل تعاىل: }َوَرتِِّل اْلُقْرآَن َتْرِتيال{)3(، ورتلناه ترتياًل، أي أنزلناه على 

1. معجم املناهي اللفظية، ص: 565.
2. لسان العرب: 14/ 127 - 128.

3. املزمل: 4.
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الرتتيل، وهو ضد العجلة.)1( 

    وعليه؛ وحيث مل يعثر على ما يفيد غري ما ذكر من املعنى احلسن هلذا االسم، فال حرج 

من التسمية به من الناحية الشرعية، واهلل تعاىل أعلم.

البنت  باسم )ردينة( 12. حكم تسمية 

     السؤال: ما حكم الشرع يف تسمية البنت باسم )ردينة(؟ وهل هو اسم للسحابة اليت 

أظلت النب، صلى اهلل عليه وسلم، يف غار حراء؟

    اجلواب: األصل يف األمساء اجلواز ما مل يثبت ما يستدعي املنع والتحريم، ومل نعثر على 

ما خيالف الشرع يف اسم )ردينة(، وبناًء عليه، فال حرج من التسمية به، ومل يثبت لدينا 

أن هذا اسم للسحابة اليت أظلت الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، إىل غار حراء، واهلل 

تعاىل أعلم.

البنت  باسم )روفان( 13. حكم تسمية 

   السؤال: ما حكم الشرع يف تسمية البنت باسم )روفان(؟

   اجلواب: بالرجوع إىل معاجم اللغة العربية تبني أن )روفان( اسم لزهرة، ومن معانيه 

أنه من روف وراف، أي َسكن، والروفة الرمحة، وروفان مثنى رواف وهو موضع قريب 

من مكة املكرمة، شرفها اهلل تعاىل)2(.

    وبناًء على ما توصلنا إليه من فهم ملعنى هذا االسم، فال حرج من التسمية به من 

الناحية الشرعية، واهلل تعاىل أعلم.

1. لسان العرب: 6 /96.
2. لسان العرب: 6 /265.
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البنت  باسم )رين( 14. حكم تسمية 

    السؤال: ما حكم الشرع يف تسمية البنت باسم رين؟

    اجلواب: بعد البحث يف معاجم اللغة تبني أن اسم )رين( يعين سوادًا يف القلب، وجعه 

ريان، من الرَّْيُن، أي: الطبع والدنس، يقال َراَن ذنبه على قلبه: أي غلب، قال أبو عبيدة 

يف قوله تعاىل: }َكالَّ َبْل َراَن َعَلى ُقُلوِبِهْم َما َكاُنوا َيْكِسُبوَن{)1(، أي غلب، وقال احلسن، 

رضي اهلل عنه، هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب، وقال أبو عبيد: كل ما غلبك، 

فقد َراَن بك، وَراَنَك وَراَن عليك، وِريَن بالرجل؛ إذا وقع فيما ال يستطيع اخلروج منه وال 

قبل له به)2(، وبناًء عليه؛ فعليك تنب التسمية بهذا االسم؛ لداللته على معان مذمومة، 

والتوجه الختيار األمساء احلسنة الدالة على املعاني الفاضلة، واهلل تعاىل أعلم.

البنت  باسم )سهاد( 15. حكم تسمية 

    السؤال: ما حكم الشرع يف تسمية البنت باسم سهاد؟

هاُد  ُهُد بضم السني واهلاء القليل من النوم، والسُّ      اجلواب: فاسم ُسهاد مشتق من السُّ

نقيض الرقاد، وهو األرق)3(، وعليه؛ فإن تسمية البنت باسم )سهاد( ال حرج فيه من 

الناحية الشرعية، ولكن األوىل اختيار األمساء ذات املعاني واملضامني السامية، واهلل تعاىل 

أعلم.

إيلينا( أو  البنت  باسم )سيلينا  16. حكم تسمية 

   السؤال: ما حكم الشرع يف تسمية البنت باسم )سيلينا أو إيلينا(؟

   اجلواب: بالنسبة إىل تسمية البنت باسم )إيلينا أو سيلينا(، فقد تبني أن اسم )إيلينا (

1. املطففني: 14.
2. لسان العرب: 13 /192، خمتار الصحاح: 1 /267.

3. لسان العرب: 7 /286.
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أعجمي معناه اجلميلة، أو املضيئة، ويقال إنه اسم إله الشجر عند اإلغريق)1(، أما اسم 

)سيلينا( فهو التيين معناه القمر، وقيل: )هليوس إله الشمس يف زعم أساطري اليونان، 

وشقيقتاه سيلينا إهلة القمر، وأييوس إهلة الفجر()2(، وبناًء عليه؛ فعليك تنب التسمية 

السامية، واهلل  الرفيعة واملضامني  املعاني  بهذين االمسني، والتوجه الختيار األمساء ذات 

تعاىل أعلم. 

البنت  باسم )ماريا( 17. حكم تسمية 

    السؤال: ما حكم الشرع يف تسمية البنت باسم ماريا؟

    اجلواب: مل يرد النهي عن التسمية باسم )ماريا(، الذي ال يدل معناه على أمر قبيح، أو 

فيه إثم، فمعنى ماريا بتشديد الياء امللساء مكتنزة اللحم، وماريا بالتخفيف هي لؤلؤية 

اللون، وامرأة مارية بيضاء براقة)3(، وعليه؛ فال حرج من الناحية الشرعية يف التسمية 

بهذا االسم، بل هو مستحب إذا قصد به التأسي باسم زوجة رسول اهلل، صلى اهلل عليه 

وسلم، وأم املؤمنني )ماريا القبطية(، واهلل تعاىل أعلم.

18. حكم تغيري اسم )سبيستيان(

    السؤال: ما احلكم الشرعي يف تغيري اسم )سبيستيان( إىل )حممود(؟

   اجلواب:كان من هديه صلى اهلل عليه وسلم تغيري األمساء القبيحة إىل أمساء حسنة، فغري 

اسم حزن إىل سهل، وغري اسم برة إىل زينب.

  وبالنسبة إىل معنى اسم )سبيستيان( فهو اسم إغريقي، وحيتمل معاني عدة، منها ما قد 

خيالف عقيدتنا اإلسالمية، باإلضافة إىل ذلك؛ فإن كان هذا االسم يسبب لك اإلحراج 

1. شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية.
2. املوسوعة العربية العاملية، ص: 7253

3. لسان العرب: 14 /64.
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ملا قد يثار حوله من مالحظات وانتقادات، فاألوىل من الناحية الشرعية تغيريه إىل اسم 

)حممود(، واختيارك هذا هو األفضل إن قصدت من ورائه اتباع السنة يف اختيار األمساء، 

واهلل تعاىل أعلم. 

19. حكم تغيري اسم إرهاب

   السؤال: ما حكم الشرع يف تغيري اسم )إرهاب( إىل اسم )إهاب(؟

  اجلواب: األصل أن الشريعة اإلسالمية حثت على اختيار األمساء احلسنة لألبناء، وجعلت 

ذلك من الرب باألبناء، وكان من هديه صلى اهلل عليه وسلم تغيري األمساء القبيحة إىل 

أمساء حسنة، فعن علي، رضي اهلل عنه، قال: )ملَّا ُوِلَد احْلََسُن مَسَّْيُتُه َحْرًبا، َفَجاَء َرُسوُل اهلِل، 

َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: َأُروِني اْبيِن، َما مَسَّْيُتُموُه؟ َقاَل: ُقْلُت: َحْرًبا، َقاَل: َبْل ُهَو َحَسٌن، 

ا ُوِلَد احْلَُسنْيُ مَسَّْيُتُه َحْرًبا، َفَجاَء َرُسوُل اهلِل، َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: َأُروِني اْبيِن،  َفَلمَّ

ا ُوِلَد الثَّاِلُث مَسَّْيُتُه َحْرًبا، َفَجاَء النَِّبُّ،  َما مَسَّْيُتُموُه؟ َقاَل: ُقْلُت َحْرًبا، َقاَل: َبْل ُهَو ُحَسنْيٌ، َفَلمَّ

ن()1(. َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: َأُروِني اْبيِن، َما مَسَّْيُتُموُه؟ ُقْلُت: َحْرًبا، َقاَل: َبْل ُهَو حمَسِّ

ُيْدَبْغ)2(،  مل  ما  والوحش  والغنم  الَبَقر  من  اجِلْلد  فمعناه  )إهاب(  اسم  إىل  وبالنسبة    

ونقرتح بداًل منه اسم )إيهاب(، ومعناه كثري اجلود والكرم، وعليه؛ فال حرج من الناحية 

الشرعية يف التسمية باسم )إيهاب(، بل هو مستحب إن قصد به التأسي برسول اهلل، 

صلى اهلل عليه وسلم، واهلل تعاىل أعلم.

1. مسند أمحد، مسند اخللفاء الراشدين، مسند علي بن أبي طالب، رضي اهلل عنه، وقال شعيب األرنؤوط: 
إسناده حسن.

2. لسان العرب: 1/ 185.
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الذي وقع فيهما فأر الزيت والسمن  20. حكم أكل 

   السؤال: ما حكم أكل الزيت والسمن إذا وقع فيهما فأر؟ وهل جيوز استخدام هذا 

الزيت يف صنع الصابون؟

   اجلواب: اختلف الفقهاء يف حكم ذلك الزيت، فذهب اجلمهور إىل أن الفأر إذا وقع 

ميتًا يف السمن املائع، أو الزيت، أو كان حيًا ومات يف الزيت، فإن الزيت ينجس، حتى 

وإن مل يتغري، لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )ِإْن َكاَن َجاِمدا، َفَأْلُقوَها َوَما َحْوهلََا، 

َوِإْن َكاَن َماِئًعا، َفاَل َتْقَرُبوُه()1(، أما إن كان السمن جامدًا فال تسري النجاسة يف جيعه، 

يبقى  والباقي  المسه،  أنه  الظن  على  يغلب  الذي  اجلامد  اجلزء  احلالة  هذه  ويلقى يف 

طاهرًا، فعن ميمونة، رضي اهلل عنها، قالت: )َأنَّ َفْأَرًة َوَقَعْت يِف مَسٍْن َفَماَتْت، َفُسِئَل النَِّبُّ، 

َوُكُلوُه()2(، وقال ابن قدامة: )إذا  َحْوهلََا  َوَما  َأْلُقوَها  َفَقاَل:  َعْنَها،  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  اهلُل  َصلَّى 

وقعت النجاسة يف غري املاء وكان مائعًا جنس، وإن كان جامدًا كالسمن اجلامد، أخذت 

النجاسة إىل  فألقيت، والباقي طاهر،... وحد اجلامد الذي ال تسري  النجاسة مبا حوهلا 

جيعه هو املتماسك الذي فيه قوة تنع انتقال أجزاء النجاسة عن املوضع الذي وقعت 

عليه النجاسة إىل ما سواه()3(.

   أما بالنسبة إىل حكم استخدام الزيت النجس يف صناعة الصابون، فقد ذهب جهور 

احلنفية واملالكية إىل أن الزيت النجس يطهر جبعله صابوناً؛ الستحالته، وهو انقالب عني 

البلوى)4(،  مادته، وتغري صفاتها وخصائصها، وزوال الوصف املرتتب عليها، ولعموم 

1. مسند أمحد، باقي مسند املكثرين، مسند أبي هريرة، رضي اهلل عنه، وقال شعيب األرنؤوط: رجاله ثقات 
رجال الشيخني.

2. صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفأرة يف السمن اجلامد أو الذائب.
3. املغين: 1 /65.

4. حاشية: الطحطاوي: 1 /159.
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.)1

وقال ابن عابدين: )جعل الدهن النجس يف الصابون يفتى بطهارته؛ ألنه تغري()*

وعليه؛ فنرى منع أكل ذلك الزيت، أو السمن املائع؛ ألنه جنس، ولكن جيوز استخدامه 

يف صناعة الصابون، واهلل تعاىل أعلم.

العام املال  للبلديات وختريب  املالية  21. حكم االمتناع عن دفع املستحقات 

تتمثل  اليت  املسؤولة،  غري  املواطنني  بعض  تصرفات  يف  الشرع  حكم  ما  السؤال:     

بامتناعهم عن دفع املستحقات املالية املرتتبة عليهم للمجالس البلدية، وحرقهم حاويات 

النفايات مبا فيها من قمامة، وسرقة احلاويات ما يتسبب يف مضاعفة العجز املالي على 

البلدية، كذلك قيام أصحاب املالحم وحمالت بيع الدواجن بإلقاء فضالت حمالتهم يف 

احلاويات املنتشرة يف شوارع البلدة، ما يؤدي إىل سيالن دماء الذبائح يف الشارع العام 

وانتشار الروائح الكريهة؟

    اجلواب: األصل يف املسلم االلتزام بأخالق الدين احلنيف ومبادئه وتعاليمه، اليت تأمر 

باحلفاظ على املمتلكات العامة، وحترم اإلضرار باملال العام واالعتداء عليه، والبلدية يف 

أيامنا هذه تقوم برعاية أحوال املواطنني، وهلا احلق يف إلزامهم بدفع املستحقات املالية 

املرتتبة عليهم، كما هلا احلق مبعاقبتهم حال ختلفهم عن دفعها بالطرق املشروعة، من هنا 

كان لزامًا على املواطنني دفع األموال املرتتبة عليهم مقابل اخلدمات اليت تقدمها البلدية 

هلم، وحيرم عليهم التهرب من سداد هذه االلتزامات بأي حال من األحوال، وتعد دينًا 

يف ذمتهم حتى تتمكن البلدية من القيام بواجبها تاه املواطنني، وتنفيذ املشاريع اإلنائية 

والبنى التحتية، اليت تعود على املواطن بالنفع والفائدة.

   كما ال جيوز للمواطنني سرقة احلاويات، أو حرقها مبا فيها من قمامة، ما يؤدي إىل إيذاء 

* الفتاوى اهلندية: 1 /45.
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املواطنني من الناحية الصحية من جانب، ومضاعفة عجز البلدية املالي من جانب آخر، 

قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )َواهلل ال ُيْؤِمُن، َواهلل ال ُيْؤِمُن، َواهلل ال ُيْؤِمُن، ِقيَل: 

َوَمْن َيا َرُسوَل اهلل؟! َقاَل: الَِّذي ال َيْأَمُن َجاُرُه َبَواِيَقُه()1(، كما أن سرقة احلاويات، أو إتالفها 

يندرج حتت باب االعتداء على املال العام، وورد الوعيد الشديد للسارق واملختلس يف 

قوله صلى اهلل عليه وسلم: )َوَمْن َيْغُلْل َيْأِت مبَِا َغلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة()2(.

حمالتهم  فضالت  إلقاء  الدواجن  بيع  وحمالت  املالحم  ألصحاب  جيوز  ال  كذلك     

يف احلاويات، األمر الذي يؤدي إىل انتشار األوبئة واألمراض من جراء سيالن الدماء 

 ف الشارع العام، عدا عن الروائح الكريهة اليت تطلقها، قال عليه الصالة والسالم:

اَلِم،  ِريَق َحقَُّه، َقاُلوا: َوَما َحقُُّه؟ َقاَل: َغضُّ اْلَبَصِر، َوَكفُّ اأَلَذى، َوَردُّ السَّ )... َأْعُطوا الطَّ

َواأَلْمُر ِباملَْْعُروِف َوالنَّْهُى َعِن املُْْنَكِر()3(. 

الشريعة اإلسالمية الفيسبوك لنشر تعاليم  22. حكم إنشاء جمموعة على 

    السؤال: ما حكم إنشاء جمموعة على الفيسبوك، هدفها احملافظة على تعاليم الشريعة 

اإلسالمية، وذلك باالهتمام اجلماعي بقراءة القرآن، واألذكار، واحملافظة على االستغفار، 

والصالة على النب، صلى اهلل عليه وسلم، وحتديد وقت وعدد معينني للذكر، فهل يعترب 

ذلك بدعة؟

}َواْصرِبْ  تعاىل:  فقال  الناس،  بني  ونشره  اخلري  فعل  على  اإلسالم حث  إن     اجلواب: 

َعْنُهْم  َعْيَناَك  َتْعُد  َواَل  َوْجَهُه  ُيِريُدوَن  َواْلَعِشيِّ  ِباْلَغَداِة  َربَُّهْم  َيْدُعوَن  الَِّذيَن  َمَع  َنْفَسَك 

1. صحيح البخاري، كتاب األدب، باب إثم من ال يأمن جاره بوايقه.
2. صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد اهلل بن مسعود وأمه، رضي اهلل تعاىل عنهما.

3. صحيح مسلم، كتاب السالم، باب من حق اجللوس على الطريق رد السالم.
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ْنَيا َواَل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتََّبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا{)1(. ُتِريُد ِزيَنَة احْلََياِة الدُّ

   واألمور احملدثة يف حياة الناس، منها ما يوافق السنة، وهو احلسن احملمود، ومنها ما 

الذكر، واالستغفار،  عنه، واالجتماع يف جمالس  املنهي  أو  املذموم،  القبيح  خيالفها وهو 

أم  اإلنرتنت،  عرب  أكان  سواء  املذمومة،  البدعة  مسمى  حتت  يندرج  ال  القرآن  وقراءة 

عليه  اهلل  صلى  اهلل،  رسول  عليها  حث  االجتماعات  هذه  مثل  ألن  الفعلي؛  احلضور 

َيْذُكُروَن اهلل َعزَّ  َقْوٌم  َيْقُعُد  وسلم، وحببها إىل عباده، لقوله عليه الصالة والسالم: )اَل 

اهلل َوَذَكَرُهُم  ِكيَنُة،  السَّ َعَلْيِهُم  َوَنَزَلْت  الرَّمْحَُة،  َوَغِشَيْتُهُم  املَْاَلِئَكُة،  َحفَّْتُهُم  ِإالَّ  َوَجلَّ 
 

ِفيَمْن ِعْنَدُه()2(، وروي عن أبي سعيد اخلدري، رضي اهلل عنه، أنه قال: )َخَرَج ُمَعاِوَيُة َعَلى 

َحْلَقٍة يِف املَْْسِجِد، َفَقاَل: َما َأْجَلَسُكْم؟ َقاُلوا: َجَلْسَنا َنْذُكُر اهلل، َقاَل: آهلل َما َأْجَلَسُكْم ِإالَّ 

َذاَك؟ َقاُلوا: َواهلل َما َأْجَلَسَنا ِإالَّ َذاَك. َقاَل: َأَما ِإنِّي ملَْ َأْسَتْحِلْفُكْم ُتْهَمًة َلُكْم، َوَما َكاَن َأَحٌد 

، َوِإنَّ َرُسوَل اهلل، صلى  مبَِْنِزَليِت ِمْن َرُسوِل اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، َأَقلَّ َعْنُه َحِديًثا ِمينِّ

اهلل عليه وسلم، َخَرَج َعَلى َحْلَقٍة ِمْن َأْصَحاِبِه، َفَقاَل: َما َأْجَلَسُكْم؟ َقاُلوا: َجَلْسَنا َنْذُكُر اهلل 

َوحَنَْمُدُه َعَلى َما َهَداَنا ِلإِلْساَلِم، َوَمنَّ ِبِه َعَلْيَنا. َقاَل: آهلل َما َأْجَلَسُكْم ِإالَّ َذاَك؟ َقاُلوا: َواهلل 

َما َأْجَلَسَنا ِإالَّ َذاَك. َقاَل: َأَما ِإنِّي ملَْ َأْسَتْحِلْفُكْم ُتْهَمًة َلُكْم، َوَلِكنَُّه َأَتاِني ِجرْبِيُل، َفَأْخرَبَِني 

، ُيَباِهى ِبُكُم املَْاَلِئَكَة()3(. َأنَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ

    وعليه؛ فإن االجتماع لذكر اهلل مندوب، وهو من باب االجتماع على فعل اخلري، لقوله 

ُتْفِلُحوَن{)4(، ولكن ال جيوز أن يصاحب هذا االجتماع  َلَعلَُّكْم  اخْلَرْيَ  }َواْفَعُلوا  تعاىل: 

أعمال منافية لذكر اهلل؛ وآدابه، واخلشوع فيه، حتى ال تكون بدعة خارجة عن سنة رسول 

1. الكهف: 28.
2. صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر.
3. صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر.

4. احلج: 77.
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اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، وسلفه الصاحل.

    وال بد من التنبيه إىل أن ختصيص عبادة سواء أكانت ذكرًا أم غري ذلك بأعداد وأوقات 

حمدودة على غري ما ورد يف السنة، يوقع يف لبس البدع وَمَظنُتها، وخيشى من انتشار هذا 

التخصيص ليصبح يف يوم من األيام أمرًا متبعاً، ومنتشرًا بني الناس دون دليل يسند 

أصله، فال بد من البحث عن وسائل وأساليب حتمي من استحداث أو ابتداع أمور من 

هذا القبيل، حتى وإن كانت النوايا واملقاصد يف األصل حسنة، واهلل تعاىل أعلم.

   سائلني اهلل العلي القدير لكم التوفيق والسداد، وأن يوفقكم ملا حيبه ويرضاه.

البيوت 23. حكم تربية الكالب يف 

    السؤال: ما حكم تربية الكالب يف البيوت؟

   اجلواب: ال جيوز شرعًا تربية الكالب يف البيوت، ويأثم من يتخذ كلبًا يف غري املأذون 

به شرعاً، والذي ينحصر يف: كلب الصيد، أو املاشية، أو احلرث، لقول رسول اهلل، صلى 

اهلل عليه وسلم: )َمِن اختَََّذ َكْلًبا ِإالَّ َكْلَب َزْرٍع، َأْو َغَنٍم، َأْو َصْيٍد، َيْنُقُص ِمْن َأْجِرِه ُكلَّ َيْوٍم 

ِقرَياٌط()1(، فمقتين الكلب يعاقب باإلنقاص من حسناته، كما أن املالئكة ال تدخل بيتًا 

فيه كلب، أو صورة، ملا ورد عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، قوله: )اَل َتْدُخُل املَْاَلِئَكُة 

َبْيًتا ِفيِه َكْلٌب، َواَل ُصوَرُة تََاِثيَل()2(، أما إن كان البيت بعيدًا عن العمران، وكان الكلب 

للحراسة، فال بأس حينئذ باقتنائه، واهلل تعاىل أعلم.

1. صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب األمر بقتل الكالب وبيان نسخة وبيان حتريم اقتنائها إال لصيد أو زرع 
أو ماشية وحنو ذلك.

2. صحيح البخاري، كتاب بدء اخللق، باب إذا قال أحدكم آمني واملالئكة يف السماء آمني فوافقت إحداهما 
األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه.
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العناية باحليوانات 24. حكم 

العيد أهملته ومل  أيام  دائماً، ويف  به  أرنب، وكانت تهتم  لديها      السؤال: أخيت كان 

تطعمه، فمات رابع يوم يف العيد، وهي نادمة جدًا وخائفة من غضب اهلل تعاىل، فماذا 

عليها أن تفعل؟

     اجلواب: األصل أن الرمحة خلق عظيم جيعله اهلل يف قلوب من يشاء من عباده، وهي من 

أسباب رمحة اهلل بهم، يقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )الرَّامِحُوَن َيْرمَحُُهُم الرَّمْحَُن، 

َماِء()1(، فينبغي ملن أراد أن يربي حيوانًا أليفًا يف  اْرمَحُوا َأْهَل اأَلْرِض َيْرمَحُْكْم َمْن يِف السَّ

بيته أن يقوم برعايته، واالهتمام بطعامه وشرابه وعالجه، فقد حثنا رسولنا الكريم، عليه 

الصالة والسالم، على الرفق باحليوان، حيث قال صلى اهلل عليه وسلم: )َدَخَلْت اْمَرَأٌة 

النَّاَر يِف ِهرٍَّة، َرَبَطْتَها َفَلْم ُتْطِعْمَها، َوملَْ َتَدْعَها َتْأُكُل ِمْن َخَشاِش اأْلَْرِض()2(.

التوبة  ويلزمها  عدة،  أليام  طعام  دون  األرنب  برتكها  أختك  أساءت  فقد  وعليه؛     

يقول:  تعاىل  واهلل  أخرى،  مرة  الفعل  هذا  تكرار  عدم  على  واحلرص  واالستغفار، 

وقوله  َرِحيًما{)3(،  َغُفوًرا  اهلل  جَيِِد  اهلل  َيْسَتْغِفِر  ُثمَّ  َنْفَسُه  َيْظِلْم  َأْو  ُسوًءا  َيْعَمْل  }َوَمْن 

أعلم. تعاىل  واهلل  َلُه()4(،  َذْنَب  اَل  َكَمْن  ْنِب  الذَّ ِمْن  )التَّاِئُب  وسلم:  عليه  اهلل  صلى 

املونديال 25. حكم رفع علم دولة أجنبية مبناسبة 

     السؤال: ما حكم رفع علم دولة أجنبية فوق املنزل، مبناسبة مونديال كأس العامل؟

     اجلواب: إنه ال بأس بتشجيع الفرق الرياضية، ولكن دون أن يكون ذلك على حساب 

1. سنن أبي داود، كتاب األدب، باب يِف الرَّمْحَِة، وصححه األلباني
2. صحيح البخاري، كتاب بدء اخللق، باب مخس من الدواب فواسق يقتلن يف احلرم.

3. النساء: 110.
4. سنن ابن ماجة، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، وحسنه األلباني.
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الواجبات الشرعية، وينبغي للمسلم أن يبتعد عن رفع أي شعار خيالف مبادئ اإلسالم، 

واألعالم والرايات ترمز عادًة إىل جهات أو أقوام، فينبغي أن يكون للمسلمني تيزهم 

فيها، وقد روي عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص، أخربه قال: )َرَأى َرُسوُل اهلل، صلى 

اهلل عليه وسلم، َعَليَّ َثْوَبنْيِ ُمَعْصَفَرْيِن، َفَقاَل: ِإنَّ َهِذِه ِمْن ِثَياِب اْلُكفَّاِر، َفاَل َتْلَبْسَها()1(، 

فليس من الالئق باملسلم أن يكون له شعار سوى ما يدل على أصالة العرب واملسلمني، 

واهلل تعاىل أعلم.

العادة السرية 26. حكم 

    السؤال: شاب يبلغ من العمر 17 عاماً، حيافظ على الصلوات، يعاني من مارسته 

للعادة السرية منذ سنتني، وقد حاول اإلقالع عنها لكنه مل يستطع، وجرب طرقًا كثرية 

وفشلت، فما الطرق العلمية والعملية اليت جيب أن يتبعها للتخلص من هذه العادة؟

   اجلواب: إن جهور األئمة يرون حتريم االستمناء، ويؤيدهم يف ذلك ما فيه من ضرر 

بالغ باألعصاب والقوى والعقول، وذلك يوجب التحريم، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية، 

رمحه اهلل تعاىل: )أما االستمناء باليد فهو حرام عند جهور العلماء، وهو أصح القولني يف 

مذهب أمحد، وكذلك يعزر من فعله، ويف القول اآلخر، هو مكروه غري حمرم، وأكثرهم ال 

يبيحونه خلوف العنت وال غريه، ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعني أنهم رخصوا 

فيه للضرورة، مثل أن خيشى الزنى فال ُيعصم منه إال به، ومثل أن خياف إن مل يفعله أن 

يرض، وهذا قول أمحد وغريه، وأما بدون الضرورة فما علمت أحدًا رّخـص فيه()2(، وما 

يساعد على التخلص من العادة السرية األمور اآلتية:

1. صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب املعصفر.
2. الفتاوى الكربى: 3 /439.
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َمْعَشَر  )َيا  بالزواج ملن يستطيع، لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم:  املبادرة   .1   

ْج، َفِإنَُّه َأَغضُّ ِلْلَبَصِر، َوَأْحَصُن ِلْلَفْرِج، َوَمْن ملَْ  َباِب َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكُم اْلَباَءَة َفْلَيَتَزوَّ الشَّ

.)1

ْوِم َفِإنَُّه َلُه ِوَجاٌء()* َيْسَتِطْع َفَعَلْيِه ِبالصَّ

   2. االعتدال يف الطعام والشراب حتى ال تثور الشهوة، وقد أوصى الرسول، صلى اهلل 

عليه وسلم، بالصيام كما جاء يف احلديث املذكور أعاله.

   3. البعد عن كل ما يهيج الشهوة كاالستماع إىل األغاني املاجنة، والنظر إىل الصور 

اخلليعة.

   4. االبتعاد عن جلساء السوء.

   5. تعبئة الوقت باألعمال اليت تشغل عن التفكري يف اجلنس.

   6. تنب االجتماعات املختلطة اليت تظهر فيها املفاتن والعورات.

   7. البعد عن الوقوع يف املعاصي، وأن تستشعر مراقبة اهلل لك، وأنه مطلع عليك.

الرجيم،  الشيطان  من  تعاىل  باهلل  واالستعاذة  الكريم،  القرآن  قراءة  من  اإلكثار   .8    

وتعوِيد النفس على األذكار املأثورة.

   وبناًء على ما تقدم؛ فمن يفعل هذه العادة لغري ضرورة قصوى، وهو يعلم حبكمها 

أن يكون  فنرجو  أو يضطر إىل ذلك،  يفعلها، وهو ال يعلم حكمها؛  أما من  آثم،  فهو 

معذورًا جبهله أو اضطراره، مع التأكيد على ضرورة األخذ بالنصائح املذكورة آنفاً، فإن 

فعلت، فستجد نتيجة ذلك، إن شاء اهلل تعاىل، قوة يف البدن، ونوًرا يف الوجه، وانشراًحا 

يف الصدر، واهلل تعاىل أعلم.

* صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب اْسِتْحَباِب النَِّكاِح ملَِْن َتاَقْت َنْفُسُه ِإَلْيِه َوَوَجَد ُمْؤَنًه.
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27. فتاة تشك بأنها مسحورة

   السؤال: فتاة تشك أنها مسحورة، فكيف تتأكد من هذا األمر، وهل السحر موجود 

حقًا؟

   اجلواب: السحر يف لغة العرب يطلق على كل شيء خفي سببه، ولطف، ودّق، وهو 

كالم يتكلم به الساحر أو يكتبه؛ ليعمل شيئًا يف بدن املسحور، أو عقله من غري مباشرة 

له، وقد طلب اهلل من املؤمنني االستعاذة من أعمال السحرة، فقال اهلل تعاىل: }ُقْل َأُعوُذ 

ِبَربِّ اْلَفَلِق* ِمْن َشرِّ َما َخَلَق* َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب* َوِمْن َشرِّ النَّفَّاَثاِت يِف اْلُعَقِد* 

سحرهن  يف  يعقدن  الالتي  السواحر  تعين  والنفاثات  َحَسَد{)1(،  ِإَذا  َحاِسٍد  َشرِّ  َوِمْن 

وينفثن عليه، ولوال أن للسحر حقيقة ملا أمر اهلل باالستعاذة منه، وال حيدث ضرر من 

السحر وغريه إال بإذن اهلل تعاىل، فاهلل تعاىل يقول: )َفَيَتَعلَُّموَن ِمْنُهَما َما ُيَفرُِّقوَن ِبِه َبنْيَ 

ِبِإْذِن اهلل()2(، وقال رسول اهلل، صلى اهلل  ِإالَّ  َأَحٍد  ِمْن  ِبِه  ِبَضارِّيَن  ُهْم  َوَما  َوَزْوِجِه  املَْرِء 

عليه وسلم: )َواْعَلْم َأنَّ اأُلمََّة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن َيْنَفُعوَك ِبَشْيٍء، ملَْ َيْنَفُعوَك ِإالَّ ِبَشْيٍء 

َقْد َكَتَبُه اهلل َلَك، َوَلْو اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َيُضرُّوَك ِبَشْيٍء، ملَْ َيُضرُّوَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه اهلل 

َعَلْيَك()3(.

    وخبصوص شكك بأنك مسحورة فقد تكون هذه جمرد أوهام ووساوس من الشيطان؛ 

الذي ال يلك ضر املسلم، أو دفع اخلري عنه، فكيده ضعيف، كما قال اهلل تعاىل: }...ِإنَّ َكْيَد 

ْيَطاِن َكاَن َضِعيًفا{)4(، وننصحك بتحصني نفسك من الشيطان من خالل االلتزام  الشَّ

1. سورة الفلق.
2. البقرة: 102.

3. سنن الرتمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب منه، وصححه األلباني.
4. النساء: 76.
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واألذكار  واألوراد،  القرآن،  قراءة  من  واإلكثار  الشرعي،  واللباس  بالصالة،  الكامل 

َنْزٌغ  ْيَطاِن  الشَّ ِمَن  َيْنَزَغنََّك  }َوِإمَّا  تعاىل:  قال  النهار،  وأطراف  النوم  قبل  املخصوصة 

َتَذكَُّروا  ْيَطاِن  ُهْم َطاِئٌف ِمَن الشَّ ِإَذا َمسَّ ِإنَُّه مَسِيٌع َعِليٌم * ِإنَّ الَِّذيَن اتََّقْوا  َفاْسَتِعْذ ِباهلل 

ْيَطاِن  الشَّ ِمَن  ِباهلل  َفاْسَتِعْذ  اْلُقْرآَن  َقَرْأَت  }َفِإَذا  تعاىل:  اهلل  وقال  ُمْبِصُروَن{)1(،  ُهْم  َفِإَذا 

ا ُسْلَطاُنُه َعَلى  ُلوَن * ِإنََّ الرَِّجيِم *ِإنَُّه َلْيَس َلُه ُسْلَطاٌن َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعَلى َربِِّهْم َيَتَوكَّ

الَِّذيَن َيَتَولَّْوَنُه َوالَِّذيَن ُهْم ِبِه ُمْشِرُكوَن{)2(، فاستعيين باهلل الذي نسأله سبحانه وتعاىل 

أن حيميك من السحر واحلسد، ويبعد عنك كيد الشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، 

واهلل تعاىل أعلم.
  

واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

1. األعراف: 200 - 201.
2. النحل: 98 - 100.
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الفهرس
الفصل األول /عقيدة

7الشفاء بأمساء اهلل احلسنى1.

9التغلب على الشيطان والوساوس2.

10التخلص من وساوس الشيطان3.

11حكم الوساوس وتأثريه على العبادات4.

13الوسواس القهري5.

13احلكم الشرعي لقول "جل من ال يقرأ"6.

14حكم بيع اخلرزة الزرقاء7.

15حكم عمل صور من اخلرز  على شكل حيوانات8.

16حكم رسم ذوات األرواح9.
18حكم ترمجة معاني القرآن إىل لغة االسربنتو10.
18حكم قراءة القرآن من جهاز إلكرتوني11.

.12
كيفية التخلص من مطبوعات يراد اتالفها مكتوب عليها لفظ 

اجلاللة 
20

21حكم سب الذات اإلهلية13.

22حكم سب الذات اإلهلية دون قصد14.

23حكم سب الذات اإلهلية واالستهزاء بالرسول عليه السالم وأزواجه15.

25حكم سب دين الزوجة وما يرتتب عليه16.

26التوبة من فعل الكبائر 17.

28توبة من زنت مع أخ زوجها18.

29التوبة من جرمية الزنى 19.

30توبة السارق20.

31حكم هدم مسجد لتوسعته ووجود احنراف يف اجتاه القبلة 21.

31حكم حتويل مسجد إىل مغسل لألموات22.

32حقيقة أن الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، خملوق من نور23.

33حكم االحتفال بذكرى املولد النبوي24.

34املسيح الدجال25.
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الفصل الثاني /عبادات
الطهارة

41حكم التيمم للجنابة مع وجود املاء البارد1.

41حكم املسح على الشعر عند االغتسال من اجلنابة2.

42حكم أخذ دواء لتأخري الدورة الشهرية3.

43حكم صالة مريض سلس البول4.

الصالة
44صحة التوقيت الدهري5.

44حكم األذان املوحد6.

46حكم رفع األذان واإلقامة مبكربات الصوت7.

47حكم مطالبة مسلم بإصدار قانون ملنع رفع األذان باملساجد8.

48املسافة بني اإلمام واملأموم9.

49حكم قراءة اإلمام من املصحف10.

50حكم خطأ اإلمام يف قراءة بعض آيات من سورة الفاحتة11

51حكم الصالة بني السواري 12.

52حكم صالة التسابيح13.

53احلاالت اليت جيوز فيها مجع الصالة وقصرها14.

55حكم مجع صالة الظهر مع العصر يف العمل15.

56حكم اجلمع بني الصالتني وقصرهما للطالب اجلامعي16.

57السهو عن عدد ركعات الصالة17.

58 التكبريات املشروعة يف العيدين18.

59حكم استخدام املسابح يف الصالة19.
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60حكم حتويل املصلى داخل مدرسة إىل خمترب رياضيات20.

الصيام
62النية يف الصيام21.

62حكم الصيام يف الدول اليت يطول فيها النهار22.

63حكم صيام املريض23.

64حكم صيام احلامل24.

65حكم صيام املرضع25.

65حكم عالج األسنان يف رمضان26.

67حكم لصقة النيكوتني27.

68مدى تأثري حقن الفيتامينات على الصيام28.

68قضاء ما فات من رمضان29.

69قضاء صيام ما أفطر بسبب املرض30.

70حكم قضاء ما فات من رمضان بسبب السجن31.

71فدية الصوم32.

الزكاة
72أحكام الزكاة33.

73حكم زكاة املدخرات يف شركة34.

74حكم زكاة مصروف الطالب املدخر35.

75حكم الزكاة عن حسابات التوفري اخلاصة باألطفال36.

75حكم زكاة املال اجملموع لبناء مسجد أو ملصلحة عامة37.

76حكم زكاة اجلمعية38.
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76زكاة الذهب39.

78حكم زكاة الذهب احملفوظ لثمن بيت40.

79حكم زكاة ذهب الزينة41.

81حكم زكاة األرض42.

81حكم الزكاة على أرض لالستثمار43.

82حكم زكاة بضاعة حمل مدين44.

83حكم حتويل الزكاة إىل مواد عينية45.

.46
حكم اقتطاع مبالغ مستحقة من أمانات جلان الزكاة 

التابعة لوزارة األوقاف
84

85حكم إخراج الزكاة وصدقة الفطر لألخوات واألقارب47.

86حكم زكاة املال لألخ الفقري واملريض48.

87حكم إخراج املنفصلة عن زوجها زكاة الفطر عن أوالدها49.

88حكم صرف الزكاة لطالب فقري50.

.51
حكم إخراج الصدقة أو الزكاة أو الوقف لصندوق النفقة 

الفلسطيين
89

.52
حكم اعتبار التربعات واملساعدات اليت تدفع لصندوق الطالب 

احملتاج من الزكاة
90

91حكم إنفاق الزكاة على مربة بيت الرمحة للمسنني53.

91حكم دفع الزكاة جلمعية برج اللقلق اخلريية54.

92حكم دفع زكاة املال لقرية أطفال55.

93حكم دفع أموال الزكاة للتكية56.

94حكم صرف أموال الزكاة إلعمار املدارس57.
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95حكم صرف أموال الزكاة للعالج وزراعة كلية58.

96حكم الصدقة على الفقري وطلب الدعاء منه59.

احلج

98حكم احلج املميز60.

98حكم سفر املرأة للحج مع عصبة نساء61.

100حكم املكوث يف مزدلفة وتوكيل شخص لرمي اجلمرات62.

102حكم األخذ من األظفار والشعر ملن نوى األضحية63.

104حكم التضحية خبروف قطع ذنبه64.

105حكم التوكيل يف ذبح األضاحي65.

106حكم التسمية على الذبيحة66.

108حكم بيع أحشاء األضحية وأطرافها67.

العقيقة
100حكم العقيقة وعالقتها مبرض الطفل68.
111 مقدار عقيقة الذكر69.
112حكم االشرتاك يف العقيقة70.

الفصل الثالث / املعامالت
118حق الشفعة يف حمل جتاري1.

118التعامل مع البنوك اإلسالمية2.

119دفرت التوفري من البنوك اإلسالمية3.

120حكم األموال املتبقية من قرض تشطيب منزل من بنك إسالمي4.

121 حكم شراء أرض عن طريق بنك إسالمي5.

121حكم الوديعة يف البنك اإلسالمي الفلسطيين6.

حكم بيع املواد املمولة عن طريق مؤسسة إسالمية لتشطيب 7.
123منزل
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124حكم بيع املراحبة لآلمر بالشراء8.

125صور التورق9.

127قرض من مؤسسة ممولة ملشروعات يف القدس10.

128حكم قرض التأمني واملعاشات11.

129حكم إصدار كفاالت بنكية ال توجد عليها زيادة ربوية12.

130قرض لشراء بيت يف القدس13.

131حكم تشطيب منزل عن طريق بنك جتاري14.

132حكم شراء سيارة عن طريق البنك دون فائدة15.

133حكم تأجري بناء لبنك ربوي16.

134حكم العمل يف البنوك17.

حكم العمل يف شركة تعد برامج معلوماتية خاصة بالبنوك 18.
135الربوية

حكم العمل كمحاسب يف شركة عقارية عملها يقوم على 19.
137االقرتاض من البنوك

138حكم املكافأة املالية من بنك ربوي20.

.21
حكم بدء مشروع خاص من مال ناتج عن عمل كمطور ألنظمة 

العناية بالزبائن لشركة تقوم بعمل أنظمة لبنوك
139

140حكم إعطاء صاحب العمل مبلغًا من املال لعامل لديه22.

141حكم السمسرة بنسبة معلومة لدى البائع واملشرتي23.

142حكم العربون يف حال استنكاف املشرتي عن إمتام الصفقة24.

142حكم الفوركس25.

146حكم الفوركس اإلسالمي26.

147حكم التسويق الشبكي27.

149حكم شركة »انريجتك ماركتنج انرتناشونال«28.

151حكم املزادات اإللكرتونية29.

153حكم جتارة األسهم يف البورصات العاملية30.

155حكم العمل كمراقب لبورصة عمالت ومعادن31.
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156حكم بيع ما ال ميلك32.

157الدين وكتابته33.

157سداد دين الذهب34.

158تغري القيمة النقدية وتأثريه على سداد الديون35.

159حكم فرض غرامة مالية36.

161حكم الرجوع عن اهلبة37.

162حكم الرجوع عن اهلبة ملسجد وحتويل املكان إىل سكن38.

163حكم شراء بضائع املستوطنات39.

163حكم شراء بضائع املستوطنات مع وجود بديل فلسطيين40.

.41
حكم عمل الشباب العرب واملسلمني يف احلفريات 

اإلسرائيلية
164

165حكم البيع لليهود42.

167حكم املزارعة يف أرض ألهل الكتاب43.

168حكم املشاركة يف مطعم يقدم الكحول44.

169حكم تقديم رشاوي للحصول على مقاعد دراسية45.

حكم تقديم هدايا رمزية ألطباء من أجل الرتويج ألصناف 46.
169دوائية

170حكم اقتطاع مبلغ من كفالة يتيم47.

171حكم اهلدنة ومدتها48.

172حكم اعتبار األحجار املرصعة يف خوامت الذهب من وزنه49.

173حكم االشرتاك يف مسابقة الطريق إىل مكة50.

الفصل الرابع /  أحوال شخصية
178األحكام املرتتبة على اخلطبة وعقد القران1.

178ما جيوز للخاطب مشاهدته من خمطوبته2.

179حكم حفل اخلطوبة بعد عقد النكاح3.

180حكم رفض األهل خلطبة شاب بسبب حروق جبسمه4.
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182شروط الزواج الشرعي5.

183حكم توثيق عقد الزواج6.

183 تأثري تزوير شهادة امليالد على عقد الزواج7.

184هل تعد عبارة )هل تقبليين زوجًا لك( إجيابًا؟8.

185حكم الزواج دون ولي9.

185حكم الزواج باإلكراه10.

186حكم إجبار األب ابنته على الزواج11.

187حكم الزواج السري12.

188حكم عقد النكاح عن طريق سكاي بي13.

188حكم الزواج اإللكرتوني14.

189حكم الزواج عن طريق اهلاتف15.

180حكم عقد الزواج يف البالد األجنبية بوجود شهود غري مسلمني16.

190حكم زواج املسلمة السنية من رجل علوي17.

191حكم زواج املسلمة السنية مبسلم شيعي18.

192حكم الزواج من أجنبية أسلمت قبل العقد19.

193حكم الزواج ممن زنى بها20.

194العدل بني الزوجات21.

195حكم الزوجة اليت ال حترتم زوجها22.

196حكم تواصل الزوجة مع األجانب عن طرق اإلنرتنت واهلاتف23.

197حكم تصرف الزوج بأموال زوجته24.

199حكم اتيان الزوجة من الدبر25.

200حق الزوجة يف مؤخر الصداق26.

201مدى وقوع الطالق يف رمضان27.

201حقوق املطلقة بالرتاضي28.

202طالق امرأة حمكوم على زوجها بالسجن املؤبد29.

203حكم الطالق من أجل طلب املساعدات والسكن يف بلد أجنيب30.

204حكم تزين املطلقة بائنًا31.
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204حكم اشرتاط تطليق الزوجة األوىل للموافقة على الزواج32.

205مرياث املطلقة املتوفى عنها زوجها يف العدة الشرعية33.

205حكم نفقة املرأة اليت تعلم أن زوجها يتعامل بالربا34.

حكم مشاهدة أحد األبوين ألوالده حال حصول الفراق بني 35.
الزوجني

206

206حكم اخللع36.

طلب الزوجة اخللع من زوجها سيئ السمعة واملعاملة وجمهول 37.
حمل اإلقامة

208

209حكم املرأة اليت تركها زوجها لسنوات38.

210أحكام املعتدة39.

211أقل مدة محل يف اإلسالم40.

211أحكام احلامل املتوفى عنها زوجها41.

213حقوق الزوجة املتوفى عنها زوجها وأوالده  42.

حكم حضور املعتدة من وفاة حفل زفاف ابنتها أثناء العدة 43.
الشرعية

214

215حق األبناء على والديهم44.

216التمييز بني األبناء يف اهلبة45.

217األعطية للذكور مقابل تعليم اإلناث46.

217حكم إعطاء االبن بالتبين اسم املتبنى47.

218حكم التلقيح الصناعي من مين غري الزوج48.

220مدى إحلاق ولد الزنى بوالده الزاني49.

221حكم إجراء فحص احلمض النووي50.

223 حكم االعتداء على قاصر51.

224حكم اخلتان52.

224حكم إعطاء شاب معاق عالجًا ملنع االنتصاب53.

225حكم الوصية لغري الوارث54.

226حكم الوصية للوارث55.

227حكم حرمان الورثة من الوقف الذري56.
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229حكم رفض التنازل عن احلق يف املرياث57.

230مرياث أبناء البنت اليت توفيت قبل والدها من جدهم58.

230حكم السفر دون حمرم59.

231حكم سفر من تركت بيت الزوجية مع أهلها60.

232حكم خروج طالبات يف رحلة تعليمية61.

233حكم االختالط بني اجلنسني يف الدراسة62.

235حكم قاطع الرحم63.

الفصل اخلامس / قضايا معاصرة
239حكم تناول دواء مستخرج من أحد أعضاء اخلنزير1.
240حكم التربع بإحدى اخلصيتني لألخ2.
240حكم استئجار رحم3.
241حكم اختيار جنس املولود4.
242حكم إجراء عملية رتق غشاء البكارة5.
243حكم عرض الكلية للبيع6.
244حكم إضراب األسرى عن الطعام7.
245حكم إعالن اإلسالم يف احملكمة الشرعية8.

.9
حكم امتناع املواطنني عن دفع املستحقات املالية مقابل 

استهالك املياه
246

247حكم التأمني الصحي10.

249حكم نقل األعضاء11.

250حكم التربع باألعضاء12.

250حكم تربع أجنيب بالكلية لفتاة مسلمة13.

251حكم القرصنة اإللكرتونية14.

253حكم بيع مواد غذائية تصنع على شكل رسومات أو شرائها15.

.16
حكم بيع منتوجات حجرية بشكل حتف على أنها من 

األرض املقدسة
253
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254حكم جتميد املريض امليئوس من برئه17.

255حكم تعرية املريضة بالكامل أمام عدد من األطباء18.

257حكم شراب الطاقة والبرية اخلالية من الكحول19.

258حكم نظام االقتطاعات )كري هشتلموت(20.

الفصل السادس / أميان ونذور

.1
الدليل من السنة النبوية على طلب اليمني من املدعى عليه 

يف الدماء
260

260احللف على كتاب اهلل لتاليف مشكالت مع زمالء العمل2.

262اليمني ومخسة3.

263كفارة األميان املتعددة املعقودة على األمر نفسه4.

.5
إخراج كفارة األميان املتعددة إىل مؤسسة خريية تقدم 

املساعدات للفقراء واملساكني
264

265حكم احلنث باليمني6.

266أحكام النذر7.

268حكم الوفاء بالنذر عند تغري املنذور8.

269حكم العجز عن اإليفاء بالنذر9.
270حتريم دخول بيوت معينة10.
271حتريم شاب كل النساء على نفسه11.

الفصل السابع / جنائز ومقابر
273مواصفات الكفن الشرعي1.
273حكم إلباس املرأة شيئًا من مالبسها املخيطة حتت الكفن2.
274حفر القبور واجتاهاتها ومقاييسها3.
275حكم االعتداء على املقابر4.
276حكم نقل القبور جلرف جزء من مقربة 5.
276مقابر األرقام6.
278حكم نقل القبور7.
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279حكم نقل عظام املوتى8.

الفصل الثامن / ديات وجنايات
282توزيع دية املقتول1.
283ملن تؤول والية دم املرأة املقتولة2.
284دية الطفل3.
285حكم إجهاض اجلنني دون مسوغ شرعي4.
285حكم إجهاض امرأة جلنينها قبل نفخ الروح5.
286حكم حرق اإلنسان لنفسه احتجاجًا على ظروف معيشته6.

288مقدار التعويض الشرعي عن اإلصابة يف العمل7.

289التعويض عن خطأ طيب أودى حبياة جنني8.

290طريقة توزيع التعويض عن اخلطأ الطيب 9.
291ما يرتتب على سائق سيارة تسبب بدهس شخص ووفاته10

.11
مدى حرمان املتسببة باملوت يف حادث سري من املرياث وإلزامها 

بالدية
292

الفصل التاسع / لباس وزينة
295حكم إزالة الشعر الزائد باستخدام الليزر1.

.2
حكم استخدام مركبات اإليثانول وامليثانول يف 

مستحضرات العناية بالبشرة
295

296وصف اللباس الشرعي للمرأة3.

298رفض الزوجة لبس احلجاب 4.

299حكم تبييض األسنان5.

300حكم إجراء عملية جراحية لتكبري الثدي6.

301حكم ترتيب احلاجب وتهذيبها7.

302حكم تنقب الزوجة بغري رضا الزوج8.

303حكم من لبست النقاب بعد زواجها بغري رضا أمها9.
303حكم صبغ شعر املرأة باألسود10.
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306حكم وصل شعر املرأة املقبلة على الزواج11.

الفصل العاشر / أحكام عامة

.1
حكم زيارة املسلمني لألراضي الفلسطينية بعامة، واملسجد 

األقصى خباصة يف ظل االحتالل
310

313واجب املسلمني جتاه أراضيهم املصادرة2.

314 دور العلماء يف حل املشكالت اجملتمعية3.

315حكم حذف آخر حرف من كلمة "رام اهلل"4.

316حكم إجراء حتاليل طبية للخنازير5.

316حكم العمل يف حمل يقدم حلم خنزير6.

318حكم أخذ الوالدين بأعمال ابنتهما7.

.8
حكم استعمال أطقم األكل الصيين املصنوع بنسبة من 

عظام احليوانات
319

320حكم تسمية البنت  باسم )مالك أو ملك(9.
321حكم تسمية البنت  باسم )مايا(10.
321حكم تسمية البنت  باسم )رتيل(11.
322حكم تسمية البنت  باسم )ردينة(12.
322حكم تسمية البنت  باسم )روفان(13.
323حكم تسمية البنت  باسم )رين(14.
323حكم تسمية البنت  باسم )سهاد(15.
323حكم تسمية البنت  باسم )سيلينا( أو )إيلينا(16.
324حكم تسمية البنت  باسم )ماريا(17.
324حكم تغيري اسم )سبيستيان( 18.
325حكم تغيري اسم )إرهاب(19.
326حكم أكل الزيت والسمن الذي وقع فيهما فأر20.

.21
حكم االمتناع عن دفع املستحقات املالية للبلديات وختريب 

املال العام
327
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.22
حكم إنشاء جمموعة على الفيسبوك لنشر تعاليم الشريعة 

اإلسالمية
328

330حكم تربية الكالب يف البيوت23.

331حكم العناية باحليوانات24.

331حكم رفع علم دولة أجنبية مبناسبة املونديال25.

332حكم العادة السرية26.

334فتاة تشك بأنها مسحورة27.
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