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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 الدّين ،وبعد؛
فإن رؤية دار اإلفتاء الفلسطينية ورسالتها تنطلق من مبادئ جليلة ،تهدف إىل نشر
الوعي الديين بني أبناء الشعب الفلسطيين خباصة ،ومسلمي املعمورة بعامة ،لذا حتمد
دار اإلفتاء الفلسطينية اهلل أن وفقها إلصدار اجلزء اخلامس من سلسلة كتاب (الفتاوى)،
الذي يضم بني ثناياه جمموعة خمتارة من الفتاوى ،اليت تعين املسلم بدينه ودنياه.
ويسرني يف هذا املقام أن أتقدم من الذين ساهموا يف إجناز هذا العمل املثمر ،بعون
ً
سائال املوىل عز وجل أن جيعله يف ميزان حسناتهم ،وأن
اهلل ورعايته ،بالشكر والتقدير،
ينفع اهلل بعملهم اإلسالم واملسلمني ،كما أسأله عز وجل أن مينح بركته إىل دار اإلفتاء
الفلسطينية لتبقى منارة علم وخري وهداية وصالح ،إنه اهلادي املوفق إىل سبيل الرشاد.
مؤكدين على أن ما أصبنا به يف هذا اإلصدار وغريه من األعمال ،فبنعمة اهلل وفضله،
وما أخطأنا فيه فمن عند أنفسنا والشيطان ،سائلني اهلل العفو والعافية ،وقبول األعمال
الصاحلة ،بفضل إحسانه.
الشيخ حممد أمحد حسني
املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية
خطيب املسجد األقصى املبارك
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 .1هل الباسط من أمساء اهلل احلسنى
السؤال :هل اسم الباسط من أمساء اهلل تعاىل احلسنى ،وهل جيوز الدعاء بقول :يا
باسط؟
اجلواب :الباسط اسم ثابت هلل تعاىل ،وهو من أمسائه احلسنى ،وجيوز للمسلم أن يدعو

اهلل تعاىل به ،فيقول يا باسط ،ولكن األفضل واألحسن ،أن يقول ذلك مقروناً بامسه تعاىل

الثابت أيضاً (القابض) فيقول( ،الباسط القابض) ،كما ورد يف قوله تعاىلَ { :و ُ
اهلل يَ ْقبِ ُ
ض
اس :يَا َر ُس َ
الَ( ،ق َ
َويَبْ ُس ُط َوإَليِْه ُت ْر َج ُعو َن}( ،)1و َع ْن أََنس ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
ول اهللِ َغ َ
ال
ال النَّ ُ
ِ
ٍ

الس ْعُرَ ،ف َس ِّع ْر َلنَاَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم :إِ َّن اهللَ ُه َو المُْ َس ِّعُر ،اْل َق ِاب ُ
ض
ِّ
از ُقَ ،وإِّني َأل ْر ُجو أَ ْن أَْل َقى اهللََ ،وَليْ َ َ ٌ ُ َ
َْ
َم َو َال
اْلبَ ِ
اس ُطَّ ،
الر ِ ِ
س أ َحد ِمنْك ْم ُيطاِلُبنيِ مِبَظل َمٍة ،فيِ د ٍ
َما ٍل)(.)2
 .2حكم احللف حبياة اهلل تعاىل
السؤال :حلفت مييناً على شيء ،فقلت يف مييين( :وحياة اهلل) ،فهل هذا احللف جائز

شرعاً؟

اجلواب :جيوز احللف حبياة اهلل تعاىل؛ ألن احللف حبياة اهلل -اليت هي صفة من صفاته

الثابتة له سبحانه -جائز شرعاً ،كما جيوز احللف باهلل تعاىل ،أو بأي اسم من أمسائه
احلسنى ،أو صفاته العليا ،فإذا قال( :وحياة اهلل ألفعلن الشيء الفالني) ،فهذا يعترب مييناً،

فإذا حنث به تلزمه كفارة ميني ،وكفارة اليمني ذكرها اهلل يف قوله تعاىلَ{ :ف َك َّفا َرُتُه إِ ْط َعاُم
ني ِم ْن أَ ْو َس ِط َما ُت ْط ِع ُمو َن أَ ْهِل ُ
َع َش َرةِ َم َسا ِك َ
يك ْم أَ ْو ِك ْس َوُت ُه ْم أَ ْو تحَْ ِريُر َرَقبٍَة َف َم ْن مَلْ يجَِ ْد
َف ِصيَاُم َثلاَ َثِة أَيَّ ٍام َذِل َك َك َّفا َرُة أَيمَْاِن ُكم}( ،)3واهلل تعاىل أعلم.
 .1البقرة245 :
 .2سنن أبي داود ،كتاب اإلجارة ،باب يف التسعري ،صححه األلباني.
 .3املائدة .89 :
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 .3حكم احللف بالنيب ،صلى اهلل عليه وسلم
السؤال :ما حكم الشرع يف احللف بالنيب ،صلى اهلل عليه وسلم؟
اجلواب :احللف بالنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،غري جائز شرعاً ،وُيعد من احملرمات؛
لكثرة األحاديث الصحيحة ،اليت تنهى عن احللف بغري اهلل تعاىل ،ومنها ما جاء يف
الصحيحني ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنه قال( :أَلاَ إِ َّن اهللَ يَنْ َه ُاك ْم أَ ْن تحَِْلُفوا

ِبآَباِئ ُك ْمَ ،ف َم ْن َكا َن َحاِل ًفا َفْليَ ْحِل ْ
مت)(.)1
ليص ْ
ف ِباهللِ ،أو ْ

وأخرج أبو داود والرتمذي ،بإسناد صحيح ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنه قال:
( َم ْن َحَل َ
ف ِب َغيرْ ِ اهللِ َف َق ْد أَ ْش َر َك) (.)2

نسأل اهلل تعاىل أن يعافينا من ذلك ،وأن مينحنا الفقه يف دينه ،إنه ولي ذلك والقادر

عليه ،واهلل تعاىل أعلم.
 .4حكم احللف بقول( :وحياتك)
السؤال :ما حكم احللف بقول( :وحياتك)؟
اجلواب :احللف حبياة فالن أو غري ذلك من املخلوقات ال جيوز ،وهو من الشرك ،كما قال
ُم
عبد اهلل بن عباس ،رضي اهلل عنهما ،يف تفسري قوله تعاىلَ{ :فال جَْت َعُلوا لهلِ ِ أَْن َداداً َوأَْنت ْ

َت ْعَل ُمو َن}( ،)3أي ال تشركوا باهلل غريه من األنداد اليت ال تنفع وال تضر ،وأنتم تعلمون
أنه ال رب لكم يرزقكم غريه( ،)4وعن ابن عمر ،قال :إنين مسعت رسول اهلل ،صلى اهلل
 .1صحيح البخاري ،كتاب األميان والنذور ،باب ال حتلفوا بآبائكم.
 .2سنن أبي داود ،كتاب األميان والنذور ،باب يف كراهية احللف باآلباء ،وصححه األلباني.
 .3البقرة.22:
 .4تفسري الطربي.370 /1 :
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عليه وسلم ،يقولَ ( :م ْن َحَل َ
ف ِب َغيرْ ِ اهللِ َف َق ْد أَ ْش َر َك)( ،)1هلذا عليك احللف باهلل فقط دون

غريه.

وننصح من وقع يف مثل هذه اآلثام ،التوبة إىل اهلل تعاىل ،واإلكثار من االستغفار
والعمل الصاحل ،فباب التوبة مفتوح أمام العبد من الذنوب مجيعها؛ كبريها وصغريها،
س َّال َح َّر َم ُ
اهلل إِلاَّ
ْعو َن َم َع اهلل إِلهًَا َ
آخ َر َولاَ يَ ْقُتُلو َن الن ْف
ين لاَ يَد ُ
واهلل تعاىل يقولَ { :و َّال ِذ َ
َّ َ تيِ
ِبالحْ َ ِّق َولاَ يَ ْزُنو َن َو َم ْن يَ ْف َع ْل َذِل َك يَْل َق أََثا ًما * ُي َضا َع ْ
اب يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة َوخَْيُل ْد ِفيِه
ف َلُه اْل َع َذ ُ
اب َوآ َم َن َو َع ِم َل َع َملاً َصالحِ ًا َفأُ َ
ولئِ َك ُيبَ ِّد ُل ُ
َات َو َكا َن
ُم َهاًنا * إِلاَّ َم ْن َت َ
اهلل َسيِّئَاِت ِه ْم َح َسن ٍ
ُ
ُوب إِلىَ اهللِ َمتَاًبا}( ،)2واهلل تعاىل أعلم.
يما * َو َم ْن َت َ
اب َو َع ِم َل َصالحِ ًا َفإَِّنُه يَت ُ
اهلل َغُفو ًرا َر ِح ً
 .5حكم تكفري املُسِلم
السؤال :ما حكم تكفري املُسِلم ألخيه املُسِلم؟

جلي ال حيتمل التأويل،
اجلواب :حيرم تكفري املُسِلم ألخيه املُسِلم ما مل ِ
بكفر واضح ّ
يأت ٍ
ال ِباْل ُك ْفر ،أَ ْو َق َ
مع انتفاء موانع التكفري ،قالَ (:و َم ْن َد َعا َر ُج ً
س َك َذِل َك،
ال َع ُد َّو اهللَ ،وَليْ َ
ِ
ال علي القاري( :قال علماؤنا :إذا وجد تسعة وتسعون وجهاً
إِ َّال َحا َر َعَليِْه( ،)4())3قال ُم ّ
تشري إىل تكفري املسلم ،ووجه واحد إىل إبقائه على إسالمه فينبغي للمفيت والقاضي أن

يعمال بذلك الوجه)( .)5واهلل أعلم.
 .6حكم من قال عن نفسه إنه غري مسلم
السؤال :ما حكم من قال :أنا غري مسلم ،ثم قال بعد ذلك :كنت مازحاً؟ وما حكم
عقد زواجه إذا كان ذلك قبل الدخول؟

 .1سنن أبي داود ،كتاب األميان والنذور ،باب يف كراهية احللف باآلباء ،وصححه األلباني.
 .2الفرقان.71 - 68 :
 .3حار عليه :تعين رجع عليه.
 .4صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان حال إميان من رغب عن أبيه وهو يعلم.
 .5شرح الشفا.499 /2 :
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اجلواب :فقول املسلم عن نفسه إنه غري مسلم ،يعين كفره ،إال إذا جرى هذا القول
على لسانه دون قصد وإرادة منه ،أو مل يكن على علم بعظمه ،وخطره على دينه ،فال
يك ّفر يف هذه احلال ،كالرجل الذي أخطأ من شدة الفرح ،وقال ( :اللهم أنت عبدي وأنا
ربك)( ،)1أما إن قال ذلك بإرادة وعلم ،ولو كان مازحاً ،فيع ّد ذلك رجوعاً إىل الكفر،
جاء يف املوسوعة الفقهية (( :)230 /13اتفق العلماء على تكفري من صدر منه قول
الكفر ،سواء قاله استهزاًء ،أم عناداً أم اعتقاداً ،لقوله تعاىلُ{ :ق ْل أَِباهللِ َوآيَاِتِه َو َر ُسوِلِه

ُم َت ْستَ ْه ِزُئو َن}(.))2
ُكنْت ْ

وعلى املسلم أن حيذر من النطق باأللفاظ املكفرة يف األحوال كلها؛ ألنها تع ّد خطراً على
دينه ،حتى لو مل يكن يقصد اخلروج من دين اإلسالم ،وال َر ُس ُ
ولَ ،صَّلى اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم،
ال :إِّني َبريٌء ِم ْن الإْ ْسلاَ مَ ،فإ ْن َكا َن َكاِذًباَ ،ف ُه َو َك َما َق َ
َ
يقولَ ( :م ْن َحَل َ
الَ ،وإِ ْن َكا َن
ِ ِ ِ
فَ ،ف َق ِ ِ
َصاِدًقاَ ،فَل ْن يَ ْر ِج َع إِلىَ الإِْ ْسلاَ ِم َسالمًِا)(.)3

وبالنسبة إىل تأثري هذا القول يف الزواج ،فيختلف احلكم حسب القصد ،فإن مل يكن

التلفظ بقول الكفر مقصوداً ،فال يؤثر يف صحة عقد الزواج ،وإن قاله صاحبه قاصداً
ولو كان مازحاً ،فيعد مرتداً ،فعليه الرجوع إىل دينه ،والتوبة إىل اهلل تعاىل ،وإن أصر على
الكفر يفسخ عقد زواجه ،وال جيوز المرأته أن تبقى يف ذمته؛ ألنه أصبح كافراً وهي

ين آ َمنُوا إَِذا
مسلمة ،وال جيوز للكافر أن يتزوج من املسلمة ،لقوله تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

َات َفلاَ
َجاَء ُك ُم المُْ ْؤ ِمن ُ
ُم ُ
َحن ُ
ات َفا ْمت ِ
وه َّن ُم ْؤ ِمن ٍ
اج َر ٍ
ُوه َّن اهلل أَ ْعَل ُم ِبإِميَاِن ِه َّن َفإِ ْن َعِل ْمت ُ
َات ُم َه ِ
وه َّن إِلىَ اْل ُك َّف ِار لاَ ُه َّن ِح ٌّل لهَُ ْم َولاَ ُه ْم يحَُِّلو َن لهَُ َّن ،)4(}...واهلل تعاىل أعلم.
َت ْر ِج ُع ُ

 .1صحيح مسلم ،كتاب التوبة ،باب يف احلض على التوبة والفرح بها.
 .2التوبة.65 :
ف ِباْلبرََاَءةِ َوبمَِِّلٍة َغيرْ اإل ْس َ
ال ِم ،وصححه األلباني.
 .3سنن أبي داود ،كتاب األميان والنذور ،باب َما َجاَء فيِ الحْ َ ِل ِ
ِ ِ
 .4املمتحنة.10 :
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 .7حكم االستهزاء بالدين
السؤال :ما حكم من يستهزئ بالدين؟
اجلواب :االستهزاء بالدين كفر أكرب ،خيرج من امللة ،فاالستهزاء باهلل تعاىل ،أو بالقرآن،
وشرائع اإلسالم ،أو بالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم :كفر خمرج من امللة ،فاهلل تعاىل يقول:
َه ْم َليَُق ُ
ول َّن إِمَّنَا ُكنَّا خَُن ُ
ُم َت ْستَ ْه ِزُئو َن*
{ َوَلئِ ْن َسأَْلت ُ
وض َوَنْل َع ُب ُق ْل أَِباهللِ َوآيَاِتِه َو َر ُسوِلِه ُكنْت ْ
مُْ َب ْع َد إِميَاِن ُك ْم}( ،)1وقال ابن قدامة ،رمحه اهلل( :ومن سب اهلل تعاىل،
لاَ َت ْعتَ ِذُروا َق ْد َك َف ْرت
كفر ،سواء كان مازحاً أم جاداً ،وكذلك من استهزأ باهلل تعاىل ،أو بآياته ،أو برسله ،أو

كتبه)( ،)2أما االستهزاء بذات األشخاص وأفعاهلم الدنيوية اجملردة ،فهو فسق ،يقول تعاىل:
ين آ َمنُوا ال يَ ْس َخ ْر َق ْو ٌم ِم ْن َق ْو ٍم َع َسى أَ ْن يَ ُكوُنوا َخيرْ اً ِمنْ ُه ْم َوال ِن َساٌء ِم ْن ِن َساٍء
{يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
َع َسى أَ ْن يَ ُك َّن َخيرْ اً ِمنْ ُه ّن} ( ،)3واهلل تعاىل أعلم.
.8حكم سب دين العمل
السؤال :موظف حكومي أحياناً يتضايق من كثرة العمل ،فيقوم بسب دين العمل ،فهل

هذا جائز شرعاً أم أنه حماسب على ذلك؟

اجلواب :املسلم احلريص على دينه وإميانه ،يبتعد عن كل هذه األلفاظ ،اليت ال تليق به،
حتى ال تصبح عادة متبعة عنده ،يسب فيها دين كل شيء ،ويقع يف غواية الشيطان والعياذ
باهلل ،فيسب دينه وربه ،كما هو مشاهد من الكثري من املسلمني يف بالدنا.
وعلى املسلم أن يصون لسانه عن الشتم واللعن ،لقوله صلى اهلل عليه وسلمَ :
س
(ليْ َ

المُْ ْؤ ِم ُن ِب َّ
الط َّعا ِنَ ،و َال َّ
شَ ،و َال البَ ِذيِء)( ،)4وبالنسبة إىل سب دين العمل؛
الل َّعا ِنَ ،و َال ال َف ِ
اح ِ

 .1التوبة.66 - 65 :
 .2املغين.103/ 10 :
 .3احلجرات.11 :
 .4سنن الرتمذي ،كتاب الرب والصلة عن رسول اهلل ،صلى هلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف اللعنة ،وصححه
األلباني.
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فإنه لفظ موهم خطري ،قد يصل بصاحبه إىل الكفر ،فإذا كانت طبيعة العمل إسالمية
وأصحابه مسلمون ،فالسب يف هذه احلالة يعد كفراً ،أما إذا مل يكن كذلك فال يعد كفراً،
لكنه حمرم ومنهي عنه ،لعموم النهي عن اللعن والشتم.
وعليه؛ فأنصحك باالبتعاد عن مسبة دين العمل وغريه ،وعليك بالتوبة واالستغفار،
حفاظاً على سالمة دينك وإميانك ،وأن تضبط لسانك ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن
اْل َعبْ َد َليَت َ
َكَّل ُم ِباْل َكِل َمِة ِم ْن ُِر ْض َوا ِن اهللِ ،لاَ ُيْل ِقي لهََا َبالاً  ،يَ ْرَف ُعه ُ
اتَ ،وإِ َّن اْل َعبْ َد
اهلل ِب َها َد َر َج ٍ
َليَت َ
َكَّل ُم ِباْل َكِل َمِة ِم ْن َس َخ ِط اهلل ِ،لاَ ُيْل ِقي لهََا َبالاً  ،يَ ْه ِوي ِب َها فيِ َج َهنَّ َم) (*) ،سائلني املوىل
1

عز وجل أن حيفظ علينا ديننا ،وأن يوفقنا لعمل ما حيبه ويرضاه ،واهلل تعاىل أعلم.
 .9مقاطعة األخوات بسبب التحاقهن باجلماعة األمحدية

السؤال :لي أخوات من اجلماعة القاديانية (األمحدية) ،فهل جيوز لي مقاطعتهن؟
اجلواب :احلكم على أي مجاعة دينية أو غريها ،يتحدد بناًء على ما حتمله من معتقدات،
فإن وافقت عقيدة اإلسالم تعد من املسلمني ،وإن تناقضت معها مبا خيرج من املّلة ،فال
تع ّد من املسلمني ،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 قبل
التحرز من الوقوع يف إثم
احلكم عليه ،وذلك عن طريق اإلطالع على كتبهم ،حتّى يتم
ّ
االتهام الباطل.
وبالنسبة إىل سؤالك عن مقاطعة أخواتك حلملهن فكر اجلماعة املذكورة ،فال داعي
لذلك ،إال إذا كان يف استمرار عالقتك بهن تأثري سليب يف دينك ،أو كان يف مقاطعتك
* صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب حفظ اللسان.
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هلن تأثري يفضي إىل تركهن األفكار الضالة ،وعليك توجيههن إىل احلق ،باحلكمة
واملوعظة احلسنة ،واهلل تعاىل أعلم.
 .10توبة من أسرف على نفسه يف املعاصي
السؤال :أنا رجل أسرفت على نفسي يف املعاصي واآلثام ،وأريد أن أتوب إىل اهلل عز
علي فعلها؛ لكي يقبلين اهلل ويتوب
وجل ،وأرجع كيوم ولدتين أمي ،فما األمور اليت جيب َّ
علي؟
َّ
اجلواب :عليك باملبادرة إىل التوبة إىل اهلل رب العاملني ،ألنه وحده غافر الذنب ،وقابل
التوب سبحانه ،ال يرد تائباً وال مستغفراً ،ما دامت يداك متتد إليه ،واعلم أن اهلل تعاىل
يغفر لك مجيع ذنوبك مهما عظمت ،بل ويبدهلا حسنات إن صدقت يف توبتك ،ألنه هو
اب َوآ َم َن َو َع ِم َل َع َملاً َصالحِ ًاَ ،فأُ َ
ولئِ َك ُيبَ ِّد ُل اهلل
التواب الرحيم ،قال تعاىل{ :إِلاَّ َم ْن َت َ

يما}(*).
َسيِّئَاِت ِه ْم َح َسن ٍ
َاتَ ،و َكا َن اهلل َغُفو ًرا َر ِح ً
1

ومن تاب تاب اهلل عليه ،وعليك بالصدق يف التوبة ،وعدم الرجوع إىل هذه املعاصي
واآلثام ،وأكثر من عمل اخلريات ،واحذر من القنوط واليأس من رمحة اهلل تعاىل ،اليت
وسعت كل شيء ،فهو سبحانه وتعاىل أرحم الرامحني ،وأكرم األكرمني ،ال يتعاظمه ذنب
أن يغفره ،وال عيب أن يسرته ،وال معصية مهما كانت أن يتجاوز عنها ،فعن أََنس ْبن
ولَ :ق َ
ال( :سمَ ِ ْع ُت َر ُس َ
َماِل ٍك ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،يَُق ُ
ال ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َتبَا َر َك

َّك َما َد َع ْوَت َو َر َج ْوَت َغ َف ْر ُت َل َك َعَلى َما َكا َن ِف َ
َوَت َعالىَ  :يَا اْب َن آَد َم إن َ
يك َو َال ُأَباِلي ،يَا
ِ
نيِ
نيِ
استَ ْغ َف ْرَت َ ،غ َف ْر ُت َل َكَ ،و َال ُأَباِلي ،يَا اْب َن
اْب َن آَد َمَ ،ل ْو َبَل َغ ْ
الس َماِءُ ،ث َّم ْ
ت ُذُنوُب َك َعنَا َن َّ
نيِ
* الفرقان.70 :
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َّك َل ْو أََتيْتَ بُق َراب َ
األ ْرض َخ َطايَاُ ،ث َّم َل ِقيتَ َال ُت ْشر ُك ِبي َشيْئًاَ ،ألَتيْت َ
آَد َم ،إن َ
ُك ِبُق َر ِاب َها
ِ
ِ
نيِ ِ ِ
ِ
نيِ
َم ْغ ِف َرةً)(.)1
واعلم أن من أهم عالمات التوبة عند اهلل عز وجل ،هو إخالص العمل له تعاىل،
وتذكر اآلخرة وأهواهلا ،وأن ُتطهر قلبك من األمراض ،كاحلسد والبغضاء والكراهية،
وأن تثبت على الطاعة واإلميان ،وأن تزيد يف العمل ،ألنه من جزاء احلسنة ،احلسنة
بعدها ،ثم ال ترجع إىل الذنوب ،وأن تندم على فعلها ،وتستغفر اهلل منها ،وأكثر من ذكر
ين
اهلل ،والدعاء يف جوف الليل ،فإن اهلل تعاىل يقول يف كتابه العزيزُ{ :ق ْل يَا ِعبَاِد َي َّال ِذ َ

َطوا ِم ْن َرحمَْ ِة اهللِ ،إ َّن اهللَ يَ ْغ ِفُر ُّ
أَ ْس َرُفوا َعَلى أَْنُف ِس ِه ْم لاَ َت ْقن ُ
وب جمَ ِي ًعا ،إَِّنُه ُه َو اْل َغُفوُر
الذُن َ
ِ
يم}(.)2
الر ِح ُ
َّ

رياَ ،ولاَ يَ ْغ ِفُر ُّ
وب إِلاَّ
وأكثر من هذا الدعاءَّ :
الذُن َ
(الل ُه َّم إِِّني َظَل ْم ُت َن ْف ِسي ُظْل ًما َكثِ ً
ْتَ ،فا ْغ ِف ْر ِلي َم ْغ ِف َرةً ِم ْن ِعنْ ِد َكَ ،وا ْرحمَْ إِنَّك أَن َ
أَن َ
يم)(.)3
الر ِح ُ
ْت اْل َغُفوُر َّ
نيِ
ويف هذا القدر كفاية ،ملن كان له قلب ،أو ألقى السمع وهو شهيد ،سائلني اهلل تعاىل أن
يتقبل توبتك وميحو ذنبك ،ويطهر قلبك ،وأن يثبتنا وإياك على احلق والدين واإلميان،
إنه نعم املوىل ونعم النصري ،وباإلجابة جدير ،واهلل تعاىل أعلم.
 .11حكم عبارة أعشق اهلل
السؤال : :مسعت بعض العبارات ،مثل(:إني أعشق اهلل) ،أو (قليب عاشق هلل) ،فهل
هذه العبارات شرعية؟ وهل جيوز إطالق العشق يف حق اهلل تعاىل؟
اجلواب :ال جيوز إطالق مثل هذه األلفاظ والعبارات يف حق اهلل تعاىل؛ ألن األلفاظ
 .1سنن الرتمذي ،كتاب الدعوات عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب منه ،صححه األلباني.
 .2الزمر.53:
 .3صحيح البخاري ،كتاب األذان ،باب الدعاء قبل السالم.
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الشرعية ال بد أن تكون على ما جاء يف كتاب اهلل تعاىل ،أو يف سنة رسوله ،صلى اهلل
عليه وسلم ،ومل يعرف لفظ العشق يف شيء من نصوص الوحي ،وال على لسان أحد
من الصحابة الكرام ،رضي اهلل عنهم ،وإمنا جاء مقيَّداً بلفظ احملبة ،كما يف قوله تعاىل:

ين آ َمنُوا أَ َش ُّد ُحبًّا ل}( ،)1وكما يف قوله صلى اهلل عليه وسلمَ( :ثلاَ ٌث َم ْن ُك َّن ِفيِه
{ َو َّال ِذ َ

َو َج َد َحلاَ َوةَ الإْ ميَا ِن ،أَ ْن يَ ُكو َن اهلل َو َر ُس ُ
ب المَْْرَء لاَ يحُ ِبُُّه
ب إَِليِْه مِمَّا ِس َو ُ
اه َماَ ،وأَ ْن يحُ ِ َّ
ولُه أَ َح َّ
ِ
إِلاَّ هللَ ،وأَ ْن يَ ْك َرهَ أَ ْن يَ ُعوَد فيِ اْل ُك ْف ِرَ ،ك َما يَ ْك َرُه أَ ْن ُي ْق َذ َف فيِ النَّار)(.)2
وعليه ،فإن تعظيم اهلل واجب على العبد ،وينبغي للمسلم أن يتقيد باأللفاظ الشرعية

الواردة يف الكتاب والسنة ،ويبتعد عن األلفاظ والعبارات احملدثة ،كالعشق ،والصبابة،
والغرام ،والشغف ،واهلوى ،واهلل تعاىل أعلم.
 .12حكم من يقول :توكلت على اهلل ،ثم عليك
السؤال :هل جيوز للمسلم أن يقول ألخيه :توكلت على اهلل ،ثم عليك؟
اجلواب :هذا القول ال جيوز شرعاً؛ ألن التوكل عبادة خاصة ،حمصورة باهلل تعاىل وحده ال
شريك له ،وال جيوز التوكل على غريه حبال من األحوال.
ويعترب التوكل على غري اهلل سبحانه وتعاىل شركاً أكرب ،لقوله تعاىلَ { :و َعَلى اهلل َفْليَتَ َو َّك ِل
ُم ُم ْؤ ِمنِ َ
ني}( ،)4إال إذا كان التوكل على
المُْ ْؤ ِمنُو َن}( ،)3وقولهَ { :و َعَلى اهلل َفتَ َو َّكُلوا إِ ْن ُكنْت ْ
حي قادر حاضر ،مع اعتقاد أنه سبب ،واألمر كله هلل ،فيكون عند ذلك شركاً أصغر ،واهلل

تعاىل أعلم.
 .1البقرة.165:
 .2صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب حالوة اإلميان.
 .3آل عمران.122 :
 .4املائدة.23 :
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 .13الرقية الشرعية
السؤال :ما حكم الرقية الشرعية؟
اجلواب :فالرقى تقسم إىل قسمني ،إحداهما منهي عنه؛ وهي اليت فيها شرك أو توسل
بغري اهلل ،أو ألفاظ جمهولة ال يعرف معناها ،وثانيهما مشروعة ،وهي اليت تكون سليمة
من ذلك ،والنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقولَ :
الرَقى َما مَلْ يَ ُك ْن فيه ِش ْرك)(،)1
(ال َبأْ َ
س ِب ُّ

است َ
اع ِمنْ ُك ْم أَ ْن يَنْ َف َع أَ َخاُه َفْليَ ْف َعل)( ،)2وقد َرقى
َط َ
ويقول ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ِن ْ
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وُرقي ،فعن عائشة ،رضي اهلل عنها( :أَ َّن َر ُس َ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل

اشت َ
اشت َ
َكى َن َف َ
اتَ ،و َم َس َح َعنُْه ِبيَ ِدهَِ ،فَل َّما ْ
َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،كا َن إَِذا ْ
َكى
ث َعَلى َن ْف ِسِه ِبالمُْ َع ِّوَذ ِ

ات َّال َكا َن يَنْ ِف ُثَ ،وأَ ْم َس ُح ِبيَ ِد
َو َج َعُه َّال ِذي ُت ُوفيَِّ ِفيِهَ ،ط ِف ْق ُت أَْن ِف ُث َعَلى َن ْفسه بالمُْعوَذ
ِ ِ ِ َ ِّ ِ تيِ
النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،عنُْه)(.)3
 .14حكم أخذ أجرة على الرقية الشرعية
السؤال :ما حكم تلقي أجرة مقابل الرقية الشرعية ؟
اجلواب :القرآن الكريم شفاء لألرواح واألبدان ،قال تعاىلَ ( :وُننَز ُ
ِّل ِم َن اْلُق ْرآ ِن َما

ُه َو ِش َفاٌء َو َرحمَْ ٌة ِلْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ني)( ،)4والتزام املسلم أو املسلمة باألذكار واألدعية الواردة عن
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقراءة آيات الرقية الشرعية ،تعصم املسلم من الشيطان،
وتبعد عنه الوسواس ،وتبطل تأثري العني أو السحر فيه .ومن ذلك قراءة آية الكرسي،
واملعوذتني ،وخواتيم سورة البقرة  ،وغري ذلك من آي القرآن اجمليد .
 .1صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب ال بأس بالرقى ما مل يكن فيه شرك.
 .2صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب استحباب الرقية من العني والنملة واحلمة والنظرة.
 .3صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب مرض النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ووفاته.
 .4اإلسراء.82 :
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وهذه الرقى يعرفها ويداوي بها أهل التقوى والصالح ،وال بأس باالسرتقاء عندهم،
خبالف السحرة الدجالني واملشعوذين ،فيجب احلذر منهم ،والبعد عنهم .ومما يعني على
أن تكون الرقية الشرعية نافعة ،االلتزام بالفرائض؛ ألن كثرياً من الذين يصابون مبس
جين ،ال يلتزمون بالصالة املفروضة ،وال بالطهارة من النجاسات ،مضيعون للفرائض،
مرتكبون للمحرمات ،فكيف تقع الرقية موقعها من هؤالء مع هذه املخالفات! وعليه،
فيجب احملافظة على أداء الصلوات يف أوقاتها ،وفعل الواجبات ،وترك احملرمات ،فإذا
حتقق ذلك ،مع االلتزام بأذكار الصباح ،واملساء والنوم ،وعند دخول املنزل ،واخلروج
منه ،وسائر األذكار املطلوبة  ،فلن يكون للشيطان أو القرين تأثري سليب يف املسلم أو
املسلمة ،إن شاء اهلل تعاىل.
أما الذهاب إىل شيخ يقرأ القرآن ،ويأخذ مقابل القراءة ،فإن كان هذا القارئ يقرأ
للعالج ورقية املريض ،ويأخذ مقابل هذا أجراً ،فال بأس بذلك ،ملا ثبت يف الصحيحني
من حديث أبي سعيد اخلدري ،قال( :أَ َّن َر ْه ًطا ِم ْن أَ ْص َحاب َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه
ِ

َو َسَّل َم ،ان َ
ْطَلُقوا َس ْف َرةٍ َساَفُرو َها َحتَّى َنزُ
است َ
وه ْمَ ،فأََب ْوا
َضاُف ُ
َلوا بحَِ ٍّي ِم ْن أَ ْحيَاِء اْل َع َر ِبَ ،ف ْ
فيِ
وه ْمَ ،فُل ِد َغ َسيِّ ُد َذِل َك الحْ َ ِّيَ ،ف َس َع ْوا َلُه ِب ُك ِّل َش ْيٍء ،لاَ يَنْ َف ُعُه َش ْيٌءَ ،ف َق َ
ال َب ْع ُض ُه ْم:
أَ ْن ُي َضيُِّف ُ
ين َق ْد َنزُ
َلوا ِب ُك ْم َل َعَّلُه أَ ْن يَ ُكو َن ِعنْ َد َب ْع ِض ِه ْم َش ْيٌءَ ،فأََت ْو ُه ْم،
الر ْه َط َّال ِذ َ
َل ْو أََتيْت ْ
ُم َه ُؤلاَ ِء َّ
َ
الر ْه ُط؛ إِ َّن َسيِّ َدَنا ُل ِد َغَ ،ف َس َعيْنَا َلُه ِب ُك ِّل َش ْيٍء لاَ يَنْ َف ُعُه َش ْيٌءَ ،ف َه ْل ِعنْ َد أَ َح ٍد
َف َق ُالوا :يَا أيُّ َها َّ

ِمنْ ُك ْم َش ْيٌء؟ َف َق َ
ال َب ْع ُض ُه ْم:
َ
اق َل ُك ْم
ُت َضيُِّفوَناَ ،ف َما أَنا ِب َر ٍ
نيَ ،حتَّى َل َكأَمَّنَا ُن ِش َط ِم ْن ِع َقا ٍلَ ،فان َ
َفان َ
ْطَل َقَ ،ف َج َع َل يَتُْف ُلَ ،ويَ ْق َرُأ الحْ َ ْم ُد لهلِ ِ َر ِّب اْل َعالمَِ َ
ْطَل َق
َض ْفن ُ
است َ
َاك ْم َفَل ْم
اقَ ،وَل ِك ْن َواهللِ َل َق ِد ْ
َن َع ْمَ ،واهللِ إِِّني َل َر ٍ
ِ
َحتَّى جَْت َعُلوا َلنَا ُج ْعلاً َ ،ف َصالحَُ ُ َ َ
يع ِم َن اْل َغنَم،
وه ْم َعلى ق ِط ٍ

وه ْم َعَليِْهَ ،ف َق َ
يمَْشي َما ِبِه َقَلبٌَةَ ،ق َ
الَ :ب ْع ُض ُه ُم اْق ِس ُموا،
الَ :فأَ ْوَف ْو ُه ْم ُج ْعَل ُه ُم َّال ِذي َصالحَُ ُ
ِ
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ال َّال ِذي َرَقى :لاَ َت ْف َعُلوا َحتَّى َنأِْت َي َر ُس َ
َف َق َ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،فنَ ْذ ُك َر َلُه َّال ِذي
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ف َذ َكُروا َلُهَ ،ف َق َ
َكا َنَ ،فنَنْ ُظ َر َما يَأُْمُرَناَ ،ف َق ِدُموا َعَلى َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
الَ :و َما

ْر َ
ُم ،اْق ِس ُمواَ ،و ْ
اض ِرُبوا ِلي َم َع ُك ْم ِب َس ْهم)( ، )1قال ابن تيمية -رمحه
يك أََّن َها ُرْقيٌَة أَ َصبْت ُ
ُيد ِ
ٍ
اهلل( :وأذن هلم يف أخذ اجلعل على شفاء اللديغ بالرقية)(.)2
وعلى هذا؛ فال بأس بأخذ القارئ أجراً على الرقية ،بشرط أن تكون رقية شرعية ،ختلو
من الدجل والشعوذة ،وأن تكون موافقة للسنة النبوية ،وينصح القارئ املعاجل بأن يرأف
بالناس ،وال يستغل حاجتهم ،وال يغلي عليهم يف األجرة ما أمكن.
 .15عالج السحر عند من يتعامل مع اجلن املسلم
السؤال :إنسان يدعي أنه يداوي املسحور ،عن طريق استعانته باجلن املسلم ،فهل جيوز
للمسلم أن يذهب إليه طلباً للشفاء من السحر؟
اجلواب :فال جيوز للمسلم أن يذهب إىل من يدعي مداواة السحر عن طريق اجلن،
ألنه ال يدري أهو مسلم أم غري مسلم ،ويكفيه أن يلجأ إىل اهلل تعاىل وحده ،ويستعني به،
استَ َعنْ َ
ويطلب منه الشفاء لقوله ،صلى اهلل عليه وسلم( :إَِذا َسأَْل َ
ت
اسأَ ِل اهللَ ،وإَِذا ْ
ت َف ْ

استَ ِع ْن ِباهللِ)(.)3
َف ْ

مع جواز األخذ بالرقية الصحيحة ،وقراءة آية الكرسي واملعوذتني ،وقل هو اهلل أحد،

عند من ُيعرف عنه االستقامة يف دينه وعمله ،أو يقوم هو برقي نفسه بها ،دون اللجوء
إىل هؤالء الناس ،كما ال جيوز للمسلم أن يداوي نفسه من السحر بسحر مثله ،لنهي
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن ذلك.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب النفث يف الرقية..
 .2جمموع الفتاوى.59 /19 ،
 .3سنن الرتمذي ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب منه،
وصححه األلباني.
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 .16التشاؤم من رؤية احلذاء مقلوبًا
السؤال :بعض الناس يتشاءم من رؤية احلذاء مقلوباً ،ويدَّعي بأن املالئكة ال تدخل
البيت وفيه حذاء على هذا احلال ،فهل هلذا أصل يف الشرع؟

اجلواب :فاحلقيقة أن كثرياً من األوهام واخلرافات ما زالت سائدة وباقية ،ومستقرة يف

أذهان كثري من الناس ،وهي يف الواقع غري صحيحة ،وليس هلا دليل ال من الكتاب وال

من السنة ،وال أصل هلا يف الشرع مطلقاً.

ولكن ال بأس بتغيري هيئة احلذاء ،وقلبه على وجهه الصحيح؛ ألن الغالب فيه
األوساخ من أسفله ،وهذا فقط من باب األدب والذوق وحسن اخللق ،لئال يقع نظر
الناس عليه فقط ،دون االعتقاد بأن املالئكة ال تدخل البيت ما دام فيه حذاء مقلوب.
وعلى املسلمني أن يتمسكوا بتعاليم اإلسالم الصحيحة املستندة إىل
كتاب اهلل تعاىل ،وسنة رسوله الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،القائل:

(َ�ت َرْك ُت ِف ُ
يك ْم َما لَ ْن تَ ِض ُّلوا َ�ب ْع َد ُه ،إ ِ
ون
اب هللاَ ،وأَْ�نتُ ْم َم ْسئُولُ َ
ِن ا ْعتَ َص ْمتُ ْم بِ ِهِ ،كتَ َ
ون؟)(*).
َع يِّنَ ،ف َما أَْ�نتُ ْم َقائُِل َ
1

.17حكم حنت متاثيل وصور لذوات األرواح على احلجارة وغريها
السؤال :أعمل عند غري املسلمني ،ويطلبون مين عمل صور على احلجارة لشخصيات
معينة ،حيث إن طبيعة عملي هو النحت على احلجارة ،فهل جيوز لي شرعاً تلبية طلبهم
بنحت متاثيل لذوات األرواح كما يريدون؟
اجلواب :فال بد للمسلم أن ميتثل ألوامر شرعه احلنيف ،وأن حيرص كذلك على العمل
الذي يرضي اهلل تعاىل ،وأن حيل احلالل ،وحيرم احلرام.
* سنن أبي داود ،كتاب املناسك ،باب صفة حجة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصححه األلباني.
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وأما ما يطلبونه منك أصحاب العمل من حنت متاثيل ،أو صور لذوات األرواح على
احلجارة وغريها ،فهو حرام ،ال جيوز لك فعل ذلك مهما كان نوعه ،سواء كان إنساناً أم
حيواناً لنفسك أم لغريك ،ملا جاء عن عبد اهلل بن عمر ،رضي اهلل عنهما ،أن رسول اهلل،
الص َو َرُ ،ي َع َّذُبو َن يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة ُي َق ُال
صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إِ َّن َّال ِذ َ
َعو َن َه ِذهِ ُّ
ين يَ ْصن ُ
ُم)(*) ،وإذا أصروا على طلبهم ،فعليك ترك العمل عندهم ،والبحث
لهَُ ْم :أَ ْحُيوا َما َخَل ْقت ْ
1

عن عمل آخر غريها ،واعلم أن من ترك شيئاً هلل عوضه اهلل خرياً منه ،واهلل تعاىل أعلم.

* صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب عذاب املصورين يوم القيامة.
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الطهارة
 .1انتقاض الوضوء بانتهاء مدة املسح

السؤال :مسحت على جواربي مدة يوم وليلة ،ألنين مقيم غري مسافر ،وانتهت مدة
املسح ،وبقيت على وضوئي ،فهل ينتقض وضوئي بانتهاء مدة املسح املقررة؟
اجلواب :فالراجح من أقوال العلماء ،أن الوضوء ال ينتقض بانتهاء مدة املسح املقررة،
سواء كانت يوماً وليلة يف حق املقيم ،أو ثالثة أيام بلياليها للمسافر ،وذلك لعدم وجود
النص الشرعي ،على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة املسح.

وقد وّقت النيبَ ،صَّلى اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،املسح ،ومل يوقت الطهارة ،وما ثبت بالدليل

الشرعي ال يرفع اال بالدليل الشرعي ،فاألصل بقاء ما كان على ما كان ،حتى يتيقن
زواله ،فإذا انتهت مدة املسح مع بقاء املاسح على وضوئه ،جاز له أن يصلي ما شاء ،ما
دام باقياً على طهارته ووضوئه ،واهلل املوفق.
 .2صالة الوتر والفجر بوضوء واحد ملريض البواسري
السؤال :هل جيوز لي أن أصلي الوتر والفجر بوضوء واحد ،ألني أعاني من مرض
البواسري؟
اجلواب :فنسأل اهلل تعاىل لك الشفاء مما تعاني ،وبالنسبة إىل مرض البواسري فال خيلو
من أمرين :األول ،أن يكون الباسور خارجيّاً؛ وهذا النوع ال ينقض الوضوء ،وهو يشبه
حكم الدمامل ،وعليه تنظيف ثيابه وبدنه عند الصالة ،فإن شق ذلك عليه ،فال يلزمه
غسل الثياب وال تبديلها ،دفعاً للحرج واملشقة ،والثاني ،أن يكون الباسور داخليّاً ،ويسيل

الدم للخارج؛ فإن كان نزول الدم متقطعاً فهو ناقض للوضوء ،وعلى صاحبه الوضوء
مستمراً ،فيتوضأ بعد دخول وقت كل صالة مفروضة ،ويصلي ما
كلما وجده ،وإن كان
ّ
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شاء من الصلوات ،ولو كان الدم ً
يسمى املريض صاحب عذر.
نازال ،ويف هذه احلالة ّ
وعليه؛ فإن كنت من أصحاب األعذار ،فال جيوز لك أن تصلي الفجر بوضوء الوتر،
ويلزمك وضوء جديد للفجر ،حسب رأي مجهور الفقهاء ،واهلل تعاىل أعلم.
 .3نزع اجلوربني عند كل وضوء
السؤال :أنا معتاد على غسل الرجلني عند كل وضوء ،فأقوم بنزع اجلوربني ،وأغسل
الرجلني ،فهل هذا مستحب وجائز ،علماً بأنين أفعل ذلك من باب االحتياط يف الطهارة؟
اجلواب :املسح على اجلوربني سنة عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،حيث قال للمغرية
ُه َما َطا ِه َرَتينْ ِ ،
ابن شعبة ،رضي اهلل عنه ،حينما أراد أن ينزع خفيهَ( :د ْع ُه َماَ ،فإِِّني أَْد َخْلت ُ

َف َم َس َح َعَليْ ِه َما)( ،)1ونزعك للجوربني عند كل وضوء احتياطاً للطهارة ،هو خالف
السنة ،وفيه تشبه بغرينا ،من الشيعة واخلوارج ،الذين ال جييزون املسح على اجلوربني،
قال اإلمام النووي ،رمحه اهلل( :أمجع من يعتد به يف اإلمجاع ،على جواز املسح على اخلفني،
يف السفر واحلضر ،سواء كان حلاجة أو لغريها ،حتى جيوز للمرأة املالزمة بيتها ،والزمن
الذي ال ميشي ،وإمنا أنكرته الشيعة واخلوارج ،وال يعتد خبالفهم)(. )2
 .4اغتسال احملرم
السؤال :ذهبت للحج ولبست مالبس اإلحرام ،فاتسخت ،وخلعتها ألغسلها ،فهل
جيوز لي أن أغتسل ،وأبدل مالبس اإلحرام؟
اجلواب :جيوز للمحرم أن يغتسل ،ويبدل مالبس اإلحرام ،ودليل ذلك ما جاء عن
َ
اسَ ،والمِْ ْس َو ِر ْب ِن مخَْ َر َمَة،
(إبراهيم بن َعبْ ِد اهلل ْب ِن ُحنَينْ ٍ َ ،ع ْن أِبيِهَ ،ع ْن َعبْ ِد اهلل ْب ِن َعبَّ ٍ

 .1صحيح البخاري ،كتاب الوضوء ،باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان.
.2صحيح مسلم بشرح النووي.164 /3 :
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َل َفا ب َ
ال َعبْ ُد اهلل ْب ُن َعبَّاس :يَ ْغ ِس ُل المْحُْرُم َرأْ َسُهَ ،وَق َ
األْب َواِءَ ،ف َق َ
َّه َما ْ
ال المِْ ْس َوُرَ :ال يَ ْغ ِس ُل
أَن ُ
اختَ ِ
ِ
ٍ

وب َ
لمْحُْ ْ ََ َ
ْص ِار ِي أَ ْسأَُلُه َع ْن َذِل َكَ ،ف َو َج ْدُتُه
اس إِلىَ أَِبي أَيُّ َ
األن َ
ا ِرُم َرأ َسُه ،فأ ْر َسلنيِ اْب ُن َعبَّ ٍ
الَ ،ف َسَّل ْم ُت َعَليِْهَ ،ف َق َ
َس ُل َبينْ َ اْل َق ْرَنينْ َ ،و ُه َو يَ ْستَترُِ ِبثَ ْوبَ ،ق َ
ال َم ْن َه َذاَ ،فُقْل ُت أََنا َعبْ ُد
يَ ْغت ِ
ِ
ٍ
ف َكا َن َر ُس ُ
اهلل ْب ُن ُحنَينْ ٍ  ،أَ ْر َسَل إَِليْ َك َعبْ ُد اهلل ْب ُن َعبَّاس ،أَ ْسأَُل َك َكيْ َ
ول اهلل ،صلى اهلل
ٍ
نيِ
ُ ْ
وب ،رضي اهلل عنه ،يَ َدُه َعَلى الثَّ ْو ِب،
محُْر ٌم؟ َف َو َض َع أَُبو أَيُّ َ
عليه وسلم ،يَ ْغ ِسل َرأ َسُه َو ُه َو ِ
َف َطأْ َطأَُه َحتَّى َب َدا ِلي َرأْ ُسُهُ ،ث َّم َق َ
ب َعَلى َرأْ ِسِهُ ،ث َّم َح َّر َك
ْسا ٍن يَ ُص ُّ
بْ :
اصُب ْ
بَ ،ف َص َّ
ال ِإلن َ
َرأْ َسُه ِبيَ َديِْهَ ،فأَْقبَ َل ِبه َما َوأَْدَب َرُ ،ث َّم َق َ
الَ :ه َك َذا َرأَيُْتُه صلى اهلل عليه وسلم يَ ْف َع ُل)( ،)1ولكن
ِ
يتجنب احملرم استخدام كل شيء فيه طيب أثناء غسله ،واهلل تعاىل أعلم.
 .5طهارة احلائض قبل الفجر
السؤال :كنت حائضاً ،يف بداية شهر رمضان املبارك ،وظهرت عالمة الطهر عندي قبل
طلوع الفجر ،فنويت الصيام ،وصمت ذلك اليوم ،واغتسلت ،وصليت الفجر ،وعندما
علي إعادة ذلك اليوم؟
قمت ألداء صالة الظهر رأيت صفرة ،فهل صيامي صحيح ،أم َّ
اجلواب :فإذا رأيت عالمة الطهر قبل طلوع الفجر ،كما تقولني يف سؤالك ،ونويت
الصيام ،ثم صمت كما قلت ،فصيامك صحيح ،وال تضر الصفرة وال الكدرة ،بعد رؤية
عالمة الطهر على صحة الصيام ،لقول أم عطية ،رضي اهلل عنهاُ :
(كنَّا َال َن ُع ُّد اْل ُك ْد َرةَ،
الص ْف َرةََ ،ب ْع َد ُّ
الط ْه ِر َشيْئًا)(.)2
َو ُّ
 .1صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب جواز غسل احملرم بدنه ورأسه.
 .2صحيح البخاري ،كتاب احليض ،باب الصفرة والكدرة يف غري أيام احليض.
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 .6طهارة الفراش من املين وكيفية الغسل
السؤال :كيف أغسل فرشة السرير من أثر املين ،وهل تع ّد املناطق اليت أشك أنه وصل
إليها ،ولكن ال أثر له فيها طاهرة؟ وهل يكفي املاء يف الغسل من اجلنابة دون استخدام
الصابون ،وما كيفية الغسل الشرعي؟
اجلواب :طهارة الفراش من املين تكون بغسله إن كان رطباً ،وبفركه إن كان يابساً ،حلديث

تُ :
(كنْ ُت أَْفُر ُك المَْ ِم ْن َث ْو ِب َر ُسو ِل اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
َعا ِئ َش َة ،رضي اهلل عنهاَ ،ق َال
ْ
نيِ
َفُي َصِّلي ِفيِه)( ،)1وأما املناطق اليت يشك أنه أصابها ،ولكن ال أثر له فيها ،من حيث
البلل والرائحة ،فتع ّد طاهرة ،وقد استدل من احلديث أن املين طاهر ،وهو الرأي الراجح
عند العلماء ،قال ابن قدامة( :وإن قلنا بطهارته ،استحب فركه ،وإن صلى من غري فرك
أجزأه)(.)2
كاف له ،وخبصوص كيفية الغسل ،فعلى املسلم
أما بالنسبة إىل غسل اجلنابة ،فإن املاء ٍ
أن يغتسل بنية رفع احلدث ،ويعمم جسده باملاء ،واستخدام الصابون غري واجب يف
ً
مفضال ،وصفة الغسل الكامل كما ورد عن النيب ،صلى اهلل عليه
الغسل ،وإن كان
وسلم ،كاآلتي :يقوم املسلم بغسل كفيه ،ثم يغسل فرجه ،ثم يتوضأ وضوءه للصالة،
ويؤخر غسل الرجلني إىل آخر الغسل ،ثم يغسل رأسه ثالث مرات ،ثم يفيض املاء على
شقه األمين ،ثم على شقه األيسر ،ثم على جسده مجيعه ،ودليله من حديث ابن عباس،

عن خالته ميمونة ،رضي اهلل عنهما ،قالت( :أَْدَنيْ ُت ِل َر ُسو ِل اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
لجْ َ
َ
َ َ
َ
َ َ ًَ
اإلَناِءُ ،ث َّم أَْف َر َغ ِبِه َعَلى
ُغ ْسلُه ِم َن ا نَاَبِةَ ،ف َغ َسل َك َّفيِْه َم َّرَتينْ ِ أ ْو ثالثاُ ،ث َّم أْد َخل يَ َدُه فيِ ِ

يب الثَّ ْو َب ،وصححه األلباني.
 .1سنن أبي داود ،كتاب الطهارة ،باب المَْنيِ ِّ ُي ِص ُ
 .2املغين.763 /1 :
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َف ْر ِجِهَ ،و َغ َسَلُه ب ِش َماِلِهُ ،ث َّم َض َر َب ب ِش َماِلِه َ
األ ْر َ
ضَ ،ف َدَل َك َها َدْل ًكا َش ِدي ًداُ ،ث َّم َت َو َّضأَ ُو ُضوَءُه
ِ
ِ
الةُِ ،ث َّم أَْف َر َغ َعَلى َرأْ ِسِه َث َ
لص َ
َحى
ال َث َح َفن ٍ
ِل َّ
َات ِم ْلَء َك ِّفِهُ ،ث َّم َغ َس َل َساِئ َر َج َس ِدهُِ ،ث َّم َتن َّ

َ َ َ َ َ ُ َ
لمْ
يل َف َرَّدُه)( ،)1واهلل تعاىل أعلم.
َع ْن َم َقا ِمِه ذِلك ،ف َغ َسل ِر ْجليِْه ،ث َّم أَتيُْتُه ِبا ِنْ ِد ِ
 .7تربع احلائض بالدم

السؤال :مرضت أمي ،فاحتاجت إىل وحدة دم ،ودمي مناسب لدمها ،وأريد أن أتربع هلا
بوحدة دم ،ولكنين حائض ،فهل جيوز لي التربع هلا وأنا يف حالة حيض؟
اجلواب :فتربع املرأة احلائض بالدم ملن حيتاجه جائز شرعاً ،وال حرج فيه ،إذا كان ال يضر
باملتربعة ،وهلا بذلك األجر والثواب من اهلل تعاىل.
وأما إذا ثبت ضرره عليها ،بسبب فقدانها جزءاً من دمها عند حيضها ،فال جيوز ،لقوله،
صلى اهلل عليه وسلم( :لاَ َض َر َر َولاَ ِض َرا َر)( ،)2واهلل تعاىل أعلم.

 .1صحيح مسلم ،كتاب احليض ،باب صفة غسل اجلنابة.
 .2سنن ابن ماجة ،كتاب األحكام ،باب من بنى يف حقه ما يضر جباره ،وصححه األلباني.
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التالوة
 .8حكم قراءة القرآن دون سرت العورة
السؤال :هل جيب سرت العورة عند قراءة القرآن؟
اجلواب :ال جيب سرت العورة عند القراءة؛ ألنّه مل يرد ذلك يف كتاب وال سنّة ،ولكن
ُيستحب للمسلم إذا قرأ القرآن أن يكون سات ًرا لعورته على هيئة حسنة.

واحلجاب مّإنا يطلب من املرأة إذا كانت يف مكان ختشى أن يراها رجال أجانب ،واهلل

تعاىل أعلم.
 .9االستمرار يف قراءة القرآن عند األذان
السؤال :يف بعض األحيان أقرأ القرآن يف املسجد ،ثم يؤذن املؤذن وأستمر بالقراءة،
فهل هذا األمر جائز؟
اجلواب :األوىل يف مثل حالتك أن تقطع القراءة عند شروع املؤذن باألذان ،وتقوم
بالرتديد خلف املؤذن ،لتحصل على أجر القراءة ،وأجر الرتديد خلف املؤذن ،ملا ثبت يف
احلديث الصحيح عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،رضي اهلل عنهما ،عن رسول اهلل،

ْل َما يَُق ُ
ُم المُْ َؤِّذ َنَ ،فُق ُ
ولوا ِمث َ
ولُ ،ث َّم َصُّلوا َعَل َّي؛ َفإَِّنُه
صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إَِذا سمَ ِ ْعت ُ

َ
َّ َ
ُ ُ
ًَ َّ
ْ ََ َ
ٌَ
َم ْن َصلى َعل َّي َصالة َصلى اهلل َعليِْه ِب َها َع ْش ًرا ،ث َّم َسلوا اهلل ِلي ال َو ِسيلة؛ فإَِّن َها َمنْ ِزلة فيِ
ت
الجْ َنَِّة َال َتنْبَ ِغي إِ َّال ِل َعبْ ٍد ِم ْن ِعبَاِد اهللَ ،وأَ ْر ُجو أَ ْن أَ ُكو َن أََنا ُه َوَ ،ف َم ْن َسأَ َل ِلي اْل َو ِس َيلَة َحَّل ْ
الش َفا َعُة)( ،)1وقال صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َق َ
ال ِح َ
َلُه َّ
ني يَ ْس َم ُع المُْ َؤِّذ َن :أَ ْش َه ُد أَ ْن َال إَِلَه

ُح َّم ٍد َر ُس ً
إ َّال اهلل َو ْح َدُه َال َشر َ
يك َلُهَ ،وأَ َّن محَُ َّم ًدا َعبْ ُدُه َو َر ُس ُ
وال،
ولُهَ ،ر ِض ُ
يت ِباهلل َرًّباَ ،ومِب َ
ِ
ِ
َوِباإل ْس َ
ال ِم ِدينًاُ ،غ ِف َر َلُه َذْنُبُه)( ،)2واهلل تعاىل أعلم.
ِ

 .1صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب القول مثل قول املؤذن ملن مسعه ،ثم يصلي على النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ثم
يسأل له الوسيلة.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب القول مثل قول املؤذن ملن مسعه ،ثم يصلي على النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ثم
يسأل له الوسيلة.
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 .10قراءة املوظف للقرآن الكريم خالل فرتة الدوام الرمسي
السؤال :ما حكم قراءة املوظف للقرآن الكريم خالل ساعات الدوام الرمسي ،وكذلك
استخدامه ألجهزة الكمبيوتر اخلاصة بالعمل يف تنصيبه للتطبيقات الدينية اخلاصة
بذلك ،مما يؤدي إىل عدم قيامه بواجباته الوظيفية حسب األصول؟
اجلواب :جيب على املوظف أن يبذل قصارى جهده يف إجناز عمله ،والقيام باملهام املوكلة
ً
حالال.
إليه ،واليت يأخذ راتبه مقابلها ،ومقابل ساعات الدوام املقررة ،ليكون راتبه
ً
فضال عظيماً وأجراً كبرياً ال ينازع فيه أحد ،إال أنه ال جيوز
ومع أن لقراءة القرآن
القيام بذلك على حساب العمل وإجنازه ،فإذا كانت تالوة القرآن وتنصيب التطبيقات
الدينية على احلاسوب تتم يف وقت العمل ،فإن ذلك حرام شرعاً ،لقوله تعاىل{ :إِ َّن اهلل

ين آ َمنُوا لاَ تخَُ وُنوا
ات إِلىَ أَ ْهِل َها }( ،)1ويقول عز وجل{ :يَاأَيُّ َها َّال ِذ َ
يَأُْمُر ُك ْم أَ ْن ُت َؤدُّوا الأَْ َماَن ِ
الر ُس َ
ُم َت ْعَل ُمو َن}(. )2
ول َوتخَُ وُنوا أَ َماَناِت ُك ْم َوأَْنت ْ
اهلل َو َّ
أما فعل ذلك بعد الفراغ من العمل وإجنازه ،فهو ال شك أفضل من السكوت
ً
فضال عن احلديث غري املفيد ،واهلل تعاىل أعلم.
والقعود بال فائدة،
 .11ثواب قراءة القرآن من اجلوال
السؤال :هل قراءة القرآن من اجلوال هلا مثل أجر القراءة من املصحف؟ وهل يشرتط
أن يكون القارئ من اجلوال على وضوء؟

اجلواب :فاألجر الذي يثبت لقارئ القرآن يف قوله ،صّلى اهلل عليه وسّلمَ ( :م ْن َق َرأَ َح ْرًفا

ِم ْن ِكتَاب اهللِ َفَلُه بِه َح َسنٌَةَ ،و َ
احل َسنَُة ِب َع ْشر أَ ْمثَالهَِاَ ،ال أَُق ُ
ول مْال َح ْر ٌفَ ،وَل ِك ْن أَِل ٌ
ف َح ْر ٌف
ِ
ِ
ِ
 .1النساء.58 :
 .2األنفال.27 :
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يم َح ْر ٌف)( ،)1هو الذي يلفظ احلروف ً
صحيحا ،وخيرجها من خمارجها
لفظا
ً
َو َال ٌم َح ْر ٌف َو ِم ٌ
األصلية ،مع حتريك اللسان والشفتني عند القراءة – سواء أكان من جوال أم مصحف -
وإال ال ُيعترب ذلك قراءة ،مّ
وإنا نظ ٌر وتدب ٌر ،يأخذ عليه أجر النظر والتدّبر ،ال أجر القراءة.
أ ّما خبصوص الوضوء للقراءة ،فقراءة القرآن دون وضوء جائزة وال حرج فيها ،فهي تندرج
حتت الذكر ،ولكن األفضل أن يكون القارئ متوضئًا ،قال اإلمام النووي -رمحه اهلل:
(أمجع املسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث ،واألفضل أن يتطهر هلا)( ،)2ولكن
اختلف الفقهاء يف مس املصحف بغري وضوء من قبل احملدث حدًثا أصغر ،فذهب عا ّمة
الفقهاء إىل أنه ال جيوز ،وذهب داود الظاهري والقرطيب والقليوبي من الشافعية وغريهم
إىل جواز ذلك(.)3
مس املصحف
وعليه؛ فتجوز قراءة القرآن بغري طهارة،
ّ
ولكن الوضوء أفضل ،أ ّما ّ
فيجوز يف حاالت استثنائية؛ كاحلفظ بشكل دائم ،والتعليم والتعلم ،وغريها ،وجيوز مس
اجلوال بغري وضوء عند القراءة منه؛ ألنّه ال ُيعترب مصح ًفا ،وال يأخذ أحكامه ،واهلل تعاىل
أعلم.
 .12حكم وضع القرآن على األرض عند سجدة التالوة
السؤال :خالل قراءتي للقرآن الكريم أمر ببعض السجدات ،وملا أسجد سجود
التالوة ،أقوم بوضع القرآن الكريم إىل جانيب على األرض ،فهل جيوز ذلك؟
اجلواب :وضع القرآن الكريم إىل جانبك على األرض خالل سجود التالوة جائز ،وال
 .1سنن الرتمذي ،كتاب فضائل القرآن عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من
القرآن ما له من األجر ،وصححه األلباني.
 .2اجملموع.69/ 2 ،
 .3املوسوعة الفقهية الكويتية.10 - 6 / 38 ،
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حرج فيه ،وذلك للحاجة ،وأرض املسجد طاهرة وهلل احلمد ،ويتأكد ذلك إذا مل يكن هناك
مكان آخر تضع القرآن عليه يف أثناء سجودك ،وأما إذا وجد مكان مرتفع كطاولة أو رف
يوضع عليه خالل السجود فذلك أفضل ،احرتاماً لكالم اهلل تعاىل وتعظيماً له ،وحفاظاً
على رفع مكانة هذا القرآن وقدسيته ،وال نعلم ً
دليال مينع من وضع القرآن فوق األرض
عند الضرورة واحلاجة إىل ذلك ،واهلل تعاىل أعلم.
 .13حكم وضع القرآن على الفخذ أو الركبة
السؤال :ما حكم من يقرأ القرآن الكريم يف املسجد أو غريه ،ويضع القرآن خالل
القراءة على فخذه أو ركبته وهو جالس؟
اجلواب :فالواجب حيتم على املسلم تعظيم كتاب اهلل تعاىل واحرتامه وتوقريه ،وجتنب
تعريضه لالمتهان بأي شكل من األشكال.
وأما بالنسبة إىل وضع القارئ للمصحف الشريف على الفخذ أو الركبة خالل
القراءة ،فجائز شرعاً ،وال حرج يف ذلك ،وليس فيه إمتهان لكتاب اهلل تعاىل ،وال يتنافى
مع األدب ،ولكن ينبغي التحرز من سقوط املصحف على األرض ،أو على القدم ،واهلل
تعاىل أعلم.
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الصالة
 .14قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ملؤذنه يف اليوم املطري والربد الشديد
أو السفر :صلوا يف بيوتكم
السؤال :هل ثبت يف الصحيح عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنه كان يقول ملؤذنه
يف اليوم املطري والربد الشديد أو السفر :صلوا يف بيوتكم ،أو حنو ذلك؟
اجلواب :اتفق الفقهاء على مشروعية قول املؤذن عند املطر ،أو الربد الشديد مع الريح
الشديد (صلوا يف بيوتكم) ،أو (أال صلوا يف رحالكم) ،أو (الصالة يف الرحال) ،أو
(ومن قعد فال حرج عليه) ،وتقال إحدى هذه العبارات يف ثالثة مواضع:

أوال :يقوهلا املؤذن ً
ً
بدال من قول( :حي على الصالة ،حي على الفالح) ،ودليل ذلك

َ َ ُ ِّ
ري ،إَِذا ُقْل َ
ت
ما رواه اْب ُن َعبَّ ٍ
اس ،رضي اهلل عنه ،يف الصحيحني أنه قال (لمِ َؤذِنِه فيِ يَ ْو ٍم َم ِط ٍ
أَ ْش َه ُد أَ َّن محَُ َّم ًدا َر ُس ُ
اس
الصلاَ ةُِ ،ق ْل َصُّلوا فيِ ُبُيوِت ُك ْمَ ،ف َكأَ َّن النَّ َ
ول اهللَ ،فلاَ َتُق ْل َح َّي َعَلى َّ
استَنْ َكُرواَ ،ق َ
الَ :ف َعَلُه َم ْن ُه َو َخيرٌْ ِمن)(.)1
ْ

ثانياً :يقوهلا املؤذن بعد أن يقول حي على الصالة ،حي على الفالح ،ودليله ما جاء عن

اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،يَ ْوم َم ِطري يَُق ُ
رجل من ثقيف ،أنه سمَ ِ َع ُم َؤِّذ َن َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
(ح َّي
ولَ :
فيِ ٍ ٍ
الصلاَ ةَِ ،ح َّي َعَلى اْل َفلاَ حَ ،صُّلوا فيِ ِر َحاِل ُك ْم)(.)2
َعَلى َّ
ِ
ثالثاً :يقوهلا املؤذن بعد االنتهاء من األذان ،حلديث اْب َن ُع َم َر ،رضي اهلل عنه( ،أَنَّه أََّذ َن

ال ،إ َّن َر ُس َ
َ
ات َب ْرٍد َو ِريحُ ،ث َّم َق َ
ول اهلل،
الصلاَ ةِ فيِ َليَْلٍة َذ ِ
ِب َّ
ال ،أَلاَ َصُّلوا فيِ ِّ
الر َحا ِلُ ،ث َّم َق ِ
ٍ
َ ُ ُ َلاَ ُّ
ت َليَْلٌة َذ ُ
َصَّلى اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،كا َن يَأُْمُر المُْ َؤِّذ َن إَِذا َكاَن ْ
ات َب ْرٍد َو َمط ٍر ،يَقول :أ َصلوا فيِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلمعة ،باب الرخصة ان مل حيضر اجلمعة يف املطر.
 .2مسند أمحد ،أحاديث رجال من أصحاب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقال األرنؤوط :إسناده صحيح.
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الر َحا ِل)( ،)1والرحال :مجع رحل ،وهو املنزل واملسكن ،وما يصحبه من أثاث ،سواء كانت
ِّ
ِ
من حجر ومدر وخشب ،أم شعر وصوف ووبر وغريها ،ويف رواية أخرىَ ،ع ْن ُن َعيْم ْب ِن
ت المُْنَاِد َي َق َ
النَّ َّحامَ ،ق َ
الصبْح فيِ يَ ْو ٍم َب ِارٍدَ ،وأََنا فيِ ِم ْر ِط ا ْم َرأَِتيَ ،فُقْل ُتَ ،ليْ َ
ال،
الُ( :نودي ب
ِ
ِ َ ِ ُّ ِ
بيِ
َم ْن َق َع َد َفلاَ َح َر َج َعَليِْهَ ،فنَادَى ُمنَاِدي النَّ َِّ ،صَّلى ُ
آخ ِر أََذاِنِهَ ،و َم ْن َق َع َد
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،فيِ ِ
َفلاَ َح َر َج َعَليِْه)(.)2

فحبذا لو يقوم املؤذنون بإحياء هذه السنة املهجورة ،وهلم يف ذلك األجر والثواب

العظيم من اهلل تبارك تعاىل ،وذلك بعد التنسيق مع اإلمام يف األوقات اليت يكون املطر
فيها شديداً ،أو الربد الشديد والريح الشديد ،يف حال السفر أو احلضر ،فمن أراد بعد

ً
عمال بالسنة ،فإنه معذور،
ذلك أن خيرج إىل املسجد فله ذلك ،ومن أراد أن يتخلف
سائلني اهلل تعاىل أن جيعلنا مجيعاً من أنصار سنة احلبيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم،

القائل( :ف َعَليْ ُك ْم ِب ُسنَّ َ ،و ُسنَِّة الخُْ َل َفاِء المَْْه ِديِّ َ
ين)( ،)3واهلل تعاىل أعلم.
اش ِد َ
الر ِ
ني َّ
تيِ
 .15حكم هدم مسجد قديم وجتديده

السؤال :ما حكم هدم مسجد وإعادة بنائه ،حيث إن املسجد مكون من طابقني أرضي
وأول ،وهو قديم وغري آمن ،وغري مؤسس تأسيس إنشائي سليم ،وآيل للسقوط بسبب
وجود تشققات تتسرب منها مياه األمطار ،مما جيعله غري صاحل لالستعمال ،وتنصح
التقارير اهلندسية بإزالته .من أجل بناء مسجد جديد (طابق ثاني) يف القطعة نفسها،
ومصلى للنساء ،وغرفة مكتبة ،وتأسيس أسفل املسجد لعمل قاعة ،وغرفتني لإلمام ،ودار
للقرآن الكريم ودار للحديث الشريف؟
 .1صحيح البخاري ،كتاب األذان ،باب الرخصة يف املطر والعلة أن يصلي يف رحله.
 .2مسند أمحد ،مسند الشاميني ،حديث نعيم بن النحام ،وقال األرنؤوط :يف إرواء الغليل  ،342 / 2وصصحه
األلباني.
 .3سنن أبي داود ،كتاب السنة ،باب يف لزوم السنة ،وصححه األلباني.
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َ
اج َد
اجلواب :أضاف اهلل تعاىل املساجد إىل نفسه تشريفاً وتكرمياً ،قال تعاىلَ { :وأ َّن المَْ َس ِ

ْعوا َم َع اهلل أَ َح ًدا}( ،)1ولبناء املساجد وعمارتها فضل عظيم ،قال صلى اهلل عليه
لهلِ ِ َفلاَ َتد ُ
وسلمَ ( :م ْن َبنَى َم ْس ِج ًدا  ...يَبْتَ ِغي ِبِه َو ْجَه اهلل َبنَى اهلل َلُه ِمثَ
ْلُه فيِ الجْ َنَِّة)( ،)2فينبغي احملافظة
عليها ،والقيام بشؤونها وإعمارها ،وهذا من عالمات اإلميان ،قال اهلل تعاىل :مَّ
{إنَا يَ ْع ُمُر
اج َد اهلل َم ْن آ َم َن ِباهلل َواْليَ ْو ِم الآْ ِخ ِر}( ،)3وإذا خرب املسجد ،أو انتقل عنه أهله ،ومل
َم َس ِ

يصل به أحد ،أو تصدعت جدرانه ،كما هو احلال يف وصف املسجد املذكور يف السؤال،
فال مانع من العمل على هدم بنائه القائم ،وجتديده ببناء حديث وهذا فيه حتقيق مصلحة
راجحة ومنفعة للمسجد واملصلني ،على أن تتم مراجعة الدوائر الرمسية ذات العالقة،
وعلى رأسها دائرة األوقاف ،فهي صاحبة الشأن ،لتتم األعمال املطلوبة بإذنها ،وحتت
إشرافها .واهلل تعاىل أعلم.
 .16هل جيوز بناء مسجد النساء فوق مسجد الرجال مبدخل مستقل

السؤال :نقوم ببناء مسجد ،ونظراً لضيق املساحة املتاحة للبناء 120 -م تقريباً-
فسنقوم ،إن شاء اهلل تعاىل ،ببناء ثالثة طوابق ،األول موقف للسيارات ،والثاني مسجد
للرجال ،والثالث خمصص للنساء مع مدخل مستقل ،وذلك حتى نتجنب االختالط بني
الرجال والنساء عند الدخول واخلروج ،فهل جيوز جعل مصلى النساء يف الطابق العلوي
فوق مصلى الرجال؟
اجلواب :يف السؤال أكثر من مسألة؛ األوىل تتعلق حبكم بناء املسجد من طوابق

متعددة ،نظراً لضيق املساحة املتاحة للبناء ،وهذا أمر ال مينعه الشرع احلنيف ،ففي حال
ضيق املساحة األفقية املتاحة لبناء املسجد جيوز تعديد الطوابق ،وبالنسبة إىل املسألة
 .1اجلن.18 :
 .2صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق ،باب فضل بناء املساجد.
 .3التوبة.18 :
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ً
رجاال
الثانية املتعلقة بارتفاع املأموم عن اإلمام أو العكس ،فيجوز ،سواء أكان املأمومون
أم نساء ،وتصح صالة اجلماعة على تلك اهليئة يف املكان الواحد ،جاء يف املوسوعة

ُ لمَْْ
يجَُ ُ َ ْ ُ َ
وم َعاِليًا َ -وَل ْو ِب َس ْطح َ -ع ِن ا ِْإل َم ِام
الفقهية الكويتية ( :وز أن يَكون َم ْوِقف ا أُم ِ
ٍ
َ
َ
َابَلِة ،)1()...ويف الفقه الشافعي يقول ابن حجر اهليتميُ ( :ي ْك َرُه
ِعنْ َد الحْ نَ ِفيَِّة َوالحْ ن ِ
ا ْرِت َف ُ لمَْْ
َو ( َو َع ْك ُسُه)َ ،وإِ ْن َكاَنا فيِ المَْ ْس ِج ِد..
وم َعَلى إ َما ِمِه) إَذا أَ ْم َك َن ُوُقوُف ُه َما مِب ْ
ُست ٍ
اع ا أُم ِ
الصالةَِ ،كتَبِْليغَ ،ت َوَّق َ
اع المَْأُْمو ِم َ
يم ِه ْم ِص َفَة
ف إسمْ َ ُ
(إال لحِ َ َ
ني َعَليِْهَ ،و َكتَ ْعِل ِ
اجٍة) َتتَ َعَّل ُق ِب َّ
ٍ
الص ِ
اع لمَِا ِفيِه ِم ْن َم ْصَل َحِة الصالةَِ ،فإِ ْن مَلْ َتتَ َعَّل ْق ِب َهاَ ،ومَلْ يجَِ ْد إال
ب) اال ْرِت َف ُ
الة (َفُي ْست َ
َح ُّ
َّ

مو ِ
يح)( .)2وجاء يف املدونةَ ( :ع ْن َصا َ ،م ْولىَ التَّ ْوأَ َمِةَ ،ق َ
الَ :صَّليْ ُت َم َع أَِبي
ض ًعا َعالِيًا ُأِب َ
َْ
لحٍِ
َ َ لمَْ
يم النَّ َخ ِع ُّي)( .)3ويظهر
اإل َم ِامَ ،و ُه َو أَ ْس َف ُلَ ،وَق َالُه إْب َرا ِه ُ
ُه َريْ َرةَ َف ْوق ظ ْه ِر ا ْس ِج ِد ِب َصالةِ ِ
من السؤال أن احلاجة تدعو إىل تعدد الطوابق ،فيجوز حتقيقاً للمصلحة .وينصح برتك
ُهم
فسحة يف الطابق العلوي حتى يرى املأمومون اإلمام ،فهذا أكمل يف االقتداء ،ويمُ كن ُ
من رؤية انتقاالته وتكبرياته.

ً
مستقال عن مدخل الرجال،
أما فيما خيص السؤال اآلخر ،املتعلق جبعل مدخل النساء

الَ( :ق َ
فال مانع شرعاً من ذلك ،ويدل عليه ما أخرجه أبو داود َعن اْبن ُع َم َرَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ول
ِ ِ
ِّساءَ ،ق َ
اهللَ ،صَّلى ُ
ال َناِف ٌعَ :فَل ْم يَد ُ
ْخ ْل ِمنُْه اْب ُن
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ :ل ْو َت َر ْكنَا َه َذا اْلبَ َ
اب ِللن َ
ُع َم َرَ ،حتَّى َم َ
ات)( .)4فهذا احلديث الشريف يدل على مشروعية ختصيص باب للنساء

اختالط الرجال بالنساء،
يف املسجد ،واملصلحة الشرعية أيضاً تقتضيه ،فهو يقلل من
ِ
وازدحامهم عند الدخول واخلروج من املسجد ،فإن ورد ذلك زمن سيدنا رسول اهلل،
 .1املوسوعة الفقهية الكويتية.25 /6 :
 .2حتفة احملتاج يف شرح املنهاج.321 /2 :
 .3املدونة.176 /1 :
 .4سنن أبي داود ،كتاب الصالة ،باب يف اعتزال النساء فيِ املساجد عن الرجال ،وصححه األلباني.
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صلى اهلل عليه وسلم ،فنحن أوىل به يف هذا الزمن؛ حيث َّ
قل االلتزام بأحكام الدين
يف امللبس والنظر ،ولذا فيستحب فصل مدخل النساء عن مدخل الرجال ،واهلل تعاىل
أعلى وأعلم.
 .17حكم الصالة يف املسجد اإلبراهيمي
الصالة يف املسجد اإلبراهيمي؛ مع وجود قبور فيه؟
السؤال :ما حكم ّ

يب ،صّلى اهلل عليه
اجلواب :نهى اإلسالم عن اختاذ القبور مساج َد ،وغّلظ فيه ،فقال النّ ّ

َ
وسّلمَ :
اج َد)( ،)1وقال( :أَ َال َوإِ َّن
(ل ْعنَُة اهلل َعَلى اْليَ ُهوِد َوالنَّ َصا َرى اتخََّ ُذوا ُقُبو َر أنْبِيَاِئ ِه ْم َم َس ِ
َ
ُ
اج َد ،أَ َال َف َ
ال َتتَّ ِخ ُذوا اْلُقُبو َر
يه ْم َم َس ِ
َم ْن َكا َن َقبَْلك ْم َكاُنوا يَتَّ ِخ ُذو َن ُقُبو َر أنْبِيَاِئ ِه ْم َو َصالحِِ ِ

الصالة يف مكان املقربة دون قصد
اج َد إِِّني أَْن َه ُاك ْم َع ْن َذِل َك)( ،)2واختلف الفقهاء يف ّ
َم َس ِ

تعظيم القبور ،فذهب احلنفية إىل كراهة الصالة فيها؛ أل ّن فيه تشب ًها باليهود الذين
يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ،وذهب املالكية إىل جواز الصالة يف املقربة يف املشهور،
وذهب الشافعية إىل حتريم الصالة يف املقربة املنبوشة ،وكراهتها يف غري املنبوشة ،وذهب
احلنابلة والظاهرية إىل حتريم الصالة يف املقربة مطل ًقا ،وأن الصالة فيها باطلة(.)3
أما بالنسبة إىل املسجد اإلبراهيمي فهو ليس مكاناً ملقربة ،وإمنا توجد فيه بعض القبور
أو املقامات اليت ال يصلى إليها ،وإمنا تكون الصالة يف أجزاء املسجد األخرى.
الصالة يف املسجد اإلبراهيمي الشريف؛ لغلبة املسجدية عليه ،وليس
وعليه؛ فيجوز ّ
املقربة ،وإ ّن ما يشهده املسجد اإلبراهيمي اليوم من اعتداءات املستوطنني ،وعمليات
 .1صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب ما ذكر عن بين إسرائيل.
 .2صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب النّهي عن بناء املساجد على القبور واختاذ الصور فيها
والنهي عن اختاذ القبور مساجد.
 .3انظر :بدائع الصنائع  ،115 /1ومواهب اجلليل  ،419/ 1واجملموع  ،158 /3واإلنصاف  ،489/ 1واحمللى
.345/ 2
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املستمرة ،وحماوالت االستيالء عليه وحتويله إىل كنيس يهودي ،إىل غري ذلك من
التهويد
ّ
الصالة فيه ،والرباط على أرضه وحوله؛ سداً لذريعة االستيالء عليه
األخطار ،تستدعي ّ
من قبل األعداء ،واهلل تعاىل أعلم.
 .18حكم صالة الرتاويح مجاعة يف املساجد والبيوت
السؤال :ما حكم صالة الرتاويح مجاعة يف املساجد ،أو يف البيوت ،ومب تنصحون؟
اجلواب :الراجح من أقوال العلماء يف حكم صالة الرتاويح ،يف ليالي رمضان مجاعة يف
املساجد ،أو يف البيوت ،أنها سنة مؤكدة ،حث عليها رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
احتِ َساًباُ ،غ ِف َر َلُه َما َت َق َّد َم ِم ْن َذنْبِِه)( ،)1والدليل
ورغب فيها بقولهَ ( :م ْن َقا َم َر َم َضا َن إِميَاًنا َو ْ

على سنيتها ما ثبت من حديث عائشة ،رضي اهلل عنها ،أنها قالت( :أَ َّن َر ُس َ
ول اهلل ،صلى

ات َليَْلٍةَ ،ف َصَّلى ِب َص َ
اهلل عليه وسلمَ ،صَّلى فيِ المَْ ْس ِج ِد َذ َ
اسُ ،ث َّم َصَّلى ِم َن اْل َق ِابَلِة
الِتِه َن ٌ
َ
الر ِاب َعِةَ ،فَل ْم خَْيُر ْج إَليْ ِه ْم َر ُس ُ
َم ُعوا ِم َن َّ
ول اهلل ،صلى
اسُ ،ث َّم ْ
اجت َ
َف َكُث َر النَّ ُ
الليَْلِة الثَّاِلثَِة أ ِو َّ
ِ
اهلل عليه وسلمَ ،فَل َّما أَ ْصبَ َح َق َ
ُمَ ،فَل ْم يمَْنَ ْع ِم َن الخُْ ُروج إَِليْ ُك ْم،
الَ ،ق ْد َرأَيْ ُت َّال ِذي َصنَ ْعت ْ
ِ
نيِ
يت أَ ْن ُت ْف َر َ
ض َعَليْ ُك ْم)(.)2
إِ َّال أَِّني َخ ِش ُ
مع نصيحيت لك أخي السائل الكريم ،أن تصليها مع اإلمام يف املسجد ،تأسياً بالنيب،

ً
حتصيال لألجر الذي ذكره النيب،
صلى اهلل عليه وسلم ،وأصحابه الكرام ،رضي اهلل عنهم،
َب اهلل َلُه ِقيَا َم َليَْلٍة)(،)3
صلى اهلل عليه وسلم ،بقولهَ ( :م ْن َقا َم َم َع الإِْ َم ِام َحتَّى يَنْ َص ِر َف َكت َ
واهلل تعاىل أعلم.

 .19حكم ترك الصالة كس ً
ال
ً
كسال؟ وهل خيرج تاركها من ملة اإلسالم؟
السؤال :ما حكم ترك الصالة
 .1صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب الرتغيب يف قيام رمضان وهو الرتاويح.
 .2التخريج نفسه.
 .3سنن النسائي ،كتاب قيام الليل وتطوع النهار ،باب قيام شهر رمضان ،وصححه األلباني.
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اجلواب :فالصالة الركن الثاني من أركان اإلسالم ،وهي أول عبادة فرضت على
املسلمني ،من أقامها أقام الدين ،ومن هدمها هدم الدين ،فهي عمود الدين ،ومفتاح
اجلنة ،وخري األعمـال ،وأول ما حياسب عنه العبد يوم القيامة من عمله هو الصالة ،فإن
صلحت صلح باقي عمله ،وإن فسدت فسد باقي عمله ،ال تسقط عن املسلم يف سفر
وال حضر ،أو سلم أو حرب ،أو صحة أو سقم.
وقد جاء يف قرار جملس اإلفتاء األعلى رقم 80/ 2 :بتاريخ 2010/ 5 /6م:
إن من تركها جاح ًدا بها أو منك ًرا ألهميتها ،فحكمه أنّه كافر باتفاق العلماء ،وإن

ً
تركها وهو مسلم ،عامل بوجوبها ،غري منكر لفرضيتها ،مّ
وتفريطا،
وإنا تركها كسلاً وتهاوًنا
الراجح على أنّه يبقى مسلماً ،وال خيرج مـن امللة.
فجمهور العلماء وهو ّ

وأ ّما ما فات من عبادة الصالة ،فال شك أنّه أخطأ جراء ذلك يف حق اهلل ،ويف حق

ب ما قبلها ،أ ّما
نفسه ،فإن كانت املدة طويلة فال قضاء عليه على األرجح؛ أل ّن التوبة جَُت ُّ
إن كانت املدة قصرية ،فعليه القضاء ،وااللتزام التام بالصالة ،وأال يعود إىل املعصية وأن
يندم على تقصريه فيها ،وأن يكثر من النوافل والصدقات واالستغفار ،والتائب من
الذنب كمن ال ذنب له .واهلل تعاىل أعلم
 .20حكم صالة العاجز عن الطهارة
السؤال :هل جتوز الصالة للعاجز عن الطهارة؟
اجلواب :األصل أن الصالة ال جتوز إال بالوضوء ،ولكن اإلسالم جاء للتيسري على

الناس ،والتسهيل عليهم ،فلم يحُ ملهم ما ال يطيقون ،قال اهلل تعاىل { :لاَ ُي َكِّل ُف اهلل َن ْف ًسا

ت}(*) ،فإن عجز عن استخدام املاء للطهارة،
َسبَ ْ
إِلاَّ ُو ْس َع َها لهََا َما َك َسبَ ْ
ت َو َعَليْ َها َما ا ْكت َ
رخص الشرع التيمم ،وجعله طهوراً للمسلمً ،
فقد َّ
بدال من الوضوء أو الغسل ،فإن شق
1

* البقرة.286 :
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التيمم على صاحبه ،وأصبح فاقداً للطهورين ،جاز له الصالة من غري وضوء وال تيمم،

للمشقة واملرض ،أو لفقده املاء والرتاب ،كالذي مل جيد ثوباً يسرت عورته يف الصالة،
فتجوز له الصالة دون ثوب ،وكل ضرورة تقدر بقدرها.
وأما الصالة دون طهارة ،فإن كان السائل من أصحاب األعذار ،كمن به سلس بول ،أو
انطالق ريح ،فعليه أن يتوضأ عند دخول وقت الصالة املفروضة ،وال يهمه ما حيدث بعد
الوضوء ،حتى يدخل وقت الصالة اليت بعدها ،ثم يتوضأ من جديد ،أما إن مل يكن من
أصحاب األعذار ،واملشكلة لديه غري مستمرة ،فعليه الطهارة كلما انتقض وضوؤه ،واهلل
تعاىل أعلم.
 .21حكم صالة احلائض مع النسيان
السؤال :كنت حائضاً ،ونسيت أني معذورة ،ثم توضأت وصليت الظهر ،وبعد انتهائي
علي فعله بعد ذلك؟
من الصالة تذكرت أني يف حالة حيض ،فماذا يرتتب َّ

اجلواب :احلائض ال جتب عليها الصالة ،بل ال تصح منها لو صلت ،ودليل ذلك( :أَ َّن

الةََ ،ف َق َال ْ َ
الص َ
ت َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنها ،أََت ْق ِضي الحْ َاِئ ُ
ْت؟!
ا ْم َرأَةً َسأََل ْ
وريٌَّة أَن ِ
ض َّ
ت أ َحُر ِ

يض ِعنْ َد َر ُسو ِل اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َ
َل َق ْد ُكنَّا نحَِ ُ
ال َن ْق ِضيَ ،و َال ُن ْؤ َمُر ِباْل َق َضاِء)(،)1
فلو تعمدت احلائض الصالة أمثت بذلك؛ ألن صالتها وهي حائض حرام شرعاً ،وأما
ما ورد السؤال خبصوصه ،وهو صالتك للظهر مع النسيان أنك حائض ،فهذا ال إثم
فيه وال حرج ،كما ال يرتتب على فعله أي التزام شرعي ،حلديث النيب ،صلى اهلل عليه
است ْ
ُك ِر ُهوا َعَليِْه)( .)2واهلل تعاىل أعلم.
ِّسيَا َن َو َما ْ
وسلم( :إِ َّن اهللَ َو َض َع َع ْن ُأ َّمتيِ الخْ َ َطأَ َوالن ْ
 .22حديث صالة بسواك
السؤال :هل احلديث الذي يروى عن ثواب استعمال السواك ،الذي يقول( :صالة

 .1سنن أبي داود ،كتاب الطهارة ،باب يف احلائض ال تقضي الصالة ،وصححه األلباني
 .2سنن ابن ماجة ،كتاب الطالق ،باب طالق املكره والناسي ،وصححه األلباني.
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بسواك خري من سبعني صالة بال سواك) ،هو حديث صحيح ،ثابت عن رسول اهلل ،صلى
اهلل عليه وسلم؟
اجلواب :فالصحيح الثابت عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن استعمال السواك
ِ
(الس َو ُ
اك َم ْط َه َرةٌ ِلْل َفم،
سنة ،بل هو طاعة هلل عز وجل ،لقوله ،صلى اهلل عليه وسلمِّ :

لر ِّب)( ،)1وخاصة عند كل صالة ،وعند كل وضوء ،ويشهد لذلك قوله ،صلى اهلل
َم ْر َضاةٌ ِل َّ

اك ِعنْ َد ُك ِّل ُو ُضوٍء)( ،)2وقولهَ :
عليه وسلمَ :
(ل ْو َال
الس َو ِ
(ل ْولاَ أَ ْن أَ ُش َّق َعَلى ُأ َّمتيِ لأََ َم ْرُت ُه ْم ِب ِّ
اك ِعنْ َد ُك ِّل َص َ
أَ ْن أَ ُش َّق َعَلى المُْ ْؤ ِمنِ َ
الةٍ)(.)3
الس َو ِ
نيَ ،أل َم ْرُت ُه ْم ِب ِّ
وأما ما سألت عنه ،وهو (صالة بسواك خري من سبعني صالة بال سواك) ،فهو حديث

ضعيف ،غري ثابت عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،ويف األحاديث الصحيحة
املذكورة آنفاً ما يغين عنه .واهلل تعاىل أعلم.

 .23حكم صالة الشروق
السؤال :ما أول وقت مشروع لصالة الشروق؟ وهل هي صالة الضحى؟
اجلواب :أول وقت لصالة الشروق ،أو اإلشراق يكون بعد شروق الشمس ،وارتفاعها
قيد رمح ،حتى خيرج وقت النهي عن الصالة ،وقد َقدَّر العلماء ذلك بربع ساعة تقريباً ،ملا
ب
الصلاَ ةَ َحتَّى َت ْرَت ِف َع ِقي َد ُر ْم ٍحَ ،ويَ ْذ َه َ
صح عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قولهَ( :ف َد ْع َّ

الصلاَ ُة محَ ُ
ْضو َرةٌ َم ْش ُهوَدةٌ)( ،)4وهي صالة الضحى ،كما جاءت تسميتها يف
ُش َع ُاع َهاُ ،ث َّم َّ
السنة الصحيحة بِـ صالة الضحى؛ ألن وقت صالة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس
قيد رمح.
 .1سنن النسائي ،كتاب الطهارة ،باب الرتغيب يف السواك ،وصححه األلباني.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب سواك الرطب واليابس للصائم.
 .3صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب السواك.
 .4سنن النسائي ،كتاب املواقيت ،باب النهي عن الصالة بعد العصر ،وصححه األلباني.
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وأما عن سبب تسميتها عند بعض العلماء بصالة اإلشراق ،أو الشروق؛ ألنها تصلى
ً
عمال حبديث النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
بعد شروق الشمس ،وارتفاعها قيد رمح،

( َم ْن َصَّلى ال َغ َداةَ فيِ جمََا َعٍةُ ،ث َّم َق َع َد يَ ْذ ُكُر اهللَ َحتَّى َت ْطُل َع َّ
سُ ،ث َّم َصَّلى َر ْك َعتَينْ ِ ،
الش ْم ُ
الَ :ق َ
ت َلُه َكأَ ْجر َح َّجٍة َو ُع ْم َرةٍَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ :ت َّامٍة َت َّامٍة َت َّامٍة)
َكاَن ْ
ِ
( ،)1وهذا أجر عظيم ،طوبى ملن سعى يف حتصيله ،واهلل تعاىل أعلم.
 .24حكم إقامة الصالة قبل حضور اإلمام
السؤال :هل جيوز للمؤذن أن يقيم الصالة ،علماً بأنه يعرف قبل إقامته أن اإلمام
الراتب غائب عن املسجد ،وال يعرف من سيصلي بالناس صالة العشاء؟
اجلواب :فإن إقامة الصالة من املؤذن ،سواء علم من سيصلي بالناس أم مل يعلم ،ال
تضر وال شيء فيها ،إذ إن األمر واسع ،واحلمد هلل ،فإما أن يطلب املؤذن من أحد أن
يتقدم لإلمامة ،ثم يقيم الصالة ،وإما أن يتقدم هو للصالة فيقيم ،ثم يصلي بالناس ،إن
كانت عنده القدرة على ذلك ،وإما أن يقيم الصالة وبعدها ينظر ،ويطلب من أحدهم
أن يؤمهم للصالة ،واهلل تعاىل أعلم.
 .25حكم قراءة املأموم سورة فيها سجدة
السؤال :أحياناً يقرأ املأموم يف الصالة وهو خلف اإلمام ،سورة من القرآن فيها سجدة،
فهل على املأموم إذا سلم اإلمام من الصالة ،أن يسجد سجود التالوة ،أم ال؟
اجلواب :فاملأموم خلف اإلمام ،تابع لإلمام ،وال يصح أن يتخلف عن إمامه يف الصالة،

َ
َ
اإل َماُم ِلُيؤمَ
ْتَّ ِبِهَ ،فإَِذا َكبرَّ َ َف َكبرُِّ واَ ،وإَِذا َر َك َع
لقوله ،صلى اهلل عليه وسلم( :إِمَّنا ُج ِعل ِ
اس ُج ُدواَ ،وإِ ْن َصَّلى َقاِئ ًما َف َصُّلوا ِقيَا ًما)(.)2
َفا ْر َك ُعواَ ،وإَِذا َس َج َد َف ْ
 .1سنن الرتمذي ،كتاب اجلمعة ،أبواب السفر باب ذكر ما يستحب من اجللوس يف املسجد بعد صالة الصبح
حتى تطلع الشمس ،وحسنه األلباني.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،باب الصالة يف السطوح واملنرب واخلشب.
43

فإذا قرأ املأموم سورة فيها سجدة ،وهو يصلي خلف إمامه ،فال جيوز له أن خيالف إمامه
ويسجد سجود التالوة ،ألن سجود التالوة سنة ،وإتباع اإلمام واجب ،فإذا سلم اإلمام
وجب على املأموم أن يسلم معه ،وأما إذا قرأ اإلمام آية فيها سجدة وسجد ،فال بد من
متابعة اإلمام يف سجوده للتالوة ،واهلل تعاىل أعلم.
 .26حكم سجود الشكر
السؤال :ما املقصود بسجود الشكر؟ وهل يشرتط له ما يشرتط للصالة ،من طهارة
وغريها؟
اجلواب :فسجود الشكر سنة مستحبة ،وهو عند حصول النعم واندفاع النقم ،فعن
َ
َ
ور أَ ْو ُب ِّش َر ِبِه َخ َّر
أبي بكرة عن النيبَ ،صَّلى اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم( ،أَّنُه َكا َن إَِذا َجاَءُه أ ْمُر ُسُر ٍ
اج ًدا َشا ِك ًرا لهلِ ِ)(*).
َس ِ
1

والصحيح من األقوال ،أنه ال يشرتط لسجود الشكر ،ما يشرتط للصالة من وضوء

ً
مستقبال
واستقبال قبلة وتكبري؛ ألنه جمرد سجود ال صالة ،وإن سجد وهو على طهارة،
القبلة فهو أفضل ،فمن حصل على نعمة ،أو اندفعت عنه نقمة ،فيسن له أن يسجد

ً
مستقبال القبلة ،أم غري مستقبل
شكراً هلل ،سواء كان متوضأ ،أم غري متوضيء ،وسواء كان
هلا ،واهلل املوفق.
 .27هل التفكري يف الصالة يبطلها؟
السؤال :هل من شروط قبول الصالة عدم التفكري خالهلا ،حيث إنين ال أستطيع منع
نفسي من ذلك ،وكذلك أصحابي؟
اجلواب :فاخلشوع يف الصالة عند أكثر العلماء سنة ،وذهب أبو الوفاء بن عقيل ،من
واجب،
احلنابلة ،وأبو حام ٍد الغزالي من الشافعية ،وكثري من احلنفية واملالكية ،إىل أنه
ٌ
* سنن أبي داود ،كتاب اجلهاد ،باب يف سجود الشكر ،وصححه األلباني.
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ُيبطل تركه الصالة عند بعضهم ،واملعتمد عند مجهور الفقهاء ،عدم بطالن الصالة
بالفكر
برتكه ،وقد دلت النصوص الثابتة يف الصحيحني وغريهما ،على أن االشتغال
ِ
يف شيٍء من أمور الدنيا ال يبطل الصالة ،ملا ورد يف احلديث َع ْن َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنها،

ُ
ّ
َق َال ْ َ
ت( :قا َم َر ُسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمُ ،ي َصلي فيِ
الَتُهَ ،ق َ
َعَل ِم َهاَ ،فَل َّما َق َضى َص َ
يصِة إِلىَ
ال :اْذ َهُبوا ِب َه ِذهِ الخْ َ ِم َ

المَ ،فن َ
يصٍة َذ ِ َ َ
َظ َر إِلىَ
خ َ
مَ ِ
ات أ ْع ٍ
ِ
أَِبي َج ْهم ْب ِن ُح َذيْ َفَةَ ،واْئتُوِني

َ
َص َ
َ َلهَْ
ً
يطي َعنَّا
الِتي)( ،)1وقال لعائشة ،رضي اهلل عنها( :أَ ِم ِ
ِبأنْبِ َجاِنيِِّه ،فإَِّن َها أ تْنيِ آِنفا فيِ
ِق َرا َم ِك َه َذاَ ،فإَِّنُه لاَ َتز ُ
َال َت َص ِاويُرُه َت ْع ِر ُ
ض فيِ َصلاَ ِتي)( ،)2وال يكاُد أح ٌد يسلم من مثل
هذا الفكر ،لكن العبد مأمور بدفع ما يعرض له من فكر خيرجه عن االشتغال بالصالة،

وعدم االسرتسال معه.

ين ُه ْم
وقد مدح اهلل املؤمنني خلشوعهم يف الصالة ،قال تعاىلَ{ :ق ْد أَْفَل َح المُْ ْؤ ِمنُو َن * َّال ِذ َ
وبقدر كمال اخلشوع يكون كمال األجر ،فليس للمرء من
اش ُعو َن}(،)3
فيِ َصلاَ ِت ِه ْم َخ ِ
ِ
صالته إال ما عقل منها ،فإذا اشتغل فكره بأمور الدنيا ،فينتقص من أجره بقدر ذلك،
فقد روى أبو داود يف سننه ،عن عمار بن ياسر عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال:

َب َلُه ِمنْ َها إِلاَّ ُع ْشُر َهاُ ،ت ْس ُع َها ،ثمُُُن َهاُ ،سُب ُع َهاُ ،س ُد ُس َها،
الصلاَ ةَ َما ُي ْكت ُ
(إِ َّن اْل َعبْ َد َلُي َصِّلي َّ
مُُ
خ ُس َهاُ ،رُب ُع َهاُ ،ثُلُث َهاِ ،ن ْصُف َها)( ،)4والتفكري يف أمور الدنيا وشواغلها يف الصالة ال يكون
فالواجب علينا مجيعاً أن جنتهد يف حتصيل اخلشوع يف الصالة،
إال من الغفلة ،ولذا
ُ

واألخذ بأسبابه ،واالجتهاد يف مدافعة اخلواطر ،وعدم االسرتسال معها ،لتكون صالُتنا
على الوجه األكمل ،واهلل تعاىل أعلم.
 .1صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب كراهة الصالة يف ثوب له أعالم.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،باب إن صلى يف ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صالته؟ وما ُينهى
عن ذلك.
 .3املؤمنون.2 - 1 :
 .4مسند أمحد ،مسند الكوفيني ،حديث عمار بن ياسر ،وصححه شعيب األرناؤوط.
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 .28حكم مجع الصالة خالل الدراسة
السؤال : :أنا طالب يف معهد ثانوي ،وتوجد ثالثة أيام يف األسبوع أدرس فيها من
الساعة الثانية ظهراً حتى الساعة السادسة مساًء ،فأصلي صالة الظهر يف وقتها ،ثم
أذهب للدراسة ،وعندما أعود إىل املنزل أجد وقت املغرب قد دخل دون أن أصلي صالة
العصر ،فهل جيوز لي مجع صالة الظهر والعصر مجع تقديم؛ لتعذر الصالة يف املعهد؟
اجلواب :نشكر لك حرصك على أداء الصالة يف وقتها ،وبالنسبة إىل مجع الصالة،
ت َعَلى المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني ِكتَاًبا
الصلاَ ةَ َكاَن ْ
فاألصل تأدية الصلوات يف أوقاتها ،لقوله تعاىل{ :إِ َّن َّ

(سأَْل ُت َر ُس َ
َم ْوُقوًتا}( ،)1و َع ْن َعبْ ِد اهلل ْبن َم ْس ُعوٍد ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
ول اهلل ،صلى اهلل
الَ :
ِ

عليه وسلم ،أي اْل َع َمل أَْف َض ُل؟ َق َ
الص َ
الُة ِل َوْقتِ َها)(.)2
الَّ :
ِ

غري أن اهلل تبارك وتعاىل شرع الرخص ،ومن ضمنها مجع الصالة ،فاجلمع بني الصالتني
لعذر ،رخصة من اهلل تعاىل ،وسع بها على عباده ،ورفع عنهم احلرج ،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 مجع الظهر والعصر ،واملغرب والعشاء لعذر املطر وغريه ،ضمن شروط
خاصة بينوها يف مراجعهم الفقهية.
وعليه؛ فيجوز اجلمع بني الظهر والعصر؛ إذا كانت هناك حاجة أو عذر لذلك ،مبا يدفع
املشقة واحلرج عن املصلي ،واهلل تعاىل أعلم.

 .1النساء.103 :
 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان كون اإلميان باهلل تعاىل أفضل األعمال.
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 .29حكم مجع الصالة وقصرها يف العمل
السؤال :ما احلكم الشرعي يف مجع الصالة وقصرها يف العمل الذي يبعد عن املنزل
مسافة  70كيلو مرت؟

ت
الصلاَ ةَ َكاَن ْ
اجلواب :فاألصل يف املسلم أن يؤدي الصالة يف أوقاتها ،لقوله تعاىل{ :إِ َّن َّ
ني ِكتَاًبا َم ْوُقوًتا}( ،)1و َع ْن َعبْ ِد اهلل ْبن َم ْس ُعوٍد ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
َعَلى المُْ ْؤ ِمنِ َ
(سأَْل ُت
الَ :
ِ
ول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أي اْل َع َمل أَْف َض ُل؟ َق َ
َر ُس َ
الص َ
الُة ِل َوْقتِ َها)( ،)2وقد اتفق
الَّ :
ِ
الفقهاء على مشروعية قصر الصالة يف السفر ،قال تعاىلَ { :وإَذا َض َرْبت ْ لأَْ
س
ض َفَليْ َ
ِ
ُم فيِ ا ْر ِ
ُم أَن يَ ْفتِن ُ
ين َك َفُروا}( ،)3وأما بالنسبة
َك ُم َّال ِذ َ
َاح أَن َت ْق ُصُروا ِم َن َّ
َعَليْ ُك ْم ُجن ٌ
الصلاَ ةِ إِ ْن ِخ ْفت ْ
إىل اجلمع بني الصلوات ،فقد ذهب اجلمهور إىل أن السفر من األعذار املبيحة للجمع

بني الصلوات ،أما عند األحناف ،فال جيوز اجلمع إال يف عرفة ومزدلفة.
وينبغي العلم أن السفر املبيح للجمع والقصر ،هو الذي يتعدى مسافة ( 81كيلو مرت)،
ملا ذهب إليه مجهور الفقهاء ،من أن مسافة السفر اليت تتغري بها األحكام (أربعة برد)،
واليت تعادل ( 81كيلو مرت).

وعليه؛ فإننا منيل إىل منع قصر الصالة ومجعها يف أقل من املسافة املعتربة شرعاً ،إال إذا

كانت هناك حاجة أو عذر لذلك ،مبا يدفع مشقة وحرجاً عن املصلي ،فاجلمع رخصة
(صَّلى َر ُس ُ
ول اهلل،
شرعت للتيسري ورفع احلرج ،فعن ابن عباس ،رضي اهلل عنهما ،قالَ :

صلى اهلل عليه وسلمُّ ،
الظ ْه َر َواْل َع ْص َر جمَ ِي ًعاَ ،والمَْْغ ِر َب َواْل ِع َشاَء جمَ ِي ًعا ،فيِ َغيرْ ِ َخ ْو ٍف َو َال
َس َف ٍر)( ،)4واهلل تعاىل أعلى وأعلم.
 .1النساء.103 :
 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان كون اإلميان باهلل تعاىل أفضل األعمال.
 .3النساء.101 :
 .4صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب اجلمع بني الصالتني يف احلضر
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 .30حكم اجلمع ملن بيته مالصق للمسجد
السؤال :بييت قريب من املسجد ،واإلمام يف املسجد جيمع أحياناً من أجل املطر ،فهل

جيوز لي أن أمجع مع املصلني ،علماً بأن بييت مالصق للمسجد؟

اجلواب :فيجوز اجلمع ملن كان قريباً من املسجد ،أو كان بعيداً عنه؛ ألن الرخصة فيه

عامة ،مل تفرق بني قريب وال بعيد ،ودليل ذلك أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان جيمع
فوت
وبيته مالصق للمسجد ،أضف إىل ذلك أن عدم اجلمع مع املصلني يف املسجدُ ،ي ِّ
عليك ثواب أداء صالة العشاء مجاعة مع اإلمام يف املسجد ،وخاصة أن الناس اعتادوا
إغالق املساجد بعد مجعهم بني املغرب والعشاء ،فعن سعيد بن املسيب ،عن أبي هريرة،

الُة الجْ َ َما َعِة أَْف َض ُل ِم ْن َص َ
(ص َ
رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ :
الةِ

ين ُج ْزًءا)( .)1واهلل تعاىل أعلم.
أَ َح ِد ُك ْم َو ْح َدُه بخَِ ْم َسٍة َو ِع ْش ِر َ

 .31حكم صالة الوتر بعد اجلمع بني املغرب والعشاء
السؤال :عند اجلمع بني صالتي املغرب والعشاء ،وبسبب املطر ،هل تصلى الوتر بعد
الفراغ من صالة العشاء ،يف وقت املغرب ،أم تؤخر صالتها ،حتى حيني وقت صالة
العشاء؟
اجلواب :فالراجح من أقوال العلماء ،أن وقت الوتر يبدأ بعد الفراغ من صالة العشاء،
ألنه تبع هلا ،فإذا مجع املصلي بني صالتي املغرب والعشاء مجع تقديم ،أي يف وقت
املغرب ،يف أيام املطر ،فله أن يصلي الوتر بعد أداء صالة العشاء ،يف وقت املغرب لقوله،
َصَّلى اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم( :إِ َّن اهللَ َزاد ُ
يما َبينْ َ َصالةِ اْل ِع َشاِء،
َك ْم َصالةًَ ،و ِه َي اْل ِوْتُرَ ،ف َصُّلو َها ِف َ

إِلىَ َصلاَ ةِ اْل َف ْجر)( ،)2واهلل املوفق.

 .1صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب فضل صالة اجلماعة وبيان التشديد يف التخلف عنها
 .2مسند أمحد ،أحاديث رجال من أصحاب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،حديث أبي بصرة الغفاري ،وقال
األرنؤوط :إسناده صحيح.
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 .32حكم قصر الصالة يوم الرتوية فقط
السؤال :هل جيمع احلاج ويقصر يف منى ،يف اليوم الثامن من ذي احلجة ،وهو ما يسمى
بيوم الرتوية؟
اجلواب :السنة الثابتة عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف الصالة يوم الثامن من ذي
احلجة ،يوم الرتوية ،هو القصر دون اجلمع ،فقد صلى الظهر وحدها ،والعصر وحدها،
واملغرب وحدها ،والعشاء وحدها ،وهو القائل ،صلوات اهلل عليه وسلم( :لتأخذوا
مناسككم)(.)1
وأجاز بعض العلماء اجلمع بسبب السفر ،وتركه أوىل؛ ألن النيب ،صلى اهلل عليه
وسلم ،مل جيمع يف منى ،ال يف يوم الرتوية ،وال يف أيام التشريق ،ولنا فيه ،صلى اهلل عليه

وسلم ،األسوة احلسنة ،قال تعاىلَ :
{ل َق ْد َكا َن َل ُك ْم فيِ َر ُسو ِل اهلل ُأ ْس َوةٌ َح َسنَة}( ،)2فيصلي
فقط الرباعية ثنائية ،وهو األفضل واألرجح ،واهلل تعاىل أعلم.
 .33الوقت الذي تصلى فيه سنة الفجر
السؤال :ما الوقت الصحيح الذي تصلى فيه ركعتا سنة الفجر؟ ومتى تصلى السنة إذا
فات وقتها بعد دخول املسجد ،ألداء صالة الفجر ،فأقيمت الصالة ،قبل أدائها؟
اجلواب :وقت أداء سنة أو راتبة الفجر األصلي ،يبدأ من حتقق طلوع الفجر ،وحتى
إقامة صالة الفرض ،ويسمى وقت األداء.
تصل الركعتني ،فلك
ولكن إذا دخلت املسجد ثم أقيمت الصالة للفريضة ،وأنت مل ِ
أن تقضيهما بعد االنتهاء من صالتك ،يف الوقت املوسع ،وإذا مل يتيسر لك ذلك ،فلك

 .1صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب استحباب رمي مجرة العقبة ،يوم النحر واكبار بيان قوله ،صلى اهلل عليه
وسلم ،لتأخذوا مناسككم.
 .2األحزاب.21:
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أن تقضيهما بعد ارتفاع الشمس ،قدر رمح أو رحمني .واهلل تعاىل أعلم.
 .34حكم حضور خطبة اجلمعة
السؤال :هل حضور خطبة اجلمعة واجب على املسلم ،أم سنة ،ال يأثم تاركها؟
ين
اجلواب :إن حضور خطبة اجلمعة واجب ،وليس مستحب لقوله تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

اس َع ْوا إِلىَ ِذ ْك ِر اهلل َوَذُروا اْلبَيْ َعَ ،ذِل ُك ْم َخيرٌْ َل ُك ْم
آ َمنُوا إَِذا ُنوِد َي ِل َّ
لصلاَ ةِ ِم ْن يَ ْو ِم الجُْ ُم َعِةَ ،ف ْ
ُم َت ْعَل ُمو َن}( ،)1ومعنى ذكر اهلل يف اآلية هو خطبة اجلمعة.
إِ ْن ُكنْت ْ
وقد أنكر اهلل تعاىل على الصحابة ،الذين تركوا خطبة اجلمعة عند رسول اهلل ،صلى اهلل
عليه وسلم ،وذهبوا لطلب التجارة والرزق ،فقال تعاىلَ { :وإَِذا َرأَ ْوا جَِتا َرةً أَ ْو لهَْ ًوا ،اْن َف ُّضوا
إَليْ َها َوَت َر ُك َ
وك َقاِئ ًماُ ،ق ْل َما ِعنْ َد اهلل َخيرٌْ ِم َن َّ
ازِق َ
ني}(،)2
الل ْه ِو َو ِم َن الت َ
ِّجا َرةَِ ،واهلل َخيرُْ َّ
الر ِ
ِ
وال يتم اإلنكار إال على ترك أمر واجب ،هذا واهلل أعلم.

 .35حكم ترك صالة اجلمعة تهاونًا
السؤال :ما حكم ترك صالة اجلمعة شهرين تهاوناً؟ وهل يسمى خبنزير اجلمعة من
يفعل ذلك؟
اجلواب :فمن واجبات املسلم املكلف احملافظة على صالة اجلمعة يف املسجد ،حيث إن

فضلها عند اهلل تعاىل عظيم ،وقد حذر ،النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،من تركها تهاوناً،
(ليَنْتَهينَ َّ أَْق َوا ٌم َع ْن َوْد ِعه ْم الجُْ ُم َع ِ َ
فقالَ :
وب ِه ْمُ ،ث َّم َليَ ُكوُن َّن
ات ،أ ْو َليَ ْختِ َم َّن اهلل َعَلى ُقُل ِ
ِ
ِ
()3
َْ
َ َ َلاَ َ
جمَُع َت َه ُاوًنا ِب َها َطبَ َع اهلل َعَلى َقْلبِِه)( ،)4لذا ،فإن
ِم ْن الغاِفِلني)  .وقالَ ( :م ْن ت َرك ث ث ٍ
الذي يرتك اجلمعة تهاوناً على خطر عظيم إن مل يتب إىل اهلل تعاىل ،وحيافظ عليها وال

يرتكها إال لعذر شرعي.
 .1اجلمعة.9 :
 .2اجلمعة.11:
 .3صحيح مسلم ،كتاب اجلمعة ،باب التغليظ يف ترك اجلمعة.
 .4سنن النسائي ،كتاب اجلمعة ،باب التشديد يف التخلف عن اجلمعة ،وقال األلباني :حسن صحيح.
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أما بالنسبة إىل سؤالك عن وصف تارك صالة اجلمعة خبنزير اجلمعة ،فال أصل له يف
الشرع ،وال يدعو ديننا احلنيف إىل التلفظ باأللفاظ النابية ،واأللقاب السيئة والبذيئة،
بل يدعو إىل التلفظ باأللفاظ احلسنة ،ويثيب عليها ،ويفتح للمقصرين واملذنبني باب
الرجوع إىل اهلل تعاىل والتوبة ،واهلل تعاىل أعلم.
 .36استخدام املنرب يف غري اجلمعة
السؤال : :هل جيوز ملن أراد أن يعظ الناس كاإلمام أو غريه ،أن يستخدم املنرب يف غري
اجلمعة؟
اجلواب :إن الوعظ على املنرب ،ونشر العلم الشرعي الصحيح جائز ،وال حرج فيه ،وال

ب،
خيتص ذلك بيوم اجلمعة أو خطبة اجلمعة فقط ،ملا ثبت عن أَبي َزيْد َع ْم َرو ْبن أَ ْخ َط َ

رضي اهلل عنهَ ،ق َ
(صَّلى ِبنَا َر ُس ُ
ول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،اْل َف ْج َر َو َص ِع َد المِْنْبرََ،
الَ :

الظ ْهُرَ ،فنَز َ
َف َخ َطبَنَا َحتَّى َح َض َر ِت ُّ
َلَ ،ف َصَّلىُ ،ث َّم َص ِع َد المِْنْبرَََ ،ف َخ َطبَنَا َحتَّى َح َض َر ِت اْل َع ْصُر،

ُث َّم َنز َ
ت َّ
سَ ،فأَ ْخبرََ َنا مِبَا َكا َنَ ،ومِبَا ُه َو
َل َف َصَّلىُ ،ث َّم َص ِع َد المِْنْبرَََ ،ف َخ َطبَنَا َحتَّى َغ َرَب ِ
الش ْم ُ
َكاِئ ٌنَ ،فأَ ْعَل ُمنَا أَ ْح َف ُظنَا)( ،)1واهلل تعاىل أعلم.

 .37تكبريات العيدين
السؤال :هل هناك صيغة حمددة لتكبريات العيد ،ال جيوز تغيريها؟ وهل التكبريات
املعهودة اليوم بدعة؟
اجلواب :التكبري للعيد أمر مشروع ،وذهب مجهور العلماء إىل استحبابه( ،)2واستدلوا

ُك ِمُلوا اْل ِع َّدةَ َوِلت َ
بقوله تعاىل َ { :وِلت ْ
ُكبرُِّ وا اهللَ َعَلى َما َه َد ُ
اك ْم َوَل َعَّل ُك ْم َت ْش ُكُرو َن}(.)3
 .1صحيح مسلم ،كتاب الفنت وأشراط الساعة ،باب إخبار النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فيما يكون إىل قيام
الساعة.
 .2ابن كثري.507 /1 :
 .3البقرة.185 :
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والتكبري لعيد الفطر ،يبدأ من رؤية اهلالل ،وميتد إىل دخول اإلمام لصالة العيد ،عن ابن
عباس ،رضي اهلل عنهما ،قال( :حق على املسلمني إذا نظروا إىل هالل شوال أن يكربوا،
حتى يفرغوا من عيدهم)(.)1
أما صيغ التكبري للعيد؛ فاألمر بالتكبري جاء مطلقاً من قوله تعاىل{ :ولتكربوا اهلل} ومل
يأت تقييد هلذا اإلطالق يف القرآن الكريم ،ومل يرد يف السنة الصحيحة حديث يقيد
هذا املطلق ،فبقي اإلطالق على إطالقه ،وقد ورد حديث ضعيف يف صيغة التكبري عن
جابر بن عبد اهلل ،رضي اهلل عنهما ،قالَ (:كا َن َر ُس ُ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،إَِذا َصَّلى

ولَ :عَلى َم َكاِن ُك ْم ،ويَُق ُ
الصبْ َح ِم ْن َغ َداةِ َع َرَفَة أَْقبَ َل َعَلى أَ ْص َح ِابِهَ ،فيَُق ُ
اهلل أَ ْكبرَُ ُ ،
ولُ :
اهلل
ُّ

اهلل أَ ْكبرَ ُ ُ،
اهللَ ،و ُ
أَ ْكبرَُ  ،اهلل أكربَ ،ال إَلَه إ َّال ُ
اهلل أَ ْكبرَُ  ،وَلهلِ ِ الحْ َ ْم ُد)(.)2
ِ ِ

ووردت صيغ للتكبري خمتلفة عن بعض الصحابة ،رضوان اهلل عليهم ،منها( :اهلل أكرب

ّ
وأجل ،اهلل أكرب وهلل احلمد)(.)3
كبريا ،اهلل أكرب كبريا ،اهلل أكرب
والذي ذهب إليه السلف الصاحل من علمائنا األجالء أن تكبريات العيد فيها سعة ،وال
تضييق يف صيغها ،قال ابن املنذر( :وكان مالك ال جيد فيه حداً) وقال أمحد( :هو واسع).
وقال ابن العربي املالكي( :واختار علماؤنا التكبري املطلق ،وهو ظاهر القرآن وإليه
أميل)( .)4وقال ابن عطية عن صيغ التكبريات للعيد( :واجلميع حسن واسع مع البداءة
بالتكبري)( .)5قال ابن حجر( :وأما صيغة التكبري فأصح ما ورد فيه :كربوا اهلل ،اهلل أكرب،
 .1تفسري الطربي.479 /2 :
 .2سنن الدارقطين ،كتاب العيدين ،390 /2.قال األلباني :ضعيف جداً إرواء الغليل125 /3 :
 .3مصنف ابن أبي شيبة ،كتاب صالة العيدين ،التكبري من أي يوم هو إىل أي ساعة ،489 /1 ،وقال األلباني
يف إرواء الغليل :إسناده صحيح.126 /3 ،
 .4تفسري القرطيب.307 /2 :
 .5الوجيز.257 /1:
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اهلل أكرب ،اهلل أكرب كبريا ،وقال ابن حجر :وقيل :يكرب ثالثاً ،ويزيد ال إله إال اهلل وحده ال
شريك له  ..اخل)( .)1وقال اإلمام الشافعي( :ويبدأ اإلمام فيقول :اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،حتى
يقوهلا ثالثاً ،وإن زاد تكبرياً فحسن ،وإن زاد فقال :اهلل أكرب كبريا ،وسبحان اهلل بكرة
ً
وأصيال ،اهلل أكرب ،وال نعبد إال اهلل ،خملصني له الدين ،ولو كره الكافرون ،ال إله إال اهلل
وحده ،صدق وعده ،ونصر عبده ،وهزم األحزاب وحده ،ال إله إال اهلل واهلل أكرب ،فحسن،
وما مع هذا من ذكر اهلل أحببته)( .)2فتكبريات العيد فيها سعة .واهلل أعلم.
 .38حكم صالة حتية املسجد قبل صالة العيد
السؤال :هل تسن صالة ركعتني حتية املسجد ،قبل صالة العيد ،إذا أديت يف املصلى
(خارج املسجد) ،أو داخل املسجد؟
اجلواب :فإذا أديت صالة العيد داخل املسجد ،فيسن صالة ركعتني حتية املسجد،

لعموم قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :إَِذا د َ
س َحتَّى ُي َصِّل َي
َخ َل أَ َح ُد ُك ُم المَْ ْس ِج َد َفلاَ يجَِْل ْ

َر ْك َعتَينْ ِ )(.)3

وأما إذا أديت يف املصلى (خارج املسجد) ،فال تسن صالة ركعتني حتية املسجد ،فعن

أبي سعيد اخلدري ،قالَ ( :كا َن َر ُس ُ
ول اهللَ ،صَّلى اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،لاَ ُي َصِّلي َقبْ َل اْل ِعي ِد

َشيْئًاَ ،فإَِذا َر َج َع إِلىَ َمنْ ِزِلِه َصَّلى َر ْك َعتَينْ ِ )( ،)4فعليه أن جيلس ينتظر صالة العيد ،ويكثر من
التكبري والتهليل ،حتى خيرج اإلمام؛ ألنه شعار ذلك اليوم .واهلل أعلم.

 .1فتح الباري.462 /2 :
 .2كتاب األم.276 /1 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب التهجد ،باب ما جاء يف التطوع مثنى مثنى.
 .4سنن ابن ماجة ،كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،باب ما جاء يف الصالة قبل صالة العيد وبعدها ،وحسنه
األلباني.
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الزكاة
 .39حكم إعطاء الزكاة لألب؟
السؤال :يف حال قمت بإعطاء والدي مبل ًغا شهريًا؛ ألنه عاطل عن العمل ،هل ُيسقط

علما أ ّن زكاة األموال املستحقة سنويًا أقل بكثري من املبلغ الذي
عنيّ ذلك زكاة أمواليً ،
سأدفعه لوالدي يف ّ
السنة؟
كل ّ

اجلواب :فقد بينّ اهلل سبحانه مصارف ال ّزكاة

ات ِلْلُف َق َراِء
الص َدَق ُ
يف قوله تعاىل{ :إِمَّنَا َّ
اب َواْل َغ ِار ِم َ
يل اهلل َواْب ِن
ِّ
الرَق ِ
ني َوفيِ َسبِ ِ

َ َ
لمُْ َ َّ َ ُ ُ
َوالمَْ َسا ِك ِ ْ
ني َوال َعا ِمِلني َعليْ َها َوا ؤلفِة قلوُب ُه ْم َوفيِ
يل َف ِر َ
يم}( ،)1وال ُيعطى من ال ّزكاة أحد غريهم.
يم َح ِك ٌ
يضًة ِم َن اهلل َواهلل َعِل ٌ
َّ
السبِ ِ

فال جيوز لك أن تعطي ال ّزكاة لألقارب من الفروع؛ كاألوالد وأوالد البنني ،والبنات
وأوالد البنات؛ ألن إنفاق والدهم عليهم واجب ،وكذا األصول؛ كاآلباء واأل ّمهات
واألجداد واجلدات ،ال ُيعطون من ال ّزكاة؛ ألن إنفاق ولدهم عليهم واجب.

فإذا كان بقيّة األقارب؛ كاإلخوة واألخوات واألعمام والعمات واألخوال واخلاالت
وأوالدهم وبناتهم من أهل ال ّزكاة املذكورين يف اآلية الكرمية من الفقراء أو املساكني

أو غريهم ،فيعطون من ال ّزكاة ما مل يكن دافع ال ّزكاة هو املنفق عليهم ،ولك بذلك أجر

ني َص َدَقٌة،
الصلة ،قال رسول اهلل ،صّلى اهلل عليه وسّلمَّ :
ال ّزكاة وأجر ّ
(الص َدَقُة َعَلى المِْ ْس ِك ِ
الر ِحمِ ِثنْتَا ِن؛ َص َدَقٌة َو ِصَلة)(.)2
َو ِه َي َعَلى ِذي َّ

وعليه؛ فإ ّن إنفاقك على والديك واجب شرعي ،خيتلف عن ال ّزكاة ،لك عليه أجر

عظيم ،لذلك ال جتوز ال ّزكاة على الوالدين ،ولكن جيوز أن خترجها لألقارب اآلخرين
السابقة ،واهلل أعلم.
الذين ال تنفق عليهم ،إن كانوا من األصناف املذكورين يف اآلية ّ
 .1التوبة.60 :
 .2سنن الرتمذي ،كتاب ال ّزكاة عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف الصدقة على ذي القرابة،
وقال أبو عيسى الرتمذي :حديث حسن.
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 .40حكم دفع الزكاة لزوجة االبن أو زوج البنت لفقرهما وحلاجتهما
السؤال :هل جيوز شرعاً دفع زكاة أموالي لزوجة ابين ،أو لزوج ابنيت ،بسبب فقرهما
وحاجتهما الشديدة لسداد ديونهما؟
اجلواب :فإذا كانت زوجة ابنك ،وكذلك زوج ابنتك فقريان ،ومستحقان للزكاة ،أو من
الغارمني املدانني ،فيجوز لك إعطاؤهما من مال زكاتك ،ألنهما ليسا من أصولك ،وال
من فروعك.
وال جتب عليك نفقتهما ،وال يوجد سبب مانع من إعطائك الزكاة هلما ،واهلل تعاىل
أعلم.
 .41حكم إخراج املوظف زكاة عن راتبه الشهري
علي إخراج زكاة عن هذا الراتب؟
السؤال :أنا موظفة أتقاضى راتباً شهرياً ،فهل ّ

يموا
اجلواب :فالزكاة فريضة من فرائض اإلسالم ،وركن من أركانه ،قال اهلل تعاىلَ { :وأَِق ُ

الز َكاةَ َوأَْق ِر ُضوا اهلل َق ْر ًضا َح َسنًا َو َما ُت َق ِّدُموا لأَِْنُف ِس ُك ْم ِم ْن َخيرْ ٍ جَِت ُدوُه ِعنْ َد
الصلاَ ةَ َوآُتوا َّ
َّ
اهلل ُه َو َخيرْ ًا َوأَ ْع َظ َم أَ ْج ًرا}(*).
1

ومن شروط إخراج الزكاة أن يبلغ املال النصاب ،وأن حيول عليه احلول ،وأن يكون زائداً
عن احلوائج األساسية والديون ،فإذا انطبقت عليه هذه الشروط وجب إخراج زكاته،
وعليه؛ فإن الراتب الشهري للموظف ال جتب فيه الزكاة ،إال إذا بلغ مع أمواله األخرى
نصاباً أو يزيد ،وحال عليه حول ،فحينها جتب فيه الزكاة ،وإال فال ،واهلل تعاىل أعلم.

* املزمل.20 :
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 .42حكم زكاة البيت َّ
املؤجر
مؤجر فكيف أزكي البيت؟
السؤال :عندي بيت ّ
اجلواب :فالزكاة يف املأجور على الغّلة من مثن اإلجارة ،وليس على املأجور ،من بيت
أو عقار ،فإذا بلغت الغلة النصاب ،وهو 85غم من الذهب ،أو ما يعادله من العملة
الورقية ،فتجب الزكاة بنسبة  .% 2.5وكذلك إذا أضيفت الغّلة إىل ما معك من مال،
فتم باجملموع النصاب ،وتعامل األجرة الواردة إىل املالك معاملة املال املستفاد خالل
احلول ،على الراجح من مذهب احلنفية؛ فكل مال من جنسه يضم إىل جنس األصل،
ويز ّكى ،فاألجرة من جنس املال النقدي ،فتضم إىل املال املز ّكى ما دامت قد بلغت
النصاب .واهلل أعلم.
 .43حكم زكاة ديكور احملل
السؤال :هل يلزمين إخراج زكاة ديكور احملل ،أم ال؟
اجلواب :الزكاة ال جتب على ديكور احملل ،وال حيسب من البضاعة املوجودة يف احملل؛ ألن
األثاث الثابت والديكورً ،
ماال ال جتب فيه الزكاة ،لقوله ،صلى اهلل عليه وسلمَ :
س
(ليْ َ
َعَلى المُْ ْسِلمِ َص َدَقٌة فيِ َعبْ ِدهِ َولاَ فيِ َف َر ِسِه)(*) ،واهلل تعاىل أعلم.
1

 .44حكم زكاة األسهم
السؤال :ما حكم زكاة األسهم؟
اجلواب :األسهم عبارة عن حصص الشركاء يف الشركات املساهمة ،حيث إن رأس مال
الشركة املساهمة يقسم إىل أجزاء متساوية ،تسمى أسهماً ،فالسهم جزء من رأس مال
* صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب ليس على املسلم يف عبده صدقة.
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الشركة ،وميثل حق املساهم مقدراً بالنقود لتحديد نصيبه يف ربح الشركة أو خسارتها،
وذهب بعض الفقهاء املعاصرين من أمثال الشيخ حممد أبو زهرة وعبد الرمحن حسن
وعبد الوهاب خالف وغريهم إىل أن األسهم أموال اختذت لالجتار ،فصاحبها يتجر فيها
بالبيع والشراء ،ويكسب منها كما يكسب كل تاجر من سلعته ،فهي بهذا االعتبار من
عروض التجارة ،فكان من احلق أن تكون وعاء للزكاة ألموال التجارة كلها.
وبالنسبة إىل زكاة األسهم ،ففيها أمران:
األول :إذا كان شراء األسهم يف إحدى الشركات التجارية بقصد التداول بالبيع
والربح ،فتعامل معاملة العروض التجارية ،بغض النظر عن طبيعة الشركة ونوعها
ونشاطها ،حيث تق ّوم األسهم وتزكى إذا بلغت النصاب ،وحال عليها احلول.
الثاني :أما إذا كان شراء األسهم بقصد االقتناء والتكسب من ريعها ،كشراء أسهم
يف شركات الفندقة ،أو الغزل والنسيج ،أو الصناعات الكيماوية ،حيث تكون األصول
ثابتة غري نامية ،فقد اختلف العلماء املعاصرون يف وجوب الزكاة فيها ،على قولني:
القول األول :تعامل معاملة العروض التجارية ،وتزكى يف كل عام إذا بلغت النصاب،
وحال عليها احلول ،وال يلتفت إىل طبيعة نشاط الشركة ،ما دامت تدر على مالكها
رحباً ،وهذا القول مبين على أصل وجوب الزكاة يف اآلالت واملعدات واألصول الثابتة
ً
أمواال نامية ،وممن ذهب إىل هذا القول أبو زهرة وخالف،
واملستغلة يف اإلنتاج ،وتع ّد
رمحهما اهلل تعاىل.
القول الثاني :ال زكاة يف أسهم الشركات التجارية والصناعية املستغلة يف إنتاج املواد
املختلفة ،فال زكاة يف أسهم املباني واآلالت واملعدات وغريها من األصول الثابتة ،وإمنا
جتب الزكاة يف أرباحها إذا بلغت نصاباً ،وحال عليها احلول ،وهذا قول مجهور املعاصرين،
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وهو الراجح ،واملوافق لقواعد الزكاة العامة ،وهو ما تبناه جملس اإلفتاء األعلى يف قراره
رقم ،133/ 1 :بتاريخ 2015/ 10/ 22م.
وعليه؛ فإن األسهم إذا بلغت نصاب عروض التجارة وقيمته  85غراماً من الذهب،
وحال عليها حول كامل ،وجبت فيها الزكاة ،مبقدار ربع العشر ( ،)% 2.5مع اإلشارة إىل

حوال ،فيكون ً
أمواال أخرى وضرب هلا ً
ً
حوال لألسهم أيضاً؛
أن الشخص إذا كان ميلك
ألنها أموال تضم إىل ما عنده من أموال ،فال يضرب حول جديد خاص باألسهم عند
شرائها ،وعلى املالك أن حيسب عند إخراج زكاة األسهم قيمة السهم السوقية يف نهاية
احلول ،كما احلال يف العروض التجارية ،واهلل تعاىل أعلم.
 .45حكم اقتطاع جزء من املال املرسل للمحتاجني
السؤال :أهل اخلري يرسلون لنا ،مرة كل سنة ،مبل ًغا من املال للتربع به للمحتاجني،
فهل جيوز استقطاع جزء من هذا املبلغ ،وصرفه على أوالد أخيت احملتاجني ،مع علم اجلهة
املرسلة للمال؟
ربع ،فإن كانت زكاة ،فقد
اجلواب :األصل أن ُتصرف التربعات إىل اجلهة اليت عيّنها املت ّ

َ
ني َواْل َعا ِمِل َ
ني َعَليْ َها
الص َدَق ُ
حدّد اهلل تعاىل مصارفها ،فقال تعاىل{:إِمَّنَا َّ
ات ِلْلُف َق َراِء َوالمْ َسا ِك ِ

يل َف ِر َ
اب َواْل َغ ِار ِم َ
يضًة ِم َن اهلل َواهلل
َوالمُْ َؤَّل َفِة ُقُلوُب ُه ْم َوفيِ ِّ
يل اهلل َواْب ِن َّ
الرَق ِ
السبِ ِ
ني َوفيِ َسبِ ِ
يم}(*) ،واألوىل أن تو ّزع ملستحقيها يف بلد املز ّكي نفسه ،أ ّما إذا دعت احلاجة
يم َح ِك ٌ
َعِل ٌ
1

ربعة باملال ،فإن عيّنت الفئة املراد
لنقلها إىل بلد آخر ،فيجوز ذلك ،أ ّما خبصوص اجلهة املت ّ
الصرف إليها ،فال جيوز صرف األموال إلاّ هلا.

ربع به؛ إن كانوا حمتاجني؛ أل ّن اجلهة
وعليه؛ فيجوز إعطاء أوالد أختك من املال املت ّ
ربعة مل حتدّد جهة معينة لصرف تربعاتها إليها ،وهي كذلك على علم باقتطاع جزء
املت ّ
* التوبة.60 ،
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من تلك التربعات ألوالد أختك احملتاجني ،ومل تعارض ذلك ،واهلل تعاىل أعلم.
 .46حكم دفع الزكاة بالتقسيط ألجل بناء بيت
السؤال :هل جيوز أن أخرج زكاة مالي بالتقسيط ،حيث إن مبلغ الزكاة يقدر حبوالي
علي إخراجه دفعة واحدة من مالي املتوفر ،ألنين أريد
 10000شيكل ،وهذا مبلغ صعب ّ
بناء بيت؟
اجلواب :فإن على السائل أن يبادر إىل إخراج الزكاة املستحقة يف ماله دون تأجيل،
وذلك إذا بلغ املال نصاباً ،وحال عليه احلول ،بغض النظر عن نيته توفريه للبناء أو غريه،
ص َم ُال َعبْ ٍد ِم ْن َص َدَقٍة)(*) ،واهلل تعاىل
والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقولَ ( :ما َن َق َ
1

أعلم.
 .47حكم االشرتاك يف صناديق االدخار وإخراج الزكاة عنها
السؤال :أعمل يف سلطة النقد ،ويوجد صندوق ادخار للموظفني مجيعهم ،ختصم
مشاركة كل موظف فيه من راتبه ،ويضاف مبلغ آخر عليه كادخار لكل موظف ،الذي
ميكنه أن يسحب أي مبلغ منه ،ولكن توجد عمولة إدارية قيمتها  % 1ختصم من املبلغ
املسحوب ،ويعتربونها بدل تشغيل موظف ملتابعة املعاملة ،علماً أنه ميكن سحب املبلغ
ً
كامال دون تلك العمولة بعد مخس سنوات ،فما حكم هذه العمولة؟ ويف حال أخذ املبلغ
بعد مخس سنوات ،فهل عليه زكاة؟ وإذا كان أخذه حمرماً ،والراتب ال يكفي إلخراج
الزكاة فماذا أفعل؟
اجلواب :فيجوز االشرتاك يف صناديق االّدخار اليت تتعامل وفق األحكام الشرعية؛
ألنها تعد من باب التعاون على الرب واخلري ،واهلل تعاىل يقولَ { :وَت َعا َوُنوا َعَلى اْلبرِ ِّ
*سنن الرتمذي ،كتاب الزهد ،باب مثل الدنيا مثل أربعة نفر ،وقال :حديث حسن صحيح.
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َوالتَّ ْق َوى}( ،)1وال جيوز الذهاب اختيارياً لالشرتاك يف صناديق تتعامل خبالف الشريعة

اإلسالمية ،إذا حتقق الشخص من ذلك ،واهلل تعاىل يقولَ { :ولاَ َت َعا َوُنوا َعَلى الإِْْثم ِ

َواْل ُع ْد َوا ِن َو َّاتُقوا اهلل إِ َّن اهلل َش ِد ُ ْ
اب}( ،)2وبالنسبة إىل العمولة اليت ختصم من
يد ال ِع َق ِ
املبلغ املسحوب ،فإذا كانت بسبب اخلدمات الفعلية احلقيقية املقدمة لك ،فتكون مباحة،

وإال فتحرم.
وبالنسبة إىل إخراج زكاة هذا املبلغ ،فإن من شروط إخراج الزكاة أن يبلغ املال
النصاب ،وأن حيول عليه احلول ،وأن يكون زائداً عن احلوائج األساسية والديون ،فإذا
انطبقت عليه هذه الشروط وجب إخراج زكاته ،أما الراتب الشهري للموظف فال جتب
فيه الزكاة ،إال إذا بلغ مع أمواله األخرى نصاباً أو يزيد ،وحال عليه حول ،فحينها جتب
فيه الزكاة ،وإال فال ،واهلل تعاىل أعلم.
 .48إخراج الزكاة يف املشاريع االستثمارية
السؤال :هل جتب الزكاة على املقهى الذي أعمل به ،ومشروع اإلسكان االستثماري؟
اجلواب :فاملقهى الذي تعمل به ،واإلسكان املعد لإلجيار أو للبيع ،ال جتب الزكاة فيهما،
وإمنا جتب الزكاة يف املال احلاصل من دخل املقهى ،ومن مثن اإلسكان أو بدل إجياره ،إذا
بلغ النصاب مضافاً إىل املال املتوافر معك ،وحال عليه احلول ،وهذا ما ذهب إليه مجهور
الفقهاء ،وبه صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي الدولي [يف دورة رقم 2 :قرار رقم،]2 :
والذي جاء فيه أن الزكاة غري واجبة يف أصول العقارات واألراضي املؤجرة ،واهلل تعاىل
أعلم.
 .1املائدة.2 :
 .2املائدة.2 :
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 .49حكم إجراء مسابقات قرآنية يف رمضان من مال الزكاة
السؤال :هل جيوز لي أن أجري مسابقة ،يف شهر رمضان املبارك حلفاظ القرآن الكريم،
من زكاة أموالي؟

اجلواب :إن إجراء مثل هذه املسابقات من أموال الزكاة ال جيوز شرعاً؛ ألن مصارف

َ
نيَ ،واْل َعا ِمِل َ
ني َعَليْ َهاَ ،والمُْ َؤَّل َفِة
الص َدَق ُ
الزكاة بينها قوله تعاىل{ :إِمَّنَا َّ
ات ِلْلُف َق َراِءَ ،والمْ َسا ِك ِ
يلَ ،ف ِر َ
ابَ ،واْل َغ ِار ِم َ
يم
يضًة ِم َن اهللَ ،واهلل َعِل ٌ
ُقُلوُب ُه ْمَ ،وفيِ ِّ
يل اهللَ ،واْب ِن َّ
الرَق ِ
السبِ ِ
نيَ ،وفيِ َسبِ ِ
يم}( ،)1وليس من مصارف الزكاة إجراء مثل هذه املسابقات القرآنية.
َح ِك ٌ
ولكن جيوز اإلنفاق على مثل هذه املسابقات من أموال الصدقات العامة األخرى ،ولك

الثواب واألجر من اهلل تعاىل ،واهلل تعاىل أعلم.
.50حكم صرف الزكاة للمريض بالتوحد
السؤال :هل جيوز صرف الزكاة للطفل املريض بالتوحد؛ لعدم قدرة األهل على دفع
تكاليف العالج؟
اجلواب :فيجوز صرف الزكاة للمريض الفقري غري القادر على تسديد مصاريف

ات
الص َدَق ُ
العالج؛ ومنهم املريض بالتوحد ،وذلك لدخوله يف عموم قوله تعاىل{ :إِمَّنَا َّ
َ
ني}( ،)2وال شك أنه يف هذه احلالة يكون أشد احتياجاً؛ نظراً لفقره وعجزه
ِلْلُف َق َراِء َوالمْ َسا ِك ِ
عن االكتساب.

وأما إن كان املريض أو وليه غنياً قادراً على دفع تكاليف العالج ،فال جيوز دفع الزكاة

إليه ،واهلل تعاىل أعلم.

 .1التوبة.60:
 .2اآلية السابقة نفسها.
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الصيام
 .51احلكمة من صيام شهر شعبان
السؤال :ما احلكمة من كثرة صيام النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف شهر شعبان؟
اجلواب :املسلم مطيع ألوامر اهلل تعاىل ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،سواء علم
احلكمة من هذه األوامر أم مل يعلم ،امتثاال لقول اهلل تعاىلَ { :و َما َكا َن لمُِ ْؤ ِم ٍن َوال ُم ْؤ ِمنٍَة،

ولُه أَ ْم ًرا ،أَ ْن يَ ُكو َن لهَُ ُم الخْ ِيرََُة ِم ْن أَ ْمر ِه ْمَ ،و َم ْن يَ ْعص اهلل َو َر ُس َ
إَذا َق َضى اهلل َو َر ُس ُ
ولُهَ ،ف َق ْد
ِ
ِ
ِ
َض َّل َض ً
الال ُمبِينًا}(.)1

وأما بالنسبة إىل احلكمة من كثرة صيام النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف شهر شعبان،

فشهر شعبان فضائله كثرية ،ورد ذكرها يف كثري من األحاديث النبوية الصحيحة ،فعن
أسامة بن زيد أنه قال ،قلت( :يَا َر ُس َ
ول اهللِ ،مَلْ أَ َر َك َت ُصوُم َش ْه ًرا ِم ْن ُّ
ور َما َت ُصوُم ِم ْن
الش ُه ِ

َش ْعبَا َنَ ،ق َ
ب َو َر َم َضا َنَ ،و ُه َو َش ْه ٌر ُت ْرَف ُع ِفيِه الأَْ ْع َم ُال
الَ :ذِل َك َش ْه ٌر يَ ْغُف ُل النَّ ُ
اس َعنُْه َبينْ َ َر َج ٍ

إِلىَ َر ِّب اْل َعالمَِ َ
ب أَ ْن ُي ْرَف َع َع َمِلي َوأََنا َصاِئ ٌم)( ،)2واهلل تعاىل أعلم.
نيَ ،فأُ ِح ُّ
 .52حكم صيام اليوم الثاني من شوال

السؤال :هل جيوز لي أن أبدأ صيام الست من شوال ،ابتداًء من اليوم الثاني بعد عيد
الفطر مباشرة ،حيث إنين صمته دون علم مين ،وقال لي أحد األصدقاء أنه ال جيوز؟
اجلواب :فال مانع شرعاً من صيام اليوم الثاني من شوال ،وهو اليوم الذي يلي يوم
العيد مباشرة ،سواء أكان بنية القضاء ،أم بنية التطوع؛ ألنه ال يوجد مانع مينع من صيامه.
وأما صيام يوم عيد الفطر فيحرم ،لنهي النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن ذلك ،فعن
 .1األحزاب.36:
.2سنن النسائي ،كتاب الصيام ،باب صوم النيب صلى اهلل عليه و سلم بأبي هو وأمي وذكر اختالف الناقلني
للخرب يف ذلك ،وحسنه األلباني.
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أبي سعيد ،رضي اهلل عنه( ،أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ن َهى َع ْن َصياِْم يومني؛

يَ ْو ِم اْل ِف ْط ِرَ ،ويَ ْو ِم النَّ ْح ِر)( ،)1واهلل تعاىل أعلم.

 .53حكم صيام الصغري

السؤال :عندي أوالد صغار ،وعمر أحدهم اثين عشر عاماً ،فهل آمره بالصوم وألزمه
به ،أم أن األمر يعود إىل اختياره ،وال جيوز إلزامه بذلك؟
اجلواب :ال جيب الصيام على الصغري غري البالغ ،ولكن على ولي أمره أن يأمره
بالصوم إذا كان يستطيع ذلك دون مشقة؛ ليعتاد على الصوم ،فقد كان الصحابة ،رضوان
اهلل عليهمُ ،ي َص ِّوُمون أوالدهم ،فإذا بكى أحدهم أعطوه اللعبة يتلهى بها.
وأما إذا ثبت أن الصوم يضره ،فإنه مينع عنه؛ ألن الصيام يف حق الصغري الذي مل يبلغ
ُسنٌَّة مستحبة له أجره ،وليس عليه وزر عدم الصيام ،واهلل تعاىل أعلم.
.

 .54الصيام بعد الطهارة وقبل االغتسال
السؤال :إذا طهرت املرأة احلائض يف ليل رمضان ،ونوت الصيام ،ولكنها مل تغتسل قبل

طلوع الفجر ،فهل يصح صيامها؟
اجلواب :فإذا طهرت احلائض يف ليل رمضان ،ثم نوت الصيام من الليل ،ولكنها مل

تغتسل قبل طلوع الفجر ،فصيامها صحيح ،سواء تركت الغسل عمداً أم سهواً؛ ألنها

وه َّن َواْبت ُ
َب اهلل َل ُك ْم
اشُر ُ
َغوا َما َكت َ
حينئذ من أهل الصوم ،وذلك لقوله تعاىلَ{ :فالآْ َن َب ِ
اش َرُبوا َحتَّى يَتَبَينَّ َ َل ُك ُم الخْ َيْ ُط الأَْْبيَ ُ
َو ُكُلوا َو ْ
ض ِم َن الخْ َيْ ِط الأَْ ْس َوِد ِم َن اْل َف ْج ِر}( ،)2فإذا أذن

اهلل تعاىل باجلماع إىل أن يتبني الفجر ،لزم من ذلك قبول االغتسال بعد طلوع الفجر،

وحلديث عائشة ،رضي اهلل عنها ،قالت( :أَ ْش َه ُد َعَلى َر ُسو ِل اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم،
 .1صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم األضحى.
.2البقرة.187 :
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احتِ َ
إِ ْن َكا َن َليصبح جنبا من
ال ٍم ُث َّم يَ ُصوُمُه)( ،)1فدل على أنه ،صلى اهلل عليه
َاع َغيرْ ِ ْ
ُ ْ ِ ُ ُ ًُ ِ ْ جمِ ٍ
وسلم ،اغتسل من اجلنابة بعد طلوع الفجر.
وعليه؛ فال يشرتط لصحة الصوم الغسل من احليض أو اجلنابة ،وبإمكان املرأة أن
تغتسل بعد ذلك؛ لكن ال جيوز هلا تأخري الغسل حتى ال تفوتها صالة الفجر ،واهلل تعاىل
أعلم.
 .55حكم من نوى الفطر ومل يأكل شيئًا
السؤال :سافر رجل وهو صائم ،ثم نوى الفطر ،ولكنه مل جيد ما يأكله أو يشربه ،فعدل
عن نيته وأكمل صيامه ،إىل وقت املغرب ،فما حكم صيامه؟
اجلواب :من فعل ذلك ،فإن صومه باطل غري صحيح ،وجيب عليه قضاء ذلك اليوم ،ألنه
مبجرد أن نوى اإلفطار فقد أفطر ،لقوله ،صلى اهلل عليه وسلم( :إمَّنَا َ
ات،
األ ْع َم ُال ِبالنِّيَّ ِ
ِ

ت ِه ْج َرُتُه إِلىَ ُدْنيَا ُي ِصيُب َها ،أَ ْو إِلىَ ا ْم َرأَةٍ يَنْ ِك ُح َها،
َوإِمَّنَا ِل ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ َما َن َوىَ ،ف َم ْن َكاَن ْ
اج َر إَِليِْه)(.)2
َف ِه ْج َرُتُه إِلىَ َما َه َ
ولكن إن علق نيته بفطره على وجود شيء ،خالل السفر ،كأن يقول ،إن وجدت املاء

أو الطعام يف سفري ،أكلت وشربت ،وإن مل أجد فأنا على صومي ،ومل جيد األكل أو
الشراب بعدها ،وبقي صائماً ،فإن صومه صحيح؛ ألنه مل يقطع النية ،بل علق الفطر على
وجود الشيء ،ومل يتحقق وجوده ،فيبقى على نيته األصلية األوىل.
 .56اإلفطار يف رمضان بسبب االختبارات
السؤال :هل جيوز لطالب التوجيهي أن يفطر يف شهر رمضان بسبب االختبارات ،حتى
يستطيع الرتكيز يف االختبار ،واحلصول على معدل مرتفع؟

 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب اغتسال الصائم.
 .2صحيح البخاري ،بدء الوحي  ،باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
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اجلواب :فاألصل يف الطالب املسلم أن حيرص على طاعة اهلل تعاىل ً
أوال ،ويتبع
أوامره ،ويعمل على مرضاته ،ويطلب منه العون والتوفيق والسداد والنجاح ،مع األخذ
باألسباب من حيث الدراسة واالجتهاد ،ومن أهم هذه الطاعات وجوب صوم رمضان
الذي فرضه اهلل تعاىل على كل مسلم َّ
مكلف.
أما خبصوص سؤالك ،فال جيوز لطالب التوجيهي ذكوراً وإناثاً اإلفطار يف رمضان
حبجة االختبارات ،أو لقلة الرتكيز ،أو من أجل احلصول على معدالت عالية ،لعدم اعتبار
ً
مثل هذه األسباب عذراً شرعياً
مقبوال يبيح لصاحبها اإلفطار يف رمضان ،وأما إن حصل
مع الصيام عذر من األعذار املبيحة للفطر؛ كمرض أو سفر وغريه ،فال بأس يف ذلك،

الش ْه َر َفْليَ ُص ْمُه َو َم ْن َكا َن َم ِر ً
لقوله تعاىلَ{ :ف َم ْن َش ِه َد ِمنْ ُك ُم َّ
يضا أَ ْو َعَلى َس َف ٍر َف ِع َّدةٌ ِم ْن

أَيَّ ٍام ُأ َخ َر}(*) ،واهلل تعاىل أعلم
1

 .57حكم اإلفطار على مترات وتراً

السؤال :نسمع كثرياً يف الدروس واملواعظ ،من السادة العلماء والشيوخ أن السنة عند
اإلفطار يف رمضان ،أن يفطر الصائم على رطب ،أو متراً وتراً ،أي على عدد فردي؛ ثالث
أو مخس أو سبع مترات ،فهل هذا ثابت صحيح يف السنة املطهرة ،وهل هو واجب ً
فعال؟
اجلواب :مل يثبت عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،حديث صحيح يدل على أن من
السنة للصائم يف رمضان أو غريه اإلفطار على مترات وتراً ،لكن روي عن عبيد
اهلل بن أبي بكر بن أنس ،عن أنس بن مالك ،قالَ ( :كا َن َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه

ال ُم َر َّجأُ ْب ُن َر َجاٍءَ :ح َّدَث ُعبَيْ ُد اهللِ َق َ
اتَ ،وَق َ
ال:
َو َسَّل َم ،لاَ يَ ْغ ُدو يَ ْو َم اْل ِف ْط ِر َحتَّى يَأُْك َل تمَََر ٍ
نيِ
* البقرة185 :

65

َ َ
س َعن النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ويَأُْكُل ُه َّن ِوْت ًرا)( ،)1فدل احلديث على أن
َح َّدثنيِ أَن ٌ ِ
السنة يف أكل التمر أن يكون وتراً ،وذلك قبل اخلروج إىل صالة عيد الفطر فقط ،وما
سوى ذلك فهر غري ثابت عنه صلى اهلل عليه وسلم ،وليس بواجب من باب أوىل.
 .58فدية الصيام للمريض بأعصاب املعدة والقولون
السؤال :أنا مصابة بأعصاب يف املعدة إضافة إىل القولون العصيب ،وأفطرت بسبب
علي وال أقدر على القضاء،
ذلك أيا ًما كثرية يف رمضان املاضي والذي قبله ،والصوم شاق ّ

علي؟
فماذا يرتتب ّ

اجلواب :فنعلمك بأن من أفطر لعذر املرض وجب عليه القضاء إن كان يرجى برؤه من

املرض ،ولو كان ذلك بتأخري القضاء إىل حني متكنه من ذلك ،وذلك لقوله تعاىلَ { :و َم ْن
َكا َن َم ِريضاً أَ ْو َعَلى َس َف ٍر َف ِع َّدةٌ ِم ْن أَيَّ ٍام ُأ َخ َر}( ،)2وأما إن كان املرض ال يرجى زواله وكان
ذين ُي ِطيُقونُه
مزمنًا ،فالواجب هنا إطعام مسكني عن كل يوم ،لقوله تعاىلَ { :و َعلى َّال َ
َ
ني}(.)3
ِف ْديٌَة ط َعاُم ِم ْس ِك ٍ

وقد جاء يف قرار جملس اإلفتاء األعلى رقم  152 /1بتاريخ 2017 /5 /18م ما يأتي:

(يتوجب على املريض مرضاً مزمنًا -ال يرجى برؤه ،-أو الشخص الطاعن يف السن،
الذي ال يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم ،ومقدارها( :إطعام مسكني وجبتني) عن
كل يوم يفطر فيه ،مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة اليت خترج الفدية ،على

أن ال تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر ،لقوله تعاىلَ{ :ف َم ْن َكا َن ِمنْ ُك ْم َم ِر ً
يضا أَ ْو
َ
نيَ ،ف َم ْن َت َط َّو َع َخيرْ ًا
َعَلى َس َف ٍر َف ِع َّدةٌ ِم ْن أَيَّ ٍام ُأ َخرَ ،و َعَلى َّال ِذ َ
ين ُي ِطيُقوَنُه ِف ْديٌَة ط َعاُم ِم ْس ِك ٍ
 .1صحيح البخاري ،كتاب العيدين ،باب األكل يوم الفطر قبل اخلروج.
 .2البقرة.185 :
 .3البقرة.184 :
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ُم َت ْعَل ُمو َن}(*).
َف ُه َو َخيرٌْ َلُهَ ،وأَ ْن َت ُصوُموا َخيرٌْ َل ُك ْم إِ ْن ُكنت ْ
1

وعليه؛ فإن مل تستطيعي قضاء األيام اليت أفطرتها ال حاض ًرا وال مستقبلاً  ،وعجزت

عن ذلك حقيقة ،فعليك أن خترجي فدية الصوم عن كل يوم ،وإن مل تستطيعي إخراجها
حاض ًرا لضيق احلال ،فانتظري حتى يوسع اهلل تعاىل عليك ،وتتمكين من ذلك ،واهلل تعاىل

أعلم.

 .59حديث (صوموا تصحوا)

السؤال :كثرياً ما يستدل اخلطباء والوعاظ ،يف خطبهم ودروسهم عن موضوع الصيام،
حبديث (صوموا تصحوا) ،فهل هذا احلديث صحيح ؟
اجلواب :فهذا احلديث خمتلف يف صحته ،عند علماء أهل احلديث واالختصاص،
فمنهم من حكم عليه بالوضع ،كاإلمام الصاغاني يف موضوعاته ،ومنهم من حسنه،
كاإلمام السيوطي ،ومنهم من حكم عليه بالضعف ،كالشيخ األلباني ،ومن العلماء من
مل يصرح حبكمه عليه ،بأنه صحيح أم حسن أم ضعيف ،كاإلمام املنذري وغريه ،وأعدل
األقوال وأرجحها هو القول بضعف احلديث ،كما ذكره الشيخ األلباني يف [ضعيف
اجلامع الصغري ،برقم ،]3504 :مع العلم أن معناه صحيح ،وهناك الكثري من األحاديث
الصحيحة ،اليت تغين عن رواية األحاديث الضعيفة يف هذا املوضوع وغريه .واهلل تعاىل
أعلم.
 .60حديث (تسحروا فإن يف السحور بركة)
السؤال :هل حديث (تسحروا؛ فإن يف السحور بركة) صحيح؟ وإذا كان صحيحاً فما
معناه؟
اجلواب :فهذا احلديث صحيح ،رواه البخاري ومسلم ،وهذا نصه :عن أنس بن مالك،
* البقرة.184 :
67

رضي اهلل عنه ،قالَ( :ق َ
ال النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
ور َب َر َكًة)(،)1
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ :ت َس َّحُروا؛ َفإِ َّن فيِ َّ
الس ُح ِ
فاحلديث دليل على أن الصائم مأمور بالسحور الذي فيه اخلري والربكة العظيمة ،اليت
يعود فيها على الصائم يف دينه ودنياه ،وهذا األمر لالستحباب ال للوجوب.
وذكر العلماء احلكمة من السحور ،وأن فيه بركات متعددة للصائم ،ومنها :األجر
والثواب يف اتباع السنة ،وأداء صالة الفجر مجاعة يف املسجد ،وِذ ْكُر اهلل تعاىل ،واإلعانة

على الصيام ،وخمالفة أهل الكتاب ،وغري ذلك.

ومن السنة تأخري السحور لقوله صلى اهلل عليه وسلم( :إنَّا َم ْع َش َر َ
األنْبِيَاِء ُأ ِم ْرَنا أَ ْن
ِ

ُن َؤ ِّخ َر ُس ُحو َرَناَ ،وُن َع ِّج َل ِف ْط َرَنا)( ،)2واهلل تعاىل أعلم.

 .61الرسوم على االشرتاك يف االعتكاف
السؤال :ما حكم وضع شروط اشرتاك ورسوم إبطاقة عضوية للمعتكف الذي يريد
االعتكاف يف أحد املساجد الوقفية ،حيث يتم اإلعالن عن ذلك على صفحات التواصل
االجتماعي ،مع إعطاء املنظم لالعتكاف حق فصل أي معتكف ال يتقيد بالشروط املعلنة؟

اجلواب :فاملساجد وقف هلل تعاىل ،وهي ليست ملكاً ألحد يتصرف بها كيف يشاء ،واهلل

َ
ْعوا َم َع اهلل أَ َح ًدا}(.)3
اج َد لهلِ ِ َفلاَ َتد ُ
تعاىل يقولَ { :وأ َّن المَْ َس ِ

وينبغي الرجوع إىل وزارة األوقاف بصفتها اجلهة املسؤولة عن املساجد ،والتنسيق

معها يف أمور املساجد والنشاطات اليت تقام فيها ،وتنظيم االعتكاف يف املساجد وفق
اإلعالن املرفق يثري استهجاناً وتساؤالت؛ ألن اجلهة املنظمة له ليست مسؤولة عن
املسجد ،ووضعها الشروط املذكورة للمشاركة يف االعتكاف أمر إجرائي من قبلها،
وليس له يف الشرع أصل ،واهلل تعاىل أعلم.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب بركة السحور من غري إجياب.
 .2صحيح ابن حبان ،68 - 67/ 5 ،وصححه األلباني.
 3اجلن.18:
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 .62حكم إخراج زكاة الفطر عن اجلنني
السؤال :هل على اجلنني يف بطن أمه زكاة فطر؟
اجلواب :فال جتب زكاة الفطر على اجلنني يف بطن أمه حتى يولد ،وأما إخراجها عنه
من باب التطوع فيجوز ،وال حرج يف ذلك ،فعن أبي سعيد اخلدري ،رضي اهلل عنه ،قال:

ُ
ِّ
ْ ْ
ُ خُْ
ري)(،)4
ري َو َكبِ ٍ
(كنَّا ن ِر ُج َز َكاةَ ال ِفط ِر َو َر ُسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمِ ،فينَاَ ،ع ْن ُكل َص ِغ ٍ
واهلل تعاىل أعلم.

 .63نسيان إخراج زكاة الفطر
السؤال :ذهبت إىل صالة العيد ،وقد نسيت أن أخرج زكاة الفطر ،ألن من عادتي أن

أخرجها دائماً بعد صالة الفجر من يوم العيد ،ومل أتذكر إال بعد االنتهاء من صالة
العيد ،فماذا أفعل؟
اجلواب :فاألصل يف زكاة الفطر إخراجها قبل أداء صالة العيد ،لقول النيب ،صلى اهلل

الةَِ ،فهي َز َكاةٌ َم ْقُب َ
ولٌة)( ،)5أما إن كنت قد نسيت أن
عليه وسلمَ ( :م ْن أََّدا َها َقبْ َل َّ
الص َ ِ
خترجها قبل الصالة ،فأنت معذور وال حرج عليك؛ ألنك ال تؤاخذ بالنسيان ،لقوله

اخ ْذَنا إِ ْن َن ِسينَا أَ ْو أَ ْخ َطأَْنا}( ،)6ولقوله صلى اهلل عليه وسلم( :إن اهلل
تعاىلَ { :رَّبنَا لاَ ُت َؤ ِ

است ْ
ُك ِر ُهوا َعَليِْه )(.)7
ِّسيَا َنَ ،و َما ْ
وض َع َع ْن ُأ َّمتيِ الخْ َ َطأَ َوالن ْ
وعليك إخراجها يف حال تذكرك بعد صالة العيد مباشرة؛ ألنه ال يسقط عنك وجوب
إخراجها مبضي زمنها ،ونرجو من اهلل تعاىل قبوهلا ما دام أن سبب التأخري هو النسيان،
واهلل تعاىل أعلم.
 .1صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب زكاة الفطر على املسلمني من التمر والشعري.
 .2سنن أبي داود ،كتاب الزكاة ،باب زكاة الفطر ،وحسنه األلباني.
 .3البقرة.286 :
 .4سنن ابن ماجه ،كتاب الطالق ،باب طالق املكره والناسي ،وصححه األلباني.
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احلج
 .64أفضل وقت ألداء العمرة
السؤال :هل ثبت يف السنة املطهرة عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،فضل خاص،
ألداء العمرة يف زمن معني؟
اجلواب :أداء العمرة يف أي وقت ،له أجر عظيم ،وثواب جزيل ،وورد ذكرها يف أحاديث
كثرية ،عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،ومن مجلة هذه األحاديث ،ما جاء عن أبي
هريرة ،رضي اهلل عنه ،أنه قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :اْل ُع ْم َرُة إِلىَ اْل ُع ْم َرةِ
س َلُه َجزَاٌء إِال الجْ َنَُّة)(.)1
َك َّفا َرةٌ لمَِا َبيْن ُ
َه َماَ ،والحْ َ ُّج المَْبرُْ وُر َليْ َ

(ع ْم َرةٌ
وأفضل زمان تؤدي فيه العمرة ،هو شهر رمضان ،لقوله ،صلى اهلل عليه وسلمُ :
َر َم َ
ضا َن َت ْع ِد ُل َح َّجًة)( ،)2ويف رواية عند البخاري( :فإن ُع ْم َرةً فيِ َر َم َضا َن َت ْق ِضي َح َّجًة -أو
فيِ

حجة َم ِعي ،)3()-ثم العمرة يف شهر ذي القعدة؛ ألن ُع َم َرُه ،صلى اهلل عليه وسلم ،كلها

َم َر َر ُس ُ
ول اهللَ ،صَّلى اهلل َعَليِْه
كانت يف ذي القعدة ،فعن أنس ،رضي اهلل عنه ،قال( :ا ْعت َ

لحُْ
ً
َو َسَّل َم ،أَ ْرَب َع ُع َم ٍرُ ،كَّل ُه َّن فيِ ِذي اْل َق ْع َدةِ ،إِال َّالتيِ َكاَن ْ
ت َم َع َح َّجتِِهُ ،ع ْم َرة ِم ْن ا َديْبِيَِة فيِ
ِذي اْل َق ْع َدةَِ ،و ُع ْم َرةً ِم ْن اْل َع ِام المُْْقبِ ِل فيِ ِذي اْل َق ْع َدةَِ ،و ُع ْم َرةً ِم ْن الجْ ِ ْع َراَنِة َحيْ ُث َق َس َم َغنَاِئ َم
ُحنَينْ ٍ فيِ ِذي اْل َق ْع َدةَِ ،و ُع ْم َرةً َم َع َح َّجتِِه)(.)4
 .1صحيح البخاري ،كتاب احلج وأبواب العمرة ،باب وجوب العمرة وفضلها
 .2سنن ابن ماجة ،كتاب املناسك ،باب العمرة يف رمضان ،وصححه األلباني.
 .3صحيح البخاري ،كتاب جزاء الصيد ،باب حج النساء.
 .4صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب غزوة احلديبية.
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 .65حكم احلج املميز واحلج بالواسطة
السؤال :ما حكم احلج املميز ،وحج ال vip؟ ومن أوجده؟ وما حكم احلج بالواسطة؟
وحكم املسؤولني الذين يضيفون أمساء خارج الكوتا إىل قائمة احلج؟
َ
ت
اس ِح ُّج اْلبَيْ ِ
اجلواب :األصل أن احلج فرض على املستطيع ،لقوله تعاىل{ :وَلهلِ ِ َعلى النَّ ِ

است َ
اع إَِليِْه َسبِيل}(*) ،وتكلفة أداء احلج ختتلف من شخص إىل آخر ،ومن زمن إىل
َط َ
َم ِن ْ
1

املسمى بـ  vipيتميز من حيث تقديم اخلدمات ،ونوع املركبات،
آخر ،واحلج املميز أو ّ
ونوع األكل ،ونوع السكن ،وقربه من احلرمني أو بعده ،وغري ذلك من أنواع الرعاية

واخلدمات املميزة ،لذلك يكون هذا النوع من احلج عادة أكثر كلفة مالية عن غريه ،وال
حرج شرعاً منه ،مع التحذير من االخنداع ببعض املغريات اليت تغوي من ينوي احلج من
قبل بعض املستغلني ،ولالستفسار أكثر خبصوص ذلك ،ينبغي مراجعة وزارة األوقاف،
صاحبة االختصاص يف ذلك ،أو املكاتب والشركات اليت تعمل يف احلج والعمرة.
أما بالنسبة إىل احلج بالواسطة ،فإن استعان بعض املتقدمني للحج ببعض الناس،
لتسهيل سفره ألداء احلج ،مع مرعاة حق اآلخرين ،دون ظلم أحد منهم ،حبيث ال يأخذ
مكان غريه ،ودون أن تكون االستعانة مقابل رشوة ،فال حرج يف ذلك ،وإال فال جتوز.
وخبصوص إضافة أمساء حجاج من خارج القائمة إليها ،فإن كان ذلك ضمن القانون
مع مراعاة العدالة والنزاهة ،فيجوز ذلك ،أما إن كانت اإلضافة على حساب أصحاب
احلقوق ،فهنا يقع اخللل ويكون الظلم ،واهلل تعاىل أعلم.

* آل عمران.97 :
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 .66تأخري احلج مع االستطاعة
السؤال :هل جيوز لي شرعاً تأخري أداء فريضة احلج ،مع العلم بأنين قادر على أدائها،
وتتوافر لدى شروط االستطاعة؟
اجلواب :إذا توفرت شروط االستطاعة لإلنسان ،وكان قادراً على أداء حجه ،فال جيوز له
تأخري تأدية فريضة احلج لألعوام القادمة ،وعليه املبادرة متى كان مستطيعاً؛ ألن اإلنسان

َ
ً
ت َم ِن
اس ِح ُّج اْلبَيْ ِ
ال يدري ماذا حيدث له مستقبال ،وقد قال اهلل تعاىل{ :وَلهلِ ِ َعلى النَّ ِ
است َ
اع إَِليِْه َسبِيل}(.)1
َط َ
ْ
يضَةَ -فإ َّن أَ َح َد ُك ْم لاَ
ويقول ،صلى اهلل عليه وسلمَ( :ت َع َّجُلوا إِلىَ الحْ َ ِّج -يَ ْع  :اْل َف ِر َ
ِ
نيِ
ْري َما يَ ْع ِر ُ
ض َلُه)(.)2
يَد ِ
 .67حج املرأة من ماهلا
السؤال :امرأة متزوجة ،وهلا مال من مهرها ،فهل جيوز هلا أن تبيع ذهبها لتحج فيه؟ وهل
يلزم زوجها أن يرجع هلا ذهبها الذي صرفته من أجل حجها؟
اجلواب :جيوز للمرأة أن تبيع ذهبها لتحج فيه؛ ألن مهرها هلا ،جيوز هلا أن تتصرف فيه،
بأي وجه من الوجوه املشروعة ،وال حق ألحد يف ماهلا ،ولكن ال جيب على الزوج أن
يتحمل عن زوجته نفقة احلج ،ولو كان غنياً ،وإمنا ذلك مستحب يؤجر عليه ،وال يأثم
برتكه.
وعليه؛ فال يلزم زوجها أن يرجع هلا ذهبها ،الذي صرفته على نفسها من أجل حجها،
ولكن إن تربع بذلك فال حرج ،واهلل تعاىل أعلم.
 .1آل عمران.97:
 .2مسند أمحد ،ومن مسند بين هاشم ،مسند عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب عن النيب ،صلى اهلل عليه
وسلم ،وحسنه األرنؤوط.
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 .68اإلحرام من مدينة جدة
السؤال :هل اإلحرام من جدة جائز ،ملن أراد احلج أو العمرة؟
اجلواب :فاإلحرام من جدة للمقيم والساكن فيها جائز شرعاً ،ملن أراد احلج أو العمرة،
وكذلك احلال بالنسبة إىل َم ْن وصل إليها لغري حج أو عمرة ،ثم بدا له أن حيج أو يعتمر.
أما بالنسبة للذي كان له ميقات قبل أن يصل إىل جدة ،فيجب عليه أن حيرم من
ميقاته ،أو مما حياذيه جواً أو براً أو حبراً ،واهلل تعاىل أعلم.
 .69حكم السعي وطواف الوداع دون وضوء
السؤال :ما حكم من سعى بني الصفا واملروة ،ثم طاف الوداع ،وهو على غري وضوء،
ثم سافر إىل بلده بعد ذلك؟
اجلواب :ال يشرتط للسعي بني الصفا واملروة الوضوء ،وسعيك بينهما دون وضوء
صحيح ،وأما طوافك للوداع فغري صحيح؛ ألن من شروط الطواف الطهارة ،وكونك
غادرت مكة وسافرت إىل بلدك ،فتلزمك شاة ،تذبح يف مكة ،وتوزع على فقرائها هناك،
بسبب طوافك وأنت على غري وضوء ،واهلل تعاىل أعلم.
 .70حكم لبس املخيط قبل احللق أو التقصري يف العمرة
السؤال :ما حكم َمن لبس املالبس املخيط (أي حتلل) دون أن حيلق يف العمرة؟
يتم التحّلل يف العمرة إلاّ
اجلواب :فالراجح أ ّن احللق نسك يف احلج والعمرة ،وال ّ
باحللق أو التّقصري ،فإذا لبس املخيط ،ونسي احللق أو التقصري ،أو جهل باحلكم ،فيجب
يقصر ،وال شيء عليه؛ لقول
ثم حيلق أو ّ
عليه أن خيلع املخيط متى علم باحلكم أو ذكرهّ ،
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ّسينَا أَ ْو أَ ْخ َطأَْنا}( ،)1أما إذا ارتكب ذلك عامداً؛
اخ ْذَنا إِن َن ِ
اهلل سبحانه وتعاىلَ { :رَّبنَا َال ُت َؤ ِ

فعليه أن يتوب إىل اهلل ،وتلزمه فدية ،قال تعاىلَ{ :ف ِف ْديٌَة ِم ْن ِصيَ ٍام أَ ْو َص َدَقٍة أَ ْو ُن ُس ٍك}(،)2
وهو خمري بني ذبح شاة ،أو إطعام ستة مساكني ،يف املكان الذي انتهك فيه احلرمة ،إن

أمكنه ذلك ،أو يصوم يف أي مكان يتيسر له .واهلل أعلم.
 .71حكم طواف صاحب العذر الشرعي
السؤال : :ما حكم طواف صاحب العذر الشرعي كـ(سلس البول)؟
اجلواب :فاملصاب بالسلس ،عليه أن يتوضأ ّ
لكل صالة بعد دخول وقتها ،ويصلي
بوضوئه هذا ،أ ّما ّ
يضره ما خرج منه ما دام وقت
الطواف فيلزمه أن يتوضأ قبلهّ ،
ثم ال ّ
الصالة الذي توضأ فيه ،على أن يتحفظ مبا مينع تسرب النجاسة ،واهلل أعلم.
ّ
 .72ثواب الطواف عن الغري
السؤال :كثرياً ما أذهب للعمرة ،واحلمد هلل ،وبعد العمرة ُأكثر من الطواف بالكعبة،
وأقوم أحياناً بالتربع بأجر ثواب الطواف ألحد الناس ،فهل هذا العمل جائز شرعاً؟
اجلواب :فإكثارك من الطواف بالكعبة أمر حسن ومشروع ،فيه أجر عظيم وثواب
جزيل ،مع التنبيه إىل أن الطواف بالكعبة ال يقبل النيابة ،فال جيوز ألحد أن يطوف عن
غريه ،إال إذا كان حاجاً أو معتمراً عنه ،فحينئذ جيوز له أن ينوب عنه فيه يف هذه احلالة.
ً
وبدال من ذلك ،فإني
وعليه ،فال جيوز لك أن تتربع أو تهب ثواب طوافك لغريك،
ً
سائال اهلل تعاىل أن
أنصحك بكثرة الدعاء أثناء طوافك لك وإلخوانك من املسلمني،
يتقبل منا أعمالنا مجيعها ،وأن جيعلها خالصًة لوجهه الكريم ،واهلل تعاىل أعلم.
 .1البقرة.286 :
 .2البقرة.196 :
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 .73حكم ترك الوقوف بعرفة
السؤال :ذهبت إىل احلج عام 2010م وقد أديت العمرة وذحبت اهلدي ،ومل أمتكن من
الصعود إىل عرفات بسبب املرض ،ومل أقم بطواف اإلفاضة ،فما حكم حجي؟
ركن من أركان احلج ،ال يصح إال به ،ومن فاته الوقوف بعرفة
اجلواب :الوقوف بعرفة ٌ
فقد ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه قد فاته احلج ،وأمجعوا على ذلك ،قال ابن عبد الرب:
( أما الوقوف بعرفة فأمجع العلماء يف كل عصر وبكل مصر فيما علمت أنه فرض ال
ينوب عنه شيء ،وأن من فاته الوقوف بعرفة يف وقته الذي ال بد منه ،فال حج له)(*).
1

وكذلك طواف اإلفاضة ركن من أركان احلج ،ال يتم دونه ،وبناء عليه فتصح العمرة
اليت أديتها ،وجيب عليك قضاء هذا احلج الذي مل يصح بسبب ترك ركنني من أركانه،
وهما الوقوف بعرفة ،وطواف اإلفاضة ،ومبا أنك ذحبت اهلدي ،فال يلزمك هدي عما
سبق ،وإمنا عليك هدي جديد عند قيامك بقضاء هذا احلج إذا كنت متمتعاً أو قارناً،
واهلل تعاىل أعلم.
 .74كفارة اجلدال يف احلج
السؤال :حججت يف السنة املاضية ،واحلمد هلل ،وحصل بيين وبني أحد رفقائي يف احلج
جدال مذموم ،أدى إىل خصومة ،فهل حجي صحيح؟ وهل تلزمين إعادته؟ علماً بأنين
تبت إىل اهلل ،واستغفرته بعد ذلك.
ثَ ،ولاَ ُف ُس َ
اجلواب :لقد وقعت يف اجلدال املنهي عنه يف قوله تبارك وتعاىلَ{ :فلاَ َرَف َ
وق،

* اإلمجاع البن عبد الرب.168 :
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َولاَ ِج َد َ
ال فيِ الحْ َ ِّج}( ،)1ألن معنى اجلدال يف اآلية ،هو اخلصومة والسباب ،واملماراة
واملنازعة يف الباطل ،لكونها تثري الشر ،وتوقع العداوة ،ولكنها ال تبطل احلج ،وإمنا

تنقص من أجرك بقدر ما خاصمت وجادلت ،وال كفارة هلا إال التوبة واالستغفار والندم.
ومبا أنك قد تبت إىل اهلل تعاىل ،واستغفرته من هذا الذنب ،فنسأل اهلل تعاىل أن يقبل
توبتك ،ويعفو عن زلتك ،ويغفر لك ذنبك ،قال تعاىل حاثاً عباده على التوبةَ { :وُتوُبوا

اب
إِلىَ اهلل جمَ ِي ًعا أَيَُّه المُْ ْؤ ِمنُو َن َل َعَّل ُك ْم ُت ْفِل ُحو َن}( ،)2ويقول عز وجلَ { :وإِِّني َل َغ َّفا ٌر لمَِ ْن َت َ
َوآ َم َن َو َع ِم َل َصالحِ ًاُ ،ث َّم ا ْهتَ َدى}( ،)3واهلل تعاىل أعلم.

 .1البقرة.197:
 .2النور.31:
 .3طه.82 :
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الذبائح
 .75حكم االشرتاك يف شاة واحدة يف األضحية
السؤال :هل جيوز لي أن أشرتك أنا وجاري ،يف ذبح شاة أضحية ،حبيث أدفع النصف

من مثنها ،وجاري يدفع النصف اآلخر من الثمن ،لنحصل معاً على ثواب األضحية؟

اجلواب :إن االشرتاك يف شاة األضحية الواحدة ،بينك وبني جارك ال جيوز؛ ألن الشاة
الواحدة ال جتزيء إال عن شخص واحد ،وأهل بيته الذين يعوهلم وينفق عليهم.
وأما البقر أو اإلبل ،فيجوز املشاركة فيها يف األضحية ،حيث إن كل واحد منهما جيزئ

عن سبعة بيوت أو أشخاص ،ملا صح َع ْن َج ِابر ْبن َعبْ ِد اهلل ،رضي اهلل عنه ،أََّنُه َق َ
ال( :نحََ ْرَنا
ِ ِ

َم َع َر ُسو ِل اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمِ ،بالحُْ َديْبِيَِة اْلبَ َدَنَة َع ْن َسبْ َعٍةَ ،واْلبَ َق َرةَ َع ْن َسبْ َعٍة)(*).
1

وعليه؛ فال جيوز االشرتاك يف شاة األضحية ،واهلل تعاىل أعلم.

 .76حكم اجلمع بني األضحية والعقيقة
السؤال :هل جيوز اجلمع يف النية بني األضحية والعقيقة ،بذبح شاة واحدة عنهما؟
اجلواب :فهذه املسألة وقع فيها خالف بني أهل العلم على قولني ،منهم من أجاز
ذلك ،ومنهم من منع؛ ألن املقصود من األضحية هو الفداء عن النفس ،وأما العقيقة
فمقصودها الفداء عن الطفل املولود ،وال تداخل بينهما؛ ألنهما عبادتان مستقلتان،
ولكل منهما نيتها اخلاصة بها.
والراجح من األقوال يف املسألة ،أنه ال يصح اجلمع وال التشريك بينهما يف النية،
واالحتياط يقضي بالفصل بينهما ،وهذا ما ذهب إليه مجهور أهل العلم ،واهلل تعاىل
أعلم.
* سنن أبي داود ،كتاب الضحايا ،باب يف البقر واجلزور عن كم جتزئ؟ وصححه األلباني.
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 .77حكم توكيل املضحي يف ذبح األضحية
السؤال :وكلين رجل بأن أذبح عنه أضحية يف فلسطني ،وهو يف اخلارج ،فهل أمسك عن

ً
وكيال عنه يف األضحية؟
حلق شعري أو عن تقليم أظفاري ،بصفيت
اجلوابَ :ع ْن ُأ ِّم َسَل َمَة ،رضي اهلل عنها ،قالت :أَ َّن النَّبيِ َّ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ق َ
ال( :إَِذا
ُم ِه َ
ال َل ِذي الحْ ِ َّجِةَ ،وأَ َراَد أَ َح ُد ُك ْم أَ ْن ُي َض ِّح َيَ ،فْلُي ْم ِس ْك َع ْن َش ْع ِرهِ َوأَ ْظ َف ِارهِ)(.)1
َرأَيْت ْ

وهذا خاص باملضحي نفسه ،أي الذي دفع مثن األضحية ،وليس وكيله يف ذبح

األضحية ،كما هو احلال يف السؤال؛ ألن الوكيل ال يكره يف حقه أخذ شيء من شعره أو
أظفاره ،إال إذا كان قد نوى أن يضحي عن نفسه ،واهلل تعاىل أعلم.
 .78الذبح يف عاشوراء
السؤال :يعتقد بعض الناس ،أن الذبح يف يوم عاشوراء ،وهو العاشر من شهر محُ َّرم

عبادة ،فهل هذا االعتقاد صحيح ويثاب فاعله؟ أم أنه خمالف للسنة الصحيحة؟

اجلواب :فال جيوز للمسلم أن خيصص عبادة لنفسه ،يف ساعة أو يوم أو شهر أو سنة،
بغري دليل من كتاب اهلل تعاىل ،أو من سنة نبيه الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،واملعلوم
أن العبادات وسائر القربات توقيفية ال تعلم وال تعمل إال بتوقيف من الشرع ،ومن
مجلتها ختصيص الذبح يف اليوم العاشر من شهر حمرم ،كما ورد يف السؤال ،حيث إنه
عمل حمدث مردود على صاحبه ،بنص حديث رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن

س ِفيِهَ ،ف ُه َو َرد)( ،)2وقوله صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َع ِم َل
أَ ْح َد َث فيِ أَ ْم ِرَنا َه َذا َما َليْ َ
َع َم ً
س َعَليِْه أَ ْمُرَناَ ،ف ُه َو َردٌّ)( .)3واهلل تعاىل أعلم.
ال َليْ َ
 1صحيح مسلم ،كتاب األضاحي ،باب نهي من دخل عليه عشر ذي احلجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من
شعره أو أظفاره شيئاً.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصلح ،باب إذا اصطلحوا على صلح جور؛ فالصلح مردود.
 .3صحيح البخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب إذا اجتهد العامل أو احلاكم فأخطأ خالف الرسول
من غري علم ،فحكمه مردود.
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 .1حكم التصرف باألمانة
السؤال :وضع عندي رجل مبلغاً من املال أمانة ،فهل جيوز لي أن أتصرف بها إذا
احتجت إىل املال؟
اجلواب :ال جيوز لك التصرف باألمانة دون طلب اإلذن من صاحبها؛ ألن الواجب
عليك حفظها ،وتصرفك بها يعد إساءة منك يف حفظها ،وتأثم على ذلك ،قال اهلل تعاىل:

{َفْلُي َؤِّد َّال ِذي ا ْؤتمُِ َن أَ َماَنتَُه َوْليَتَّ ِق اهللَ َرَّبُه}( ،)1واهلل تعاىل أعلم.
 .2األمانة يف الوساطة يف البيع

السؤال :اتفق مالك أرض مع شخص على أن يبيع األرض مببلغ حمدد ،فقام هذا
الشخص ببيعها مببلغ أكرب دون أن خيرب صاحب األرض أو يتفق ،فهل الزيادة حق هلذا
الشخص ،أم حق لصاحب األرض؟
اجلواب :الشخص الوسيط هو مؤمتن يف بيع األرض باملتفق عليه بينهما ،وعليه أن

حيفظ األمانة ،قال تعاىلَ{ :فإ ْن أَ ِم َن َب ْع ُض ُكم َب ْع ًضا َفْلُي َؤِّد َّال ِذي ا ْؤتمُِ َن أَ َماَنتَُه َوْليَتَّق اهللَ
ِ
ِ
َرَّبه}( .)2فإن زاد بثمن البيع وباعها بأكثر مما اتفق عليه دون إذن صاحبها وال باالتفاق

معه؛ فالزيادة جاءت من األرض ،وهي حق لصاحبها ال حق للوسيط املو ّكل بالبيع ،فعن
عروة ،رضي اهلل عنه (أَ َّن النَّبيِ ََّ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،أَ ْع َطاُه ِدينَا ًرا يَ ْشترَ ِي َلُه ِبِه َشاةً،

َف ْ
َار َو َشاةٍَ ،ف َد َعا َلُه ِباْلبرََ َكِة فيِ َبيْ ِعِه،
اشترََى َلُه ِبِه َشاَتينْ ِ َ ،فبَ َ
اع إِ ْح َد ُ
َارَ ،و َجاَءُه ِب ِدين ٍ
اه َما ِب ِدين ٍ
َو َكا َن َل ْو ْ
اب َل َرِب َح ِفيِه)( .)3فعروة أخرب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بفعله،
اشترََى الترَُّ َ
 .1البقرة.283 :
 .2البقرة.283:
 .3صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب منه.
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ويؤخذ من احلديث أنه على الوكيل أن خيرب موكّله ما اشرتى وفعل ،ورد الزيادة للنيب،
صلى اهلل عليه وسلم ،فد ّل على أ ّن صاحب األرض أحق مباله من غريه .واهلل أعلم.
 .3حكم تأجري تسوية املسجد الستخدامه لغري موضوع وقفه
السؤال :ما حكم تأجري طابق التسوية يف مسجد الستخدامه ديواناً ،مع العلم أنه مت
وقفه ليكون مستوصفاً؟
اجلواب :الوقف من أفضل القربات عند اهلل ،ومعناه حتبيس األصل وتسبيل املنفعة،
كاملساجد والدور واحملالت التجارية والعقارات والشجر ،وحنو ذلك.

ول اهللَ ،صَّلى اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
وقد جاء يف احلديث الصحيحَ ،ع ْن أَِبي ُه َريْ َرةَ( :أَ َّن َر ُس َ
ال:

إَِذا َم َ
ْس ُان اْن َق َط َع َعنُْه َع َمُلُه إِلاَّ ِم ْن َثلاَ َثٍة ،إِلاَّ ِم ْن َص َدَقٍة َج ِاريٍَة ،أَ ْو ِعْلم ُينْتَ َف ُع ِبِه
ات الإِْن َ
ٍ
ْعو َلُه)(.)1
 ،أَ ْو َوَل ٍد َصالحٍِ يَد ُ
ومن أحكام الوقف وجوب العمل بشروط الواقف ،طاملا وافقت الشرع ،وفيها
املصلحة ،ويف احلديث:

وطه ْم ،إال َش ْر ًطا َح َّر َم َح ً
الال ،أو أَ َح َّل َح َرا ًما)(،)2
(المُْ ْسِل ُمو َن على ُشُر ِ ِ ِ

وإذا كان الشرط غري معترب فما الفائدة من النص عليه.
ومجهور العلماء ال جييزون اخلروج عن شرط الواقف ،وأجاز احلنابلة تغيري شرط الواقف
إىل ما هو أصلح منه ،ولكن حتويل العقار إىل ديوان ليس بأصلح ،ألنه ميكن استخدام
القاعات القريبة ،واحلاجة إىل املستوصف أكرب وأحل .وعليه فال جيوز اخلروج عن شرط
الواقف يف هذا العقار أسفل املسجد .واهلل تعاىل أعلى وأعلم.
.1صحيح مسلم ،كتاب الوصية ،باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته.
 .2سنن 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.
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 .4حكم أخذ األجرة على العمل يف حمل الشراكة
السؤال :أنا وشخص شريكان يف حمل جتاري ،وأقوم بالعمل وحدي يف احملل مع أخذ
أجرة شهرية معينة على عملي ،فهل هذا جائز من ناحية شرعية؟
اجلواب :فإذا كان احلال كما ذكرت يف سؤالك ،فيجوز لك من ناحية شرعية أن تعمل
يف احملل ،وتنال راتباً شهرياً على عملك يف احملل الذي أنت شريك فيه ،طاملا كان العمل
منضبطاً بالضوابط الشرعية املباحة.
حيث ال يوجد مانع شرعي من اجتماع عقد الشركة واإلجارة؛ أي العمل يف شخص
واحد ،ألن احلاجة تقتضي وجود مثل هذا االستقالل بني صفيت الشريك واملدير.
وال يدخل ذلك يف الربا احملرم ،قال صلى اهلل عليه وسلم( :المُْ ْسِل ُمو َن َعَلى
وط ِه ْم)(*) ،واهلل تعاىل أعلم.
ُشُر ِ
1

 .5حكم أخذ املستأجر بدل خلو
مطعما يف أمريكا عام 2006م ،وينتهي هذا العقد يف عام 2019م،
السؤال :استأجرت
ً
واحملل يعمل بشكل جيد حيث يدخله شهريًا  12000دوالر ،ويريد أصحاب احملل
إخراجي منه مقابل خلو يبلغ  850ألف دوالر ،فهل جيوز لي أخذ هذا املبلغ؟
اجلواب :فعقد اإلجارة من عقود املنافع املشروعة اليت هلا أجل ،فإذا أراد املالك فسخ
العقد قبل انتهاء أجله ،مقابل دفع مبلغ من املال ،فيجوز للمستأجر أخذ هذا املبلغ مقابل
يتمسك بعقد اإلجيار ،ويرفض فسخه.
مدّة اإلجارة املتبقية ،أو أن ّ
فإذا قبلت فسخ عقد اإلجارة املشار إليه يف سؤالك مقابل مبلغ من املال ،فقد اعترب
العلماء ذلك من قبيل بيع املنفعة؛ ألنّك يف احلقيقة تبيع باقي املدّة املتفق عليها يف العقد،
* سنن أبي داود ،كتاب األقضية ،باب يف الصلح ،وقال األلباني :حسن صحيح.
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وذلك جائز؛ أل ّن بيع املنافع ال حرج فيه ،وقد أجاز جملس اإلفتاء األعلى بيع املنفعة
املوصوفة يف الذ ّمة يف قراره رقم ،97/ 1 :بتاريخ 2012 /4/ 26م ،وجاء يف قرار جممع
الفقه اإلسالمي رقم( ( :)4/ 6 ،31أنّه إذا متّ االتفاق بني املالك وبني املستأجر أثناء مدة
اإلجارة على أن يدفع املالك إىل املستأجر مبلغاً مقابل ختّليه عن حقه الثابت بالعقد يف
ملك منفعة بقية املدة؛ فإ ّن بدل اخللو هذا جائز شر ًعا؛ ألنّه تعويض عن تنازل املستأجر
برضاه عن حقه يف املنفعة اليت باعها للمالك)(*).
1

وعليه؛ فيجوز لك أخذ هذا التعويض قبل انتهاء مدّة العقد ،وذلك بالرتاضي بينك
حق االنتفاع الثابت لك يف املدّة املتبقية ،أ ّما
وبني مالك احملل؛ ألنّه مقابل التنازل عن ّ
املؤجر ،واهلل تعاىل
إذا انقضت مدّة اإلجارة ،ومل يتجدد العقد ،فال ّ
حيق لك أخذ شيء من ّ
أعلم.
 .6حكم بيع الوقف وتأجريه
السؤال :ما حكم تأجري العقار املوقوف ،أو بيع جزء منه لطرف آخر ،بهدف تطويره
وإعماره لالستفادة منه؟
اجلواب :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة بني التضييق والتوسيع ،والذي رجحه جملس
اإلفتاء األعلى يف فلسطني؛ جواز بيع الوقف أو تأجريه إذا َّ
تعطلت منفعة عينه ،وكان يف
ذلك مصلحة للموقوف عليهم ،وحتقيقاً ملقاصد الواقفني ،شريطة أن يتم ذلك يف ضوء
دراسات اجلدوى ،وتقويم املشروعات االستثمارية ،من قبل أهل اخلربة واالختصاص.
وقد جاء يف قرار جملس اإلفتاء األعلى رقم  115/ 1بتاريخ 2014 /3/ 20م ما يأتي:
للتصرف بأموال الوقف وعوائده ،جيب التقيد بالضوابط الشرعية اآلتية:
* جملة جممع الفقه اإلسالمي ،عدد ،4ج ،3ص.2171
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 .1االلتزام بشرط الواقف ،واحرتام إرادته ،وضرورة الرجوع إليه ،كما ورد يف احلجة
ويعد هذا الضابط يف رأي الفقهاء من أهم األسس اليت ينبغي ّ
الوقفيةُّ ،
لنظار الوقف
ومسؤوليه -سواء كانوا أفراداً أم جهات رمسية -االلتزام به ،والتقيد مبحتواه؛ ألن
شرط الواقف –كما قالوا -كنص الشارع ،يف النفاذ ،ما مل يكن منافياً لقواعد الشريعة
وأحكامها ومقاصدها العامة.
 .2األخذ باحليطة واحلذر يف اعتماد قرارات التصرف باألموال الوقفية لغايات التنمية
واالستثمار ،وعدم تعريضها للمخاطر ،وذلك باحلصول على الضمانات املشروعة،
وتوثيق العقود االستثمارية املربمة لدى اهليئات الرمسية.
 .3أن تكون عمليات التصرف بأموال الوقف وعوائده مشروعة ،وطرقه مباحة.
 .4احملافظة على (املوقوف) وصيانته ،مبا حيقق بقاء عائده ،ودوام نفعه ،وذلك مقدَّم يف
رأي اجلمهور على توزيع العوائد على املستفيدين؛ ألن قصد الوقف صرف َّ
غلته مؤبداً،
وال تبقى دائمة إال بالعمارة(*).
1

 .5ضرورة التخطيط واملتابعة واإلشراف والرقابة الداخلية ،واالعتماد على الطرق الفنية
والوسائل االستثمارية احلديثة ،واالسرتشاد يف ذلك كله بأهل اخلربة والتخصص يف جمال
التنمية واالستثمار.
وعليه؛ فإن توافرت أموال وقفية أو غريها من الصدقات تكفي لتطوير العقارات
الوقفية واالنتفاع بها ،فال يلجأ إىل بيعها أو تأجريها لالستفادة منها ،وإن مل تتوافر أموال
لذلك جاز تأجريها أو بيع بعضها من أجل تطويرها أو استثمارها أو إصالحها إن دعت
املصلحة لذلك ضمن الضوابط املذكورة سابقاً ،ويلزم الرجوع إىل وزارة األوقاف بهذا
* املوسوعة الفقهية الكويتية.198 /44 :
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الشأن؛ ألنها صاحبة االختصاص بذلك إن كان الوقف عاماً ،أما إن كان الوقف ذرياً كما
جاء يف السؤال ،فينبغي الرجوع إىل احملكمة الشرعية باخلصوص ،واهلل تعاىل أعلم
.7حكم تبديل أرض بأرض وقف
السؤال :ما حكم استبدال أرض بأخرى أكرب مساحة بأرض موقوفة تقع يف املنطقة
نفسها ،بهدف حتقيق مصلحة أكرب للوقف؟
اجلواب :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة بني التضييق والتوسيع ،والذي رجحه جملس
اإلفتاء األعلى يف فلسطني يف قراره رقم  115 /1بتاريخ 2014 /3/ 20م :جواز تبديل
الوقف أو تأجريه إذا َّ
تعطلت منفعة عينه ،وكانت يف ذلك مصلحة للموقوف عليهم،

وحتقيق ملقاصد الواقفني.
وعليه؛ فإن كان يف تبديل األرض املوقوفة املذكورة يف السؤال حتقيق مصلحة أكرب ،ضمن
ضوابط الشرع اخلاصة بالعقارات املوقوفة ،فيجوز تبديلها ،أو التصرف بها لالستفادة
منها ،وإال فال جيوز ،ويلزم الرجوع إىل وزارة األوقاف واحملكمة الشرعية إلجراء الالزم
حسب املقتضى بهذا الشأن ،واهلل تعاىل أعلم
 .8حكم ترك ما زاد عن ثـمن البضاعة عند البائع
ً
شيكال ،وأعطيت البائع ورقة
السؤال :ذهبت إىل الدكان ،واشرتيت بقيمة عشرين
املائة شيكل ،ومل يكن عند البائع باقي املبلغ ،فقام بتأجيل إرجاع باقي املبلغ إىل الغد،
فما حكم ذلك؟
اجلواب :فإن ما يرتكه املشرتي عند البائع يف حال عدم وجود صرف عنده وقت الشراء

حتى الغد ،جائز شرعاً وال حرج فيه؛ ألنه يعترب أمانة يف يد البائع.

ويعترب ما قمت به من باب البيع ،ال من من باب الصرف الذي يشرتط فيه التقابض،
واهلل تعاىل أعلم.
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 .9حكم اإلقالة يف البيع
السؤال :لدينا زبون يتعامل معنا منذ العام 2012م ويقوم بسداد قيمة البضاعة عن
طريق الشيكات املؤجلة ،حتى تاريخ 2016/ 6/ 1م ،إال أنه مت إرجاع عدد من الشيكات
يف هذا الشهر ،ولدى توجهنا له من أجل حتصيل قيمة الشيكات ،أبلغنا بأنه غري قادر
على السداد ،وأنه على استعداد أن يرد لنا بضاعة بقيمة الشيكات ،وعمل تسوية فيما
بيننا ،والسؤال الذي يطرح نفسه؛ بعض األصناف اليت قام بشرائها على سبيل املثال يف
سنة 2014م اخنفضت قيمتها بشكل كبري يف هذا الوقت .نرجو من فضيلتكم معرفة
كيفية احتساب قيمة البضاعة اليت مت اسرتدادها ،هل بسعر شرائها يف تارخيه ،أو بسعرها
احلالي؟
اجلواب :البيع عقد قائم على الرتاضي بني البائع واملشرتي ،وقد مت بينهما كما يف
السؤال ،واملشرتي عجز عن دفع قيمة البضاعة ،وهو يطلب من البائع أن يرّد البضاعة
اليت اشرتاها ،وهذا يسمى يف الفقه (إقالة) واإلقالة هي رفع العقد ،وإلغاء حكمه وآثاره،

برتاضي الطرفني( ،)1ويستحب فعلها من البائع؛ لقوله صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن أََق َ
ال

ُم ْسِل ًما أََقاله ُ
اهلل َعثْ َرَتُه يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة)( .)2والقصد من اإلقالة هو رّد كل حق إىل صاحبه،
ففي البيع يعود مبقتضاها البيع إىل البائع ،والثمن إىل املشرتي( .)3وبناًء على ما سبق؛
فإن البائع يسرتد مثن البضاعة اليت اشرتاها املشرتي بسعر بيعها ،وإذا ما أراد البائع مثناً
أقل من مثن بضاعته وال يتضرر بذلك ،فهذا من باب اإلحسان إن رأى ذلك .واهلل أعلم.
 .1املوسوعة الفقهية.324 /5 :
 .2سنن ابن ماجة ،كتاب التجارات ،باب اإلقالة ،وصححه األلباني.
 .3املوسوعة الفقهية.287 /3 :
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 .10حكم رهن الذهب مقابل أخذ قرض مالي
السؤال :ما حكم رهن الذهب عند صاحب حمل جموهرات مقابل أخذ قرض مالي منه؟
اجلواب :فالرهن هو جعل عني مالية وثيقة بدين يستوفى منها أو من مثنها إذا تعذر
الوفاء( ،)1وال خالف بني العلماء يف مشروعية الرهن ،فيجوز رهن املاشية والعقار

ان َم ْقُب َ
ُم َعَلى َس َف ٍر َومَلْ جَِت ُدوا َكاِتبًا َف ِر َه ٌ
وضٌة َفإِ ْن أَ ِم َن
والذهب ،لقوله تعاىلَ { :وإِ ْن ُكنْت ْ
ُموا َّ
ُم َها
َب ْع ُض ُك ْم َب ْع ًضا َفْلُي َؤِّد َّال ِذي ا ْؤتمُِ َن أَ َماَنتَُه َوْليَتَّ ِق اهلل َرَّبُه َولاَ َت ْكت ُ
الش َهاَدةَ َو َم ْن يَ ْكت ْ

تُ( :ت ُوفيَِّ َر ُس ُ
يم}( ،)2و َع ْن َعاِئ َشَةَ ،ر ِض َي ُ
َفإَِّنُه آَِث ٌم َقْلُبُه َو ُ
ول
اهلل َعنْ َهاَ ،ق َال ْ
اهلل مِبَا َت ْع َمُلو َن َعِل ٌ
اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،وِد ْر ُعُه َم ْر ُهوَنٌة ِعنْ َد يَ ُهوِد ٍّي ِبثَلاَ ِث َ
ني َصا ًعا ِم ْن َش ِعري)( ،)3وجاء
يف قرار جملس اإلفتاء األعلى رقم  21/ 2بتاريخ 1998/ 7/ 23م( :اتفق الفقهاء على
أنه جيوز رهن كل متمول ميكن أخذ الدين منه ،أو من مثنه ،عند تعذر وفاء الدين من
ذمة الراهن).
وعليه؛ فال مانع من رهن الذهب توثيقاً للقرض املالي الذي أخذته من املقرض ،واهلل
تعاىل أعلم.
حق ّ
ّ .11
الشفعة بعد إمتام البيع
السؤال :ما حكم الشفعة بعد إمتام البيع؟
اجلواب  :الشفعة من احلقوق اليت تثبت للشريك  -أو اجلار -متى علم بالبيع،
ولكن إ ْن أخرها بطلت شفعته إلاّ أن يكون غائبًا ،أو معذو ًرا بعدم العلم ،وقد اتفق
 .1املوسوعة الفقهية.175/ 23 :
 .2البقرة.283:
 .3صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب ما قيل يف درع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،والقميص يف
احلرب.
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فقهاء املذاهب األربعة على أ ّن عدم العلم بالبيع أو ّ
الشراء يع ّد عذ ًرا يف تأخري طلب
ّ
علم بها؛ فلذلك ال جيوز للشريك أن يبيع نصيبه
الشفعة( ،)1فيكون على شفعته متى َ
أحق به ،ولكن إن أِذن له وقال :ال غرض لي
حتّى ُيؤِذن شريكه ،فإن باع ومل يؤِذنه فهو ّ
فيه ،مل يكن له املطالبة به بعد البيع.
واختلف الفقهاء يف ما يتعلق بطلب الشفعة ،هل هو على الفور ،أم على الرتاخي؟
فذهب احلنفية ،والشافعية على القول األظهر ،واحلنابلة ،إىل أ ّن طلب الشفعة بعد العلم
بها يكون على الفور ،وأجاز املالكية طلبها إىل سنة وما قاربها ،وتسقط بعدها (.)2
وعليه؛ فيحق للشفيع املطالبة حب ّقه يف الشفعة بعد إمتام البيع إن مل يكن على علم
بالبيع لعذر شرعي مقبول ،أو إن مل يكن تنازل عن ح ّقه ،وإذا أراد الشفعة ،فعليه أن
الراجح من أقوال أهل العلم ،واهلل أعلم.
يطالب بها فور علمه بالبيع ،على القول ّ
 .12حكم البنوك اإلسالمية يف فلسطني ،وحكم الودائع
السؤال :هل البنوك اإلسالمية يف فلسطني بالفعل إسالمية؟ وما حكم الودائع يف
البنوك الربوية ،سواء أكانت توفري أم جارية؟ وما حكم فتح حساب يف بنك ربوي ألجل
قبض راتب املوظف احلكومي منه؟
اجلواب :فالعربة حبقيقة عمل املصارف ال مبسمياتها ،فإن عملت وفق أحكام الشريعة
اإلسالمية ،فيكون التعامل معها جائزاً ،وإن اقتصر أمرها على االسم اإلسالمي الالمع،
وعملت مبا خيالف الشرع ،فيحظر التعامل معها.
أما بالنسبة إىل الودائع لدى املصارف اليت تتعامل بالربا ،فال جتوز ،فاهلل تعاىل يقول:
 .1املوسوعة الفقهية الكويتية.30/30 :
 .2املوسوعة الفقهية الكويتية.154/ 11 :
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ات َو ُ
يمَْح ُق ُ
ب ُك َّل َك َّف ٍار أَِثيم}( ،)1وقال رسول ،صلى اهلل
{ َ
اهلل لاَ يحُ ِ ُّ
الص َدَق ِ
الرَبا َوُي ْرِبي َّ
اهلل ِّ
ٍ
ول اهللِ؛ َو َما ُه َّن؟ َق َ
اتَ ،ق ُالوا :يَا َر ُس َ
الِّ :
الش ْر ُك ِباهللِ،
وب َق ِ
عليه وسلمْ :
(اجتَنُِبوا َّ
السبْ َع المُْ ِ

الس ْحُرَ ،وَقتْ ُل النَّ ْفس َّال َح َّر َم ُ
الرَباَ ،وأَ ْك ُل َما ِل اْليَتِيمَِ ،والتَّ َوِّلي
َو ِّ
اهلل إِ َّال ِبالحْ َ ِّقَ ،وأَ ْك ُل ِّ
ِ تيِ
َات اْل َغاِف َ
ال ِت)(.)2
يَ ْو َم َّ
الز ْح ِ
َات المُْ ْؤ ِمن ِ
فَ ،وَق ْذ ُف المْحُْ َصن ِ
وعليه؛ فال جيوز التعامل بالربا مع أي جهة كانت ،إال إذا مل يكن عنها مناص ،ومل
يوجد بديل شرعي عنها ،كفتح حساب ألجل قبض الراتب ،وتقدر الضرورة بقدرها،
واهلل تعاىل أعلم.
 .13بيع املراحبة وبطاقة االئتمان من البنك اإلسالمي
يسمى بيع املراحبة؟ وما
السؤال :ما حكم شراء بيت عن طريق البنك اإلسالمي ،مبا ّ
حكم بطاقة االئتمان منه؟
اجلواب :فاألصل يف البنوك اإلسالمية أن تتفق معامالتها مع أحكام الشريعة اإلسالمية،
وبيع املراحبة لآلمر بالشراء جائز وفق شروط وضوابط معينة ،منها:
 .1أال تشتمل عملية الشراء على الربا ،فيحظر على البنك أن يشرتط على املشرتي
زيادة يف الثمن عند التأخر عن سداد بعض األقساط ،واهلل تعاىل يقولَّ :
ين يَأُْكُلو َن
{ال ِذ َ

الرَبا لاَ يَُقوُمو َن إِلاَّ َك َما يَُقوُم َّال ِذي يَت َ
َخبَّ ُطُه َّ
َّه ْم َق ُالوا إِمَّنَا اْلبَيْ ُع
س َذِل َك ِبأَن ُ
الشيْ َط ُان ِم َن المَْ ِّ
ِّ
الرَبا َوأَ َح َّل ُ
ِمث ُ
الرَبا}(.)3
اهلل اْلبَيْ َع َو َح َّر َم ِّ
ْل ِّ
 . 2أن ميلك البنك السلعة ،أو يشرتيها ،وتدخل يف حيازته ،ثم ميّلكها للمشرتي عن

 .1البقرة.276 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب الوصايا ،باب قول اهلل تعاىل {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إمنا يأكلون يف
بطونهم ناراً وسيصلون سعرياً}(النساء.)10 :
 .3البقرة.275 :
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طريق عقد املراحبة ،وحيرم أن يكون البنك مقرضاً للثمن ،مقابل زيادة شهرية أو سنوية
أو غري ذلك.
 . 3أن خيلو عقد الشراء من أي خمالفات ألحكام الشريعة اإلسالمية.
فإن وجدت هذه الضوابط يف عملية الشراء املذكورة ،تكون مباحة ،وإال فتحرم شرعاً،
وذلك مبوجب ما جاء يف قرار جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني رقم  ،26/ 2بتاريخ /11
1999/ 2م.
أما بالنسبة إىل بطاقة االئتمان ،فيجوز التعامل بها شريطة أن تكون خالية من احملظور
الشرعي ،كاحتساب زيادة على التأخر يف السداد ،أو أخذ نسبة على السحب ،الندراج
ذلك يف الربا احملرم ،وذلك مبوجب قرار جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني رقم ،129/ 3
بتاريخ 2015/ 6/ 11م الذي جاء فيه( :جيوز استصدار هذا النوع من البطاقات (غري
املغطاة) واستعماهلا ،بشروط ،منها:
أ -جيب أن خيلو نظام استعمال هذه البطاقة من الربا يف أي معاملة يقوم بها العميل.
ب -جتنب استعماهلا يف شراء احملرم شرعاً ،فيجب أن ال تكون وسيلة الرتكاب احملظورات
الشرعية.
وأما أخذ البنك أو اجلهة املصدرة للبطاقة رسوماً مقطوعة عند اإلصدار أو التجديد
بصفتها أجراً فعلياً على قدر اخلدمات املقدمة ،فال حرج يف ذلك ،واهلل تعاىل أعلم
 .14حكم اجلوائز من البنوك الربوية
السؤال :ما حكم أخذ جوائز حسابات التوفري يف البنوك الربوية؟
اجلواب :فينبغي بداية التنبيه إىل خطر إيداع األموال يف مصارف ربوية ،إال إذا أجلأت
لذلك ضرورة واضحة ،كأن مل يتوافر مصرف يتعامل وفق أحكام الشريعة يف البلد
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الذي هو فيه ،وإذا أجلأته الضرورة إىل شيء من هذا ،فالواجب أن يكون يف حساب جار،
فقد جاء يف قرار جملس اإلفتاء األعلى رقم ( :114/ 1فأصل التعامل مع هذا النوع من
البنوك (الربوية) ،أنه ال جيوز باتفاق علماء السلف واخللف ،وهيئات اإلفتاء ،واجملامع
الفقهية ،إال لضرورة ،كاخلوف على ذهاب املال ،وعدم وجود بديل شرعي) ،وجاء يف قرار
اجملمع الفقهي اإلسالمي :حيرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسالمي أن
يتعامل مع املصارف الربوية يف الداخل أو اخلارج ،فال عذر مع البديل الشرعي ،وعليه
أن يستعيض عن اخلبيث بالطيب ،ويستغين باحلالل عن احلرام ،واجلوائز املقدمة من
البنك الربوي هلذه الودائع غري جائزة من الناحية الشرعية؛ ألنها من الربا احملرم الداخل
يف معنى القاعدة الشرعية( :كل قرض جر نفعاً فهو ربا) وهذه القاعدة جممع عليها عند
العلماء؛ قال ابن قدامة :كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغري خالف .وقال ابن
املنذر :أمجعوا على أن املسلف إذا شرط على املستلف زيادة أو هدية ،فأسلف على ذلك،
فإن أخذ الزيادة على ذلك ربا( ،)1ويعد ذلك من باب التعاون على اإلثم ،واهلل تعاىل
يقولَ { :وَت َعا َوُنوا َعَلى اْلبرِ ِّ َوالتَّ ْق َوى َوال َت َعا َوُنوا َعَلى اإلْثمِ َواْل ُع ْد َوا ِن}(.)2

ويعمد البنك الربوي إىل إجراء مثل هذه اجلوائز لتضليل الناس ،فال يعلن عن

الفوائد الربوية ،وإمنا يضع جوائز ،يتم السحب عليها ،أو ُتوزع بالقرعة يف نهاية السنة،
ً
حالال ،فإن البنك ال يوزع اجلوائز من ماله،
أو كل ستة أشهر ،وهذه احليلة ال جتعل احلرام
وإمنا هي فوائد الربا ،يوزعها بهذه الطريقةً ،
بدال من توزيعها على العمالء مجيعهم ،وهي
طريقة جتمع بني الربا وامليسر.
 .1الشرح الكبري البن قدامة.360 /4 :
 .2املائدة .2:
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والواجب على من يتعامل بالربا أن يبادر إىل التوبة وترك التعامل به ،وأن يتخلص
من األموال الربوية بإنفاقها يف وجوه الرب ومصاحل املسلمني ،كرصف الطرق ،وإنشاء
اجلسور ،وبناء املدارس ،ودور األيتام ،وحنو ذلك ،أو يتصدق بها على الفقراء واملساكني،
وال جيوز له أن ينفقها على مصاحله الشخصية ،واهلل تعاىل أعلم.
 .15حكم بناء مقر لبنك ربوي
علي أحد األشخاص أن أقوم ببناء مقر لبنك ربوي،
السؤال :أنا مقاول بناء ،عرض ّ
فهل جيوز القيام ببناء هذا املقر؟
اجلواب :ال جيوز للمسلم أن يعمل يف احلرام ،وال أن يكون عوناً على عمل احلرام،
ومن مجلة اإلعانة على احلرام ،القيام ببناء معد القامة وتأسيس بنك ربوي عليه ،قال اهلل
تعاىلَ { :وَت َعا َوُنوا َعَلى اْلبرِ ِّ َوالتَّ ْق َوى َوال َت َعا َوُنوا َعَلى اإلْثمِ َواْل ُع ْد َوا ِن}(.)1

مع التأكيد بأن الرزق كله بيد الواحد األحد سبحانه ،وهو القائل يف كتابه العزيز:

َس ُب}( ،)2ومن ترك شيئاً هلل عوضه
{ َو َم ْن يَتَّ ِق اهللَ يجَْ َع ْل َلُه مخَْ َر ًجا* َويَ ْرُزْقُه ِم ْن َحيْ ُث ال يحَْت ِ
خرياً منه ،واهلل املوفق.

 .16حكم العمل يف البنك الدولي يف املنح ،وليس يف القروض

السؤال :ما حكم العمل يف البنك الدولي ،يف قسم املنح اليت يقدمها كمشروعات
تنموية ،وليس يف القروض؟
اجلوابَّ :
فإن الربا حمرم بالكتاب والسنة واإلمجاع ،وهو من الكبائر ،ومن السبع
اتَ ،ق ُالوا:
وب َق ِ
املوبقات ،لقول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمْ :
(اجتَنُِبوا َّ
السبْ َع المُْ ِ
 .1املائدة.2 :
 .2الطالق.3 - 2:
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ول اهلل؛ َو َما ُه َّن؟ َق َ
يَا َر ُس َ
الس ْحُرَ ،وَقتْ ُل النَّ ْفس َّال َح َّر َم ُ
اهلل إِلاَّ
الِّ :
الش ْر ُك ِباهللَِ ،و ِّ
ِ تيِ
َات
الرَباَ ،وأَ ْك ُل َما ِل اْليَتِيم َِ ،والتَّ َوِّلي يَ ْو َم َّ
الز ْح ِ
َات المُْ ْؤ ِمن ِ
فَ ،وَق ْذ ُف المْحُْ َصن ِ
ِبالحْ َ ِّقَ ،وأَ ْك ُل ِّ

اْل َغاِفلاَ ِت)( ،)1واهلل تعاىل يقولَّ :
الرَبا لاَ يَُقوُمو َن إِلاَّ َك َما يَُقوُم َّال ِذي
{ال ِذ َ
ين يَأُْكُلو َن ِّ
الرَبا َوأَ َح َّل ُ
َّه ْم َق ُالوا إِمَّنَا اْلبَيْ ُع ِمث ُ
يَت َ
َخبَّ ُطُه َّ
اهلل اْلبَيْ َع
س َذِل َك ِبأَن ُ
الشيْ َط ُان ِم َن المَْ ِّ
ْل ِّ
الرَبا ،)2(}...والعمل يف البنوك الربوية حمرم بأشكاله وأنواعه كلها ،سواًء أكان
َو َح َّر َم ِّ
حماسباً ،أم كاتباً ،أم مديراً ،أم غري ذلك ،حلديث جابر ،رضي اهلل عنه ،قالَ :
(ل َع َن َر ُس ُ
ول
الرَباَ ،وُم ْؤ ِكَلُهَ ،و َكاِتبَُهَ ،و َشا ِه َديِْهَ ،وَق َ
ال ُه ْم َس َواٌء)(،)3
اهللَِ ،صَّلى اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،آ ِك َل ِّ

والعمل يف البنوك الربوية يعد من قبيل التعاون على اإلثم والعدوان ،واهلل تعاىل يقول:
{ َوَت َعا َوُنوا َعَلى اْلبرِ ِّ َوالتَّ ْق َوى َولاَ َت َعا َوُنوا َعَلى الإِْْثمِ َواْل ُع ْد َوا ِن َو َّاتُقوا اهلل إِ َّن اهلل َش ِد ُ
يد
ْ
اب}( ،)4وقد أفتى جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني بتحريم العمل يف البنوك الربوية،
ال ِع َق ِ

وذلك يف قراره رقم.)184( :

وننصح السائل الكريم بأن يتحرى العمل املباح ،فأبواب الرزق احلالل واسعة،
واحلمد هلل ،ومن ترك شيئاً يبتغي به رضا اهلل عوضه خرياً منه ،قال تعاىلَ { :و َم ْن يَتَّ ِق اهلل
َس ُب َو َم ْن يَتَ َو َّك ْل َعَلى اهلل َف ُه َو َح ْسُبُه إِ َّن اهلل َباِل ُغ
يجَْ َع ْل َلُه مخَْ َر ًجا* َويَ ْرُزْقُه ِم ْن َحيْ ُث لاَ يحَْت ِ

أَ ْم ِرهِ َق ْد َج َع َل اهلل ِل ُك ِّل َش ْيٍء َق ْد ًرا}( ،)5واهلل تعاىل أعلم.

 .1صحيح البخاري ،كتاب احلدود ،باب رمي احملصنات.
 .2البقرة.275 :
 .3صحيح مسلم ،كتاب املساقاة ،باب لعن آكل الربا ومؤكله.
 .4املائدة.2 :
 .5الطالق.3 - 2 :
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.17حكم خصم رسوم حتويل عند الشراء على بطاقة الفيزا
السؤال :ما حكم أخذ رسوم حتويل من بطاقة الفيزا عند الشراء من املتاجر ،أو عن
طريق اإلنرتنت؟
اجلواب :جيوز التعامل ببطاقات االئتمان اخلالية من احملظور الشرعي ،كاحتساب زيادة
على التأخر يف السداد ،أو أخذ نسبة على السحب ،الندراج ذلك يف الربا احملرم ،وذلك
مبوجب قرار جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني رقم  6/ 1بتاريخ 1996 /8 /29م ،الذي
جاء فيه( :إن شركة الفيزا هلا أن تأخذ من الزبون فقط املبلغ الذي دفعته للبائع ،وال جيوز
أن تأخذ أي مبلغ زائد عن حقها؛ ألن املبلغ اإلضايف يعد زيادة ربوية ومنفعة جرها هذا
املبلغ ،الذي هو كالقرض) ،وأما أخذ البنك أو اجلهة املصدرة للبطاقة رسوماً مقطوعة
عند اإلصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر اخلدمات املقدمة ،فال حرج فيه.
وعليه؛ فإن كانت رسوم التحويل اليت أخذت منك بسبب اخلدمات الفعلية احلقيقية
املقدمة لك ،فتكون مباحة ،وإال فتحرم شرعاً ،واهلل تعاىل أعلم.
 .18حكم القرض الربوي من أجل سداد الديون
السؤال :ما حكم أخذ قرض ربوي من أجل سداد ديوني إلنقاذ صيدلييت ،حيث إني
حبثت عن قرض حسن ومل أجد؟
يمَْح ُق ُ
ات
اجلواب :فالقروض الربوية حمرمة شرعاً ،لقوله تعاىلَ { :
الص َدَق ِ
الرَبا َوُي ْرِبي َّ
اهلل ِّ

َو ُ
السبْ َع
ب ُك َّل َك َّفار أَث
اهلل لاَ يحُ ِ ُّ
يم}(*) ،والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقولْ :
(اجتَنُِبوا َّ
ٍ ٍِ
1

ول اهللِ؛ َو َما ُه َّن؟ َق َ
اتَ ،ق ُالوا :يَا َر ُس َ
الِّ :
الشر ُك باهلل ،والسحر ،وَقت ُل الن ْفس َّال
وب َق ِ
المُْ ِ
ْ ِ ِ َ ِّ ْ ُ َ ْ َّ ِ تيِ
َح َّر َم ُ
َات
الرَباَ ،وأَ ْك ُل َما ِل اْليَتِيمَِ ،والتَّ َوِّلي يَ ْو َم َّ
الز ْح ِ
فَ ،وَق ْذ ُف المْحُْ َصن ِ
اهلل إِ َّال ِبالحْ َ ِّقَ ،وأَ ْك ُل ِّ
* البقرة.276 :
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َات اْل َغاِف َ
ال ِت)(*).
المُْ ْؤ ِمن ِ
1

وعليه؛ فال جيوز أخذ قرض ربوي ألجل سداد ديونك ،فالغاية ال تربر الوسيلة ،وال
تيأس من البحث عن قرض حسن تستطيع فيه حتقيق مرادك ،فإن مل تستطع ذلك ،فاصرب
حتى يفرج اهلل تعاىل كربك ،فمن ترك شيئاً هلل ،عوضه خرياً منه ،مع التحذير من خطورة
اللجوء إىل القروض الربوية اليت غالباً ما تفاقم حجم املعاناة اليت يتعرض هلا املقرتض
الذي يعاني من ضيق ذات اليد ومشكالت مالية ،واهلل تعاىل أعلم
.19حكم تسديد خمالفات إسرائيلية من عوائد التأمني
السؤال :تويف والدي حبادث سري ،ومتّ قبض مبلغ من التأمني ،وتبينّ بعد فرتة أ ّن هلذا
املبلغ عوائد ربوية ،فهل جيوز تسديد خمالفة إسرائيلية من هذه العوائد؟
ريا ،وال جيوز االنتفاع بعوائده ،وال تسديد الديون
اجلواب :الربا حمرم قليلاً كان أم كث ً
منه ،وال أداء االلتزامات املالية ،كاملخالفات ،أو الضرائب احلكومية ،وما كان يف حكمها
منه؛ أل ّن هذا التسديد ينوب حمل ما يطلب من الشخص أن خُيرجه من حسابه ،فإذا ما
دفع من العوائد الربوية فكأنّه أضافها إىل أرصدته.
أ ّما إذا كان الربا إجباريًا ،فعليه إخراجه وصرفه يف املصاحل العا ّمة ،كاملشايف واآلبار ودور
األيتام ،أو للفقراء واملساكني.
وعليه؛ فال جيوز دفع املخالفات من العوائد الربوية ،واهلل تعاىل أعلم.
 .20حكم اإلقراض بالربا لغري املسلم
السؤال :أعمل عند غري مسلم ،وهذا الرجل احتاج إىل مبلغ معني ،فطلب مين أن
* صحيح البخاري ،كتاب الوصايا ،باب قول اهلل تعاىل {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إمنا يأكلون يف
بطونهم ناراً وسيصلون سعرياً}(النساء.)10 :
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أقرضه إياه ،فأقرضته وأخذت على ذلك القرض زيادة عن املال املقرتض ،فهل جيوز لي
فعل ذلك؟
اجلواب :ال جيوز شرعاً إعطاء القرض وأخذ عليه نسبة زائدة ،سواء أتعلق القرض
مبسلم مع أخيه املسلم ،أم تعلق مبسلم مع غريه ،كما هو احلال يف السؤال ،ألن األصل
يف القرض احلسن هو ما يعطيه املقرض من املال ،إرفاقاً باملقرتض ،لريد إليه مثله دون
اشرتاط زيادة عليه عند تسليمه.
وأخذ أي نسبة على القرض حمرم شرعاً ،ألن تلك النسبة زيادة ربوية معلوم حكم
حترميها من الدين بالضرورة ،والقاعدة تقول( :كل قرض جر نفعاً فهو ربا) ،وقد حرم

اهلل تعاىل الربا يف كتابه الكريم ،فقال سبحانهَ { :وأَ َح َّل ُ
الرَبا}( ،)1كما
اهلل اْلبَيْ َع َو َح َّر َم ِّ

جاء حترميه عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف أحاديث كثرية منهاِ( :د ْر َهم ِرًبا يَأُْكُلُه

الر ُج ُل َو ُه َو يَ ْعَل ُم ،أَ َش ُّد ِم ْن ِستٍَّة َوَثلاَ ِث َ
ني َزْنيًَة)( ،)2واهلل تعاىل أعلم.
َّ

 .21التوبة من القرض الربوي تنهي إمثه
السؤال :ما حكم من أخذ قرض من بنك ربوي لفتح حمل جتاري ،ثم تاب إىل اهلل تعاىل،
وسدد القرض دفعة واحدة ،فهل يبقى إثم القرض؟

ين آ َمنُوا َّاتُقوا اهللَ َوَذُروا َما َب ِق َي ِم َن
اجلواب :إثم الربا عظيم ،قال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

ُم ُم ْؤ ِمنِ َ
ُم َفَل ُك ْم
ِّ
ني* َفإِ ْن مَلْ َت ْف َعُلوا َفأَْذُنوا بحَِ ْر ٍب ِم َن اهللِ َو َر ُسوِلِه َوإِ ْن ُتبْت ْ
الرَبا إِ ْن ُكنْت ْ
(اجتَنُِبوا
وس أَ ْم َواِل ُك ْم ال َت ْظِل ُمو َن َوال ُت ْظَل ُمو َن}( ،)3وقال صلى اهلل عليه وسلمْ :
ُرُء ُ
 .1البقرة.275 :
 .2مسند أمحد ،تتمة مسند األنصار ،حديث عبد اهلل بن حنظلة ابن الراهب أبي عامر الغسيل غسيل املالئكة،
وصححه األلباني.
 .3البقرة.279 - 278 :
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ول اهللِ؛ َو َما ُه َّن؟ َق َ
اتَ ،ق ُالوا :يَا َر ُس َ
َُ
الِّ :
س
وب َق ِ
الش ْر ُك ِباهللَِ ،و ِّ
َّ
السبْ َع المُْ ِ
الس ْحُرَ ،وقتْل النَّ ْف ِ
َّال َح َّر َم ُ
فَ ،وَق ْذ ُف
الرَباَ ،وأَ ْك ُل َما ِل اْليَتِيم َِ ،والتَّ َوِّلي يَ ْو َم َّ
الز ْح ِ
اهلل إِ َّال ِبالحْ َ ِّقَ ،وأَ ْك ُل ِّ
تيِ
َات اْل َغاِف َ
ال ِت)( ،)1وعلى من يرتكب ذلك التوبة الصادقة ،حتى يغفر له
َات المُْ ْؤ ِمن ِ
المْحُْ َصن ِ
ُوب َعَليِْه إِ َّن
التواب الرحيم ،قال سبحانهَ{ :ف َم ْن َت َ
اب ِم ْن َب ْع ِد ُظْل ِمِه َوأَ ْصَل َح َفإِ َّن اهللَ يَت ُ
يم}( ،)2وحتى تقبل التوبة تشرتط فيها أمور عدة ،وهي :الندم على التعامل
اهللَ َغُفو ٌر َر ِح ٌ
بالربا ،واإلقالع عنه ،والعزم على عدم الرجوع إليه ،وإرجاع األموال إىل أصحابها إن
كانوا معلومني.
أما كون أصل احملل من مال الربا ،فال يستدعي ذلك بيعه وعدم العمل فيه ،بل ميكنك
أن تستمر يف عملك ،ولكن عليك اإلكثار من اإلنفاق يف سبيل اهلل ،والتوبة واالستغفار
إىل اهلل تعاىل؛ لتكفري هذا الذنب العظيم ،واهلل تعاىل أعلم.
 .22حكم طلب تعويض من املدين املماطل
السؤال :أقرضت شخصاً قرضاً حسناً ،ووعدني أنه خالل شهر سريد لي املبلغ ،ومضى
على ذلك سنوات ،وهو مياطل ،وهو قادر على السداد ،وأنا تضررت بسبب ظلمه لي
مالياً ،فهل جيوز لي أن أطلب تعويضاً منه؟
اجلواب :إن ما قمت به من تفريج كربة عن هذا الشخص ،من خالل إقراضه قرضاً
حسناًُّ ،
{من
يعد من فضائل األعمال اليت يتقرب بها املرء إىل اهلل تعاىل ،فقال تعاىلَّ :

ريةً َو ُ
َذا َّال ِذي ُي ْق ِر ُ
اهلل يَ ْقبِ ُ
ض َويَبْ ُس ُط َوإَِليِْه
ض اهلل َق ْر ًضا َح َسنًا َفُي َضا ِع َفُه َلُه أَ ْض َعاًفا َكثِ َ
 .1صحيح البخاري ،كتاب الوصايا ،باب قول اهلل تعاىل {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إمنا يأكلون يف
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ُت ْر َج ُعو َن}( ،)1ويزيد الثواب واألجر عندما يطول سداد القرض ،ويصرب املقرض على
ذلك ،ولكن على املقرتض أن يويف بوعده جتاه املقرض مبا مت االتفاق عليه قدر استطاعته،
وأن حيسن إليه كما أحسن إليه ،وال يقابل املعروف باألذى ،فإن أصبح املقرتض قادراً
على السداد ،ومل يسد وماطلُّ ،
فيعد ظاملاً ،والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقولَ ( :م ْط ُل

اْل َغ ِّ ُظْل ٌم ،)2()...وإن تضرر املقرض بسبب ظلم املقرتض ،فله املطالبة بالتعويض على
نيِ
اج ِد
قدر الضرر ،دون أن يكون ذلك شرطاً مسبقاً ،ولقوله ،صلى اهلل عليه وسلمُّ :
(لي اْل َو ِ
يحُ ِ ُّل ُعُقوَبتَُه َو ِع ْر َضُه)( ،)3جاء يف فتح الباري( :واستدل به على مشروعية حبس املدين إذا

كان قادراً على الوفاء ،تأديباً له)(.)4

وعليه؛ فقد استدل الفقهاء من احلديث السابق على جواز الشرط اجلزائي ،وأخذ جملس
اإلفتاء األعلى يف قراره  29 /1بتاريخ 1999 /6 /17م جبواز ذلك من باب سد الذرائع،
وإغالق أبواب الفوضى ،ودرء املفاسد والتالعب حبقوق الناس ،واهلل تعاىل أعلم.
 .23حكم االنضمام االختياري إىل هيئة التقاعد الفلسطينية
السؤال :ما حكم االنضمام إىل هيئة التقاعد الفلسطينية ،مع العلم أن االنضمام
إليها اختياري وليس إجبارياً؟
اجلواب :جيوز االشرتاك يف صناديق االّدخار والتقاعد اليت تتعامل وفق األحكام
الشرعية؛ ألنها تعد من باب التعاون على الرب والتقوى ،قال تعاىلَ { :وَت َعا َوُنوا َعَلى اْلبرِ ِّ
َوالتَّ ْق َوى}(.)5

 .1البقرة.245 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب احلواالت ،باب احلوالة وهل يرجع يف احلوالة.
 .3صحيح البخاري ،كتاب يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ،باب لصاحب احلق مقال.
 .4فتح الباري.62 /5 :
 .5املائدة.2 :
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وال جيوز الذهاب اختيارياً لالشرتاك يف صناديق أو هيئات تتعامل خبالف الشريعة
اإلسالمية ،إذا حتقق الشخص من ذلك ،واهلل تعاىل يقولَ { :ولاَ َت َعا َوُنوا َعَلى الإِْْثم

َواْل ُع ْد َوا ِن َو َّاتُقوا اهللَ إِ َّن اهللَ َش ِد ُ ْ
اب}(*) ،واهلل تعاىل أعلم.
يد ال ِع َق ِ
6

 .24االستثمار يف الشركات األجنبية اليت حتدد الربح للمستفيد
السؤال :ما حكم االستثمار يف شركة ،تتعامل بأنواع التجارة املختلفة املباحة ،وال تضع
أمواهلا يف البنوك ،وتوزع أرباحها يومياً على املستثمرين ،وتقوم بإرجاع رأس املال هلم
تدرجيياً ،وينتهي العقد مع الشركة عندما يصبح ربح املستثمر مع رأس ماله ،% 150
وله االستثمار فيها من جديد مرة أخرى بشروط العقد السابق نفسها؟
اجلواب :إن عقود الشراكة املشروعة تعتمد مبدأ تقاسم الربح واخلسارة حسب النسب
اليت يتفق عليها الشركاء ،والصورة املبينة يف العقد الوارد يف السؤال املذكور ،تقوم على
االلتزام بإرجاع رأس املال على دفعات ،أو االلتزام بدفع مبلغ ربح معني ،وذلك خيالف
مبدأ حتمل الربح واخلسارة؛ لذلك ال جيوز االشرتاك يف مثل هذه الشركات ،واهلل تعاىل
أعلم.
 .25حكم إجراء اتفاق مع الوسيط ،واتفاق آخر مع اجلهة املمولة
السؤال :ما حكم رفع مثن كلفة إجراء عمليات جراحية لصاحل وسيط بني املريض
واجلهة املمولة لتكاليف العالج ،دون علمها؟
اجلواب :األصل يف أعمال السمسرة أنها مشروعة إن مل تتلبس بالكذب واخلداع
واحملظورات األخرى ،وينبغي أن تكون أجرة السمسار أو الوسيط معلومة باتفاق
الفقهاء ،حتى ال يقع أي نزاع فيما بعد ،والوسيط جيب أن يكون واضحاً مع النّاس،
* املائدة.2 :
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بأنّه يقوم بعمل ،ويأخذ عليه أجراً ،وال جيوز للسمسار أو الوسيط أن يوهم موكله أنّه
فعل ذلك من قبيل اخلدمة والنّصيحة ،بينما هو متّفق مع جهة أخرى على أخذ أجر
أو عمولة مقابل عمله وخدماته ،أو أن يضيف زيادة مالية على مثن العمل الذي وكل
به ليأخذها لنفسه ،دون أن يعلم املوكل له بها؛ ألن هذا من الغش ،والرسول ،صلى
اهلل عليه وسلم ،يقولَ ( :م ْن َغ َّ
س ِمن)(*) ،وال يكون أجره مشروعاً إال إذا التزم
ش َفَليْ َ
1

بالصدق مع ّ
الطرفني.
ّ

ويف السؤال املرفق نصه؛ فإن اجلهة املعاجلة تقوم بتحديد سعر للعمليات اليت
ستجريها ،حسب االتفاق بينها وبني اجلهة املمولة أو املريض ،وهذا أمر جائز ،غري
أنه ليس من األمانة وال اللياقة أن تربم هذه اجلهة اتفاقاً مع املمول ،وآخر مع الوسيط
بينهما ،دون علم املمول.
وعليه؛ فإن أوهم الوسيط اجلهة املمولة أو املريض أن عمله على سبيل اخلدمة
والثواب واألمانة ،وهو ليس كذلك ،فإنه يأثم ،وال جيوز له أن يأخذ زيادة مالية على أجرة
عمله ،أو أن يضيف زيادة مالية على مثن اخلدمة ،ليأخذها لنفسه دون علم اجلهة املمولة
وإذنها بها ،أما إن مل يكن الوسيط يعمل على سبيل اخلدمة واألمانة ،ومل يكن موظفاً
لدى اجلهة اليت وكلته بعمل معني ،فال بأس له أن يأخذ أجرة الوساطة على عمله من
اجلهة اليت وكلته باملهمة ،وعليه أن يتقي اهلل تعاىل يف املرضى وال يستغلهم ،واهلل تعاىل
أعلم.

بيِ
س ِمنَّا).
* صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب َق ْو ِل النَّ  ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َغ َّشنَا َفَليْ َ
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 .26حكم التأمني الشامل على املركبات
السؤال :ما حكم التأمني الشامل على املركبات؟
اجلواب :التأمني نوعان :تعاوني وجتاري ،والتأمني التعاوني ُيعد كالتربعات ،وتشمله
معاني التضامن والتكافل ،والتعاون على الرب والتقوى ،واهلل تعاىل يقولَ { :وَت َعا َوُنوا

َعَلى اْلبرِ ِّ َوالتَّ ْق َوى َولاَ َت َعا َوُنوا َعَلى الإِْْثمِ َواْل ُع ْد َوا ِن}( ،)1إذ ال يقصد من هذا التأمني
الربح ،بل املواساة واإلرفاق حال وقوع اخلطر ،وهو جائز عند العلماء.

أما النوع الثاني؛ وهو التأمني التجاري ،فقد حرم مجهور العلماء املعاصرين معظم
صوره ،وجملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني ،يف قراره رقم  10 /2بتاريخ 1997 /2/ 20م
أخذ بذلك ،ملا يشتمل عليه من الغرر ،واملقامرة ،وأكل املال بالباطل ،وذهب بعض
العلماء إىل إباحته ،بشرط أن خيلو من الربا.
وعليه؛ فال جيوز اللجوء إىل التأمني التجاري اختياراً؛ ألنه يعتمد امليسر وسيلة للربح،
ولكن إن أكره عليه املرء فيقتصر على قدر احلاجة؛ فالضرورات تقدر بقدرها ،واهلل تعاىل
أعلم.
 .27حكم شراء املسروق
السؤال :تضررت أبواب سيارتي بسبب حادث سري ،وأردت أن أشرتي هلا أبواباً،
فوجدت أبواباً مسروقة ،فهل جيوز لي شراؤها؟
اجلواب :ال جيوز شراء مسروقات؛ ألن يف ذلك تشجيعاً للسرقة ،وفتحاً لباب من أبواب
التعاون على اإلثم ،واهلل تعاىل يقولَ { :ولاَ َت َعا َوُنوا َعَلى الإِْْثمِ َواْل ُع ْد َوا ِن}( ،)2فاحبث عن
 .1املائدة.2 :
 .2املائدة.2 :
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أبواب ملركبتك غري مسروقة ،وإن كان مثنها أكثر ،فمن ترك شيئاً هلل ،عوضه خرياً منه،
واهلل تعاىل أعلم.
 .28حكم حتمل العائلة عن السارق
السؤال :شخص معروف عنه وثابت عليه العديد من السرقات من املواطنني ،وحال
ثبوت السرقة عليه يطالب الناس أقاربه بالسداد عن قريبهم ،فهل العائلة ملزمة بسداد
وحتمل ما عليه جتاه اآلخرين إن طولبوا بذلك ؟
اجلواب :يندب للعائلة تسديد ما على القريب من ديون وتبعات يف أمر مباح شرعاً،
وإن فعلوا فذلك من باب التربع واإلحسان ،وليس من باب اإللزام.
حمرماً واالجتار به ،أو
أما إن كان ما على القريب من ديون أو تبعات بسبب تعاطي ّ
كان يف معاملته شيء من احملاذير الشرعية ،وأكل أموال الناس بالباطل ،كالسرقة وحنوها،

از َرةٌ ِو ْز َر ُأ ْخ َرى}( ،)1وقوله
فالعائلة غري ملزمة بالسداد عنه؛ لقول اهلل تعاىلَ { :ولاَ َت ِزُر َو ِ

تعاىلَ { :وَت َعا َوُنوا َعَلى اْلبرِ ِّ َوالتَّ ْق َوى َولاَ َت َعا َوُنوا َعَلى الإِْْثم ِ َواْل ُع ْد َوا ِن}( .)2واهلل تعاىل

أعلم.

 .29حكم مزاولة مهنة احلالقة للرجال
السؤال :هل صحيح أنه ال جيوز لي أن أزاول مهنة احلالقة للرجال ،وما حكم الدخل
العائد لي من هذه املهنة؟
اجلواب :التعميم املذكور يف سؤالك غري صحيح ،ويف غري حمله؛ ألن هذا األمر حيتاج
إىل تفصيل ،فاحلالقة مهنة مشروعة بضوابط ،فإذا اقتصرت مهنتك على حلق رؤوس
 .1اإلسراء.15 :
 .2املائدة.2 :
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الرجال ،وامتنعت عن حلق ما حيرم حلقه ،فهي جائزة ،وكسبك حالل.
وأما إن كانت مهنتك تتضمن تلبية طلب احمللوق له ،ولو كان حراماً ،والقزع ،ومنص
احلواجب ،وغري ذلك فال جيوز ،وكسبك حرام ،واهلل تعاىل أعلم.
 .30حكم دفع عربون الذهب كجزء من الثمن
السؤال :ذهبت عند الصائغ ،وأعجبين ذهب معني ،وليس عندي مثنه حالياً ،وأريد
أن أدفع عربون لصاحب احملل ،ليحجزه إىل نهاية الشهر ،ثم أسدد باقي الثمن ،وآخذ
الذهب من عنده ،فهل هذا جائز شرعاً؟
اجلواب :حيث إنك تريد دفع عربون الذهب ،كجزء من الثمن حلجزه ،وتسديد باقي
الثمن يف آخر الشهر ،فاعلم أنه ال جيوز شراء الذهب بالتقسيط ،والعربون الذي دفعته
للصائغ ،حلجز الذهب كجزء من الثمن ،ثم دفع باقي الثمن للصائغ يف نهاية الشهر ،ال
جيوز أيضاً؛ ألن من شروط بيع الذهب التقابض عند البيع ،وعدم التأجيل ،لقوله َصَّلى

ُ
َاج ٍز ،إِ َّال يَ ًدا ِبيَ ٍد)(*) ،وأنصحك بالشراء متى
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ( :و َال َتبِ ُ
يعوا َشيْئًا َغاِئبًا ِمنُْه ِبن ِ
1

توفر املبلغ لديك ،وتدفعي مثنه كله للصائغ ،وتأخذي الذهب ،واهلل أعلم.
 .31حكم آكل مال الغري وهو يعلم

السؤال :ذهبت إىل الدكان ،واشرتيت بعض احلاجيات لبييت ،ثم أخذتها معي بعد أن
دفعت مثنها للبائع ،وعند تفقدها يف البيت ،وجدت غرضاً معها ليس لي ،ومل أدفع مثنه،
علي؟
ثم أكلته ،فماذا يرتتب ّ
اجلواب :الظاهر من سؤالك أنك قمت بأكله مع علمك بأنه ليس لك ،وأكلك ملال
غريك بغري وجه حق ال جيوز شرعاً ،وعليك االستغفار وتربئة ذمتك ،برد احلق إىل صاحبه،
* صحيح مسلم ،كتاب املساقاه ،باب الربا.
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فإن مل تعرف صاحبه فرتده إىل احملل الذي اشرتيت منه البضاعة ،وإخباره مبا حصل معك،
ثم تتوب إىل اهلل تعاىل وتستغفره ،عسى اهلل تعاىل أن يقبل منك.
وأما إن أكلته وأنت جاهل حباله ،فال حرج ،ولكن يرتتب عليك بعد معرفتك ،دفع مثنه
لصاحب احملل ،واهلل تعاىل أعلم.
 .32حكم ّ
تعمد التخلف عن دفع فواتري املياه
يتعمدون عدم دفع فواتري املياه ،وهم
السؤال :يوجد عندنا يف البلد بعض الناسّ ،

قادرون على ذلك ،حبجة أن بعض الناس اآلخرين ال يدفعون ،فهل جيوز ذلك شرعاً؟

اجلواب :املسلم مأمور باحلفاظ على املمتلكات العامة ،وال جيوز له حبال أن ميتنع
عن دفع املستحقات املرتتبة عليه ،مقابل استخدامه هلا ،وانتفاعه بها ،ملا فيه من أكل

ين آ َمنُوا لاَ َتأُْكُلوا أَ ْم َو َال ُك ْم َبيْن ُ
َك ْم
أموال الناس بالباطل ،واهلل تعاىل يقول{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

اط ِل}( ،)1ولعدم أداء األمانة املنوطة به كذلك ،قال تعاىل{ :إِ َّن اهللَ يَأُْمُر ُك ْم أَ ْن ُت َؤدُّوا
ِباْلبَ ِ
ات إِلىَ أَ ْهِل َها}(.)2
الأَْ َماَن ِ

وعليه ،فيجب شرعاً سداد فواتري املياه يف موعدها ،وال جيوز التهرب من سدادها،

ين آ َمنُوا أَ ْوُفوا ِباْل ُعُقوِد}(،)3
وقد أمر اهلل تعاىل بالوفاء بالعقود ،فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
واهلل تعاىل أعلم.

 .1النساء.29:
 .2النساء.58:
 .3املائدة1:
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 .1سن الزواج يف القانون
السؤال :ما سن الزواج للبنت يف القانون الفلسطيين؟
تنص على أنّهُ :يشرتط يف أهليّة
اجلواب :املادة اخلامسة من قانون األحوال الشخصية ّ
الزواج أن يكون اخلاطب واملخطوبة عاقلني ،وأن يتم اخلاطب السنة السادسة عشرة،
وأن تتم املخطوبة اخلامسة عشرة من العمر ،واهلل تعاىل أعلم.
 .2حكم إخفاء عيوب اخلاطب
السؤال :طلب مين أحد األشخاص أن أتوسط له خلطبة فتاة من والدها؛ حبكم معرفيت
بوالدها ،وعند خطبة الفتاة ،سألين والدها عن أخالق الشاب ،فأخربته بأنه يصلي ،وال
يشرب اخلمر ،ولكن أخفيت عنه أنه يتصف بالبخل واحلسد ،وغري بار بأمه وإخوته،
وال حيسن املعاملة مع الناس ،وقد متت املوافقة ،ومت حتديد موعد العرس ،وأنا يف حرية
من أمري ،هل أخرب والد العروس باحلقيقة ،وأفسد العرس؟ أم ماذا أفعل؟
اجلواب :ينبغي للمسلم إذا سئل عن شخص معني بغرض اخلطبة والزواج ،أن يفرق
بني أمرين ،فإذا كان سلوك هذا الشخص سيئاً ،وغري ملتزم دينياً ،وأخالقياً ،ثم تاب إىل
اهلل تعاىل ،واستقام حاله ،فيجب السرت عليه ،وعدم إخبار أحد بعيوبه ومعاصيه السابقة،

فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول( :لاَ يَ ْسترُُ َعبْ ٌد َعبْ ًدا فيِ ُّ
الدْنيَا ،إِلاَّ َسترََُه اهلل يَ ْو َم
اْل ِقيَا َمِة)(*) ،أما إذا مل يتغري حاله ،وبقي على سلوكه السيء ،كالبخل واحلسد وعقوق
1

األم ،واإلساءة إىل اإلخوة ،فينبغي إخبار والد الفتاة بهذه األمور؛ ألن تلك املعلومات قد
تفيدهم يف بناء تصور صحيح عن شخصيته ،فعن فاطمة بنت قيس ،قالت لرسول اهلل،
صلى اهلل عليه وسلم ...( :أَ َّن ُم َع ِاويََة ْب َن أَِبي ُس ْفيَا َنَ ،وأََبا َج ْهم َخ َطبَاِنيَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل،
ٍ
* صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب بشارة من سرت اهلل تعاىل عيبه يف الدنيا بأن يسرت عليه يف
اآلخرة.
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وك لاَ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم :أَ َّما أَُبو َج ْهم َفلاَ يَ َض ُع َع َصاُه َع ْن َعاِت ِقِهَ ،وأَ َّما ُم َع ِاويَُة َف ُص ْعُل ٌ
َصَّلى ُ
ٍ
ْك ِحي ُأ َسا َمَةَ .فن َ
ْك ِحي ُأ َسا َمَة ْب َن َزيْ ٍدَ ،ف َكر ْهُتُهُ ،ث َّم َق َ
َم َ
َك ْحُتُهَ ،ف َج َع َل ُ
اهلل ِفيِه
ال :ان ِ
ال َلُه ،ان ِ
ِ
َخيرْ ًاَ ،وا ْغتَبَ ْط ُت)(*) .واهلل تعاىل أعلم.
1

 .3حكم عقد زواج جبلستني منفصلتني
السؤال :تزوجت امرأة ثيبًا بعقد خارج نطاق احملكمة ،ومت العقد يف جلستني منفصلتني،
يف اجللسة األوىل حضرت املرأة ووليها ،وهو ابنها املكلف شر ًعا ،وتوافرت شروط
العقد ،ومت اإلجياب والقبول ،لكن مل حيضر الشهود ،ويف اجللسة الثانية حضرت املرأة
والشهود وتعذر حضور الولي ،ووّقع الشهود على العقد نفسه ،ودخلت باملرأة بعد
ذلك ،فهل هناك شبهة يف هذا الزواج؟
اجلواب :الزواج بعقد خارج نطاق احملكمة الشرعية هو املشكلة األساس ،إذ لواله ملا
وجدت مشكلتا الولي والشهود ،ولتصويب زواجك من هذه املرأة ،ينبغي التوجه إىل
أقرب حمكمة شرعية ملراجعتها باخلصوص ،وإجراء الالزم حسب األصول الشرعية
واملرعية.
 .4حكم العقد على احلائض
السؤال :عقدت كتابي على شاب ،وكنت حينها يف حالة حيض ،فهل يضر ذلك بالعقد؟
اجلواب :ليس للحيض تأثري على عقد الزواج يف اشرع ،ويعترب العقد صحيحاً ،بل
أقول لك إنه جيوز لك أن تزيف إىل زوجك ،وأنت حائض ،ولكن بشرط أن ال يتم الدخول

الصحيح بينكما ،حتى ينقطع دم احليض عنك ،وتغتسلي لقوله تعاىلَ { :ويَ ْسأَُلوَن َك َع ِن
لمْحَ
لمْحَ
ًَ
وه َّن َحتَّى يَ ْط ُه ْر َنَ ،فإَِذا َت َط َّه ْر َن
يضَ ،ولاَ َت ْق َرُب ُ
َزُلوا الن َ
يضُ ،ق ْل ُه َو أذى َفا ْعت ِ
ِّساَء فيِ ا ِ ِ
اِ ِ
* صحيح مسلم ،كتاب الطالق ،باب املطلقة ثالثاً ال نفقة هلا.
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ب المُْت َ
ب التَّ َّو ِاب َ
ين}( ،)1واهلل تعاىل
َط ِّه ِر َ
َفأُْت ُ
نيَ ،ويحُ ِ ُّ
وه َّن ِم ْن َحيْ ُث أَ َم َر ُك ُم اهلل ،إِ َّن اهلل يحُ ِ ُّ

أعلم.

 .5حكم زواج الثيب دون شهود وعقد ،فقط بقول( :زوجتك نفسي)
السؤال :ما حكم زواج الثيب دون شهود وعقد ،فقط بقول( :زوجتك نفسي) ،وهل
يصح الطالق يف هذه احلالة؟
اجلواب :ر ّغب اإلسالم يف الزواج ،وحث عليه ،ولكن بشرط حتقق اإلجياب والقبول،
ووجود الولي ،والشهود.
وعلى فرض صحة اإلجياب والقبول اللذين صدرا عنهما ،فالزواج دون ولي وال شهود
فاسد ،لألحاديث اليت وردت عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف ذلك ،ومنها حديثَ :
(ال
اح إِ َّال ِب َوِل ٍّيَ ،و َشا ِه َد ْي َع ْد ٍل)( ،)2واإلمام أبو حنيفة وإن كان ال يشرتط الولي لصحة
ِن َك َ
النكاح ،إال أنه يشرتط وجود الشهود (.)3

وعليه؛ فال جيوز إقدام رجل وامرأة على الزواج دون ولي وال شهود؛ ألن العقد يف هذه
احلالة فاسد لفقده بعض شروط صحة النكاح ،فهو غري معترب ،وبالتالي فإن هذه املرأة
ال تعد زوجة هلذا الرجل ،وجيب عليهما التوبة إىل اهلل تعاىل ،وإذا أرادا الزواج فال بد
من إجراء عقد تتوافر فيه الشروط ،ومن ذلك الولي والشهود ،وهذا هو املعمول به يف
احملاكم الشرعية لدينا ،كما نصت عليه املواد  16 ،13 ،12من قانون األحوال الشخصية،
اليت بينت أنه ال بد لصحة عقد الزواج من ولي ،وشاهدين رجلني ،أو رجل وامرأتني،
تنطبق عليهم الشروط املطلوبة ،إال املرأة الثيب املتجاوزة من العمر مثانية عشر عاماً،
 .1البقرة.222:
.2صحيح ابن حبان ،كتاب النكاح ،باب الولي ،386 /9 ،وقال األرنؤوط :إسناده حسن.
 .3الفقه اإلسالمي وأدلته.6605 - 6559 /9 :
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فال حتتاج إىل ولي ،وبالتالي فإن الطالق كذلك غري معترب شرعاً؛ ألن الزواج فاسد ،واهلل
تعاىل أعلم.
 .6حكم تغري شعور اخلاطب جتاه خطيبته ،ومظنة تسبب السحر يف ذلك
السؤال :خاطب أخيت كان حيبها كثرياً ثم تغري بعد أشهر ،وأصبح يشعر بفتور جتاهها،
فهل ميكن أن يكون ذلك من السحر؟
اجلواب :شرع اإلسالم اخلطبة قبل الزواج ليتعرف كال اخلاطبني على بعضهما بعضاً،
ويفهم كل منهما طبع اآلخر ،ليدوم الزواج بينهما ،ويبنى على أساس قوي من الرضا
واملودة واالستقرار ،فإن عدل أحدهما عن اخلطبة وأراد االنفصال عن اآلخر ،فال حرج
يف ذلك ،ال سيما إن كان ذلك ألسباب مشروعة ،فيكون قد حسم املشكلة من البداية
قبل تفاقمها ،وهذا عني الصواب ،واحلكمة اليت من أجلها شرعت اخلطبة.
وعليه؛ فإن كان عدول اخلاطب عن خمطوبته ألسباب طبيعية ،فعلى املخطوبة تقبل ذلك،
وتسليم األمر هلل تعاىل ،فاهلل تعاىل يعوضها خرياً منه ،وأما إن كان العدول عنها بسبب
أمراض ميكن عالجها؛ كعني ،أو سحر ،أو حسد ،أو مس ،فيمكن عالجها باللجوء إىل
اهلل تعاىل بالدعاء ،وقراءة القرآن ،والرقية الشرعية ،واألدعية ،واألذكار ،مع العلم أن ليس
كل أمر ال يوفق به املرء يكون شراً له ،بل قد يكون خرياً له ،واهلل تعاىل يقولَ { :و َع َسى

ُم لاَ
أَ ْن َت ْك َر ُهوا َشيْئًا َو ُه َو َخيرٌْ َل ُك ْم َو َع َسى أَ ْن تحُ ِبُّوا َشيْئًا َو ُه َو َش ٌّر َل ُك ْم َو ُ
اهلل يَ ْعَل ُم َوأَْنت ْ

َت ْعَل ُمو َن}(*) ،وقد ال يكون فشل اخلطبة أو الربود يف العالقة بني اخلاطبني بسبب سحر
1

أو غريه ،واهلل تعاىل أعلم.
* البقرة.216 :
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 .7حكم تسمية الزوجة باسم عائلة زوجها
السؤال :ما حكم تسمية الزوجة باسم عائلة الزوج يف هويتها ،وهل يتنافى ذلك مع
احلديث الشريف( :ومن اّدعى إىل غري أبيه ،أو انتمى إىل غري مواليه ،فعليه لعنة اهلل،
واملالئكة ،والناس أمجعني ،ال يقبل اهلل منه يوم القيامة صرفاً وال ً
عدال)؟

وه ْم لآِ َباِئ ِه ْم ُه َو أَْق َس ُط
اجلواب :األصل أن ُينسب الشخص إىل أبيه؛ لقوله تعاىل{ :اْد ُع ُ

ِعنْ َد اهللِ}( ،)1وقوله صّلى اهلل عليه وسّلمَ :
س ِم ْن َر ُجل َّاد َعى ِل َغيرْ أَِبيِه َو ُه َو يَ ْعَل ُمُه إِلاَّ
(ليْ َ
ِ
ٍ
َك َف َرَ ،و َم ْن َّاد َعى َق ْو ًما َليْ َ َ
يه ْم – أي نسب َ -فْليَتَبَ َّوأْ َم ْق َع َدُه ِم ْن النَّ ِار)( ،)2وكذلك
س لُه ِف ِ
يب ،صّلى اهلل عليه وسّلم ،مل ُينسنب إليه
الزوجة ال تنسب إىل زوجها أو عائلته ،فأزواج النّ ّ
مع عظم منزلته ومكانته.
وعليه؛ فاألصل أن ُتنسب الزوجة إىل عائلتها ،وليس لزوجها أو عائلته؛ واحلديث
املذكور يف السؤال صحيح ،فقد أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ،ولكن إن مل يكن أمام
الناس مناص من اتباع القوانني اليت تنسب املرأة إىل عائلة زوجها ،فيكون اخلضوع
لذلك من باب االضطرار واحلاجة ،واهلل تعاىل أعلم.
 .8حكم استمرار عقد زواج من مارس اللواط
السؤال :ما حكم استمرار عقد زواج شخص على امرأة حال كونه مارس فعل اللواط،
ثم ندم على ذلك واستغفر ،فهل حترم عليه؟
اجلواب :على من مارس فاحشة اللواط أن يتوب إىل اهلل تعاىل ،ومبا أنه يف احلالة املذكورة
يف السؤال أعاله ندم واستغفر ،فنسأل اهلل تعاىل أن يتوب عليه.
 .1األحزاب.5 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب منه.
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وبالنسبة إىل عقد زواجه ،فال يؤثر فعله اللواط يف صحة عقد زواجه ،واهلل تعاىل أعلم.
 .9حكم زواج املسلم من غري املسلمة
السؤال :هل يصح زواج املسلم من غري املسلمة إن هي أسلمت ،أو بقيت على
عقيدتها؟
اجلواب :ال جيوز للمسلم الزواج من النساء املشركات حتى يؤمن ،لقوله تعاىلَ { :ولاَ

ات َحتَّى ُي ْؤ ِم َّن َولأََ َمٌة ُم ْؤ ِمنٌَة َخيرٌْ ِم ْن ُم ْش ِر َكٍة َوَل ْو أَ ْع َجبَتْ ُك ْم}( ،)1أما الكتابية
َتنْ ِك ُحوا المُْ ْش ِر َك ِ

فيجوز نكاحها وإن بقيت على دينها ،لقوله تعاىل{ :اْليَ ْو َم ُأ ِح َّل َل ُك ُم َّ
ات َو َط َعاُم
الطيِّبَ ُ
َات
َات َوالمْحُْ َصن ُ
َاب ِح ٌّل َّل ُك ْم َو َط َعاُم ُك ْم ِح ُّل لهَُّ ْم َوالمْحُْ َصن ُ
ين ُأوُتواْ اْل ِكت َ
َّال ِذ َ
َات ِم َن المُْ ْؤ ِمن ِ

محُْصنِ َ
ني َغيرْ َ ُم َساِف ِح َ
ني َو َال
ين ُأوُتواْ اْل ِكت َ
ِم َن َّال ِذ َ
ُم ُ
َاب ِمن َقبِْل ُك ْم إَِذا آَتيْت ُ
وه َّن ُأ ُجو َر ُه َّن ِ
َ ُ
ُمتَّ ِخ ِذي أَ ْخ َدا ٍن َو َمن يَ ْكُف ْر ِب ِ َ َ
ين}(،)2
اس ِر َ
اآلخ َرةِ ِم َن الخْ َ ِ
ِ
اإلميَا ِن فق ْد َحبِط َع َملُه َو ُه َو فيِ
واشرتط الفقهاء لذلك أن تكون املرأة حمصنة وغري حماربة ،ولكن وبناًء على الظروف
واألوضاع السياسية والقانونية املعاصرة يف كثري من البالد ،واليت يتبع مبوجب قوانينها
األوالد ألمهم ،فإنه ال حيبذ الزواج من الكتابية اليت حتمل جنسية دولة أجنبية ،للخطر
احملدق باألوالد من تغيري دينهم ،وال حيل للمسلمة أن تتزوج بغري املسلم من أهل
الديانات األخرى؛ لقوله تعاىلَ { :ولاَ ُتنْ ِك ُحوا المُْ ْش ِر ِك َ
ني َحتَّى ُي ْؤ ِمنُوا َوَل َعبْ ٌد ُم ْؤ ِم ٌن َخيرٌْ
َ َ ُ ُ َ َ
ْعو َن إلىَ النَّ ِار َو ُ
ْعو إِلىَ الجْ َنَِّة َوالمَْْغ ِف َرةِ ِبإِْذِنِه َوُيبَينُِّ
اهلل يَد ُ
ِم ْن ُم ْش ِر ٍك َول ْو أ ْع َجبَك ْم أولئِك يَد ُ ِ
آيَاِتِه ِللنَّاس َل َعَّل ُه ْم يَت َ
َذ َّكُرو َن}( ،)3واهلل تعاىل أعلم.
ِ

 .1البقرة.221 :
 .2املائدة .5:
 .3البقرة.221:
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 .10حكم تقويم املهر املؤجل
السؤال :ما حكم دفع املهر املؤجل بعد مرور سنني طويلة قد تصل إىل أربعني عا ًما أو

يتم تقوميه؟
أكثر؟ وكيف ّ

اجلواب :املهر املؤجل جزء من املهر ،وهو دين يف ذ ّمة ال ّزوج ،جيب دفعه حسب املدّة

مؤجلاً إىل وقوع ّ
الطالق ،أو وفاة
املؤجلة إن متّ تعيينها ،وإن كانت املدّة غري معيّنة ُعد ّ
ّ
ال ّزوج أو ال ّزوجة ،وخيرج من رأس الترّ كة عند وفاة ال ّزوج ،ويدفع لل ّزوجة  -أي أنّه قبل
يتم إخراج املهر املؤجل منها كسائر الدّيون املرتتبة على ال ّزوج لغري
تقسيم تركة ال ّزوج ّ

تقسم الترّ كة  -وكذلك إذا ماتت ال ّزوجة حال حياة زوجها ،وجب دفع املهر
ال ّزوجةّ ،
ثم ّ

املؤجل لورثتها ،فيوزع عليهم حسب تقسيم اإلرث ّ
رعي.
ّ
الش ّ

أ ّما بالنّسبة إىل تقويم املهر املؤجل حال كونه ُفرض من مدّة طويلة ،تعرض خالهلا

الخنفاض قيمته أو تبدّهلا أو غري ذلك ،فقد جاء يف قرار جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني
رقم 19/ 4 :بتاريخ 1998 /4/ 23م أن( :األصل االلتزام مبا ورد يف عقد ال ّزواج ،فإذا
سجل يف
نص يف العقد تفصيل ،كان حسب العرف،
ّ
مل ُي ّ
ولكن املشكلة أنّه حتّى لو ّ

املؤجل ،فإنّها تسجل يف العملة الدّارجة واملستعملة ،وهي عرضة لالخنفاض
العقد قيمة ّ
واالرتفاع وتبدّل قيمتها ّ
السنني ،وعليه؛ فال بأس
الشرائيّةّ ،
خاصة بعد مرور عشرات ّ

مر ال ّزمان) .واهلل
بكتابة املهر معجله ومؤجله بدينار الذهب ،حتّى حيفظ قيمته على ّ

تعاىل أعلم.

.11حكم الزوجة اليت تتعدى حدود اهلل
السؤال :ما حكم الزوجة اليت تتعدى حدود اهلل تعاىل ،دائماً ،وال تتوب؟ وما مسؤولية

الزوج يف هذه احلالة؟ وهل يستحب له طالقها ،علماً أن له ثالثة أوالد منها؟

اجلواب :األصل أن تقوم العالقة الزوجية على املودة والرمحة واإلحسان والفضل،
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واالحرتام املتبادل ،والثقة ،ويتطلب ذلك من الزوجني معاملة اآلخر باملعروف ،يقول اهلل

وف ،)1( }...ويقول تعاىلَ { :ولهَُ َّن ِمث ُ
وف
اشُر ُ
تعاىلَ { :و َع ِ
ْل َّال ِذي َعَليْ ِه َّن ِبالمَْْعُر ِ
وه َّن ِبالمَْْعُر ِ
لر َجا ِل َعَليْ ِه َّن َد َر َجٌة َو ُ
يم}( ،)2وينبغي للزوجة أن تتقي اهلل ،وتقوم
اهلل َع ِزي ٌز َح ِك ٌ
َوِل ِّ
بواجباتها الدينية ،وتتجنب ارتكاب املعاصي واآلثام ،وتلتزم بتطبيق أحكام الشريعة
اإلسالمية وتعاليمها ،وتتوب إىل اهلل تعاىل ،وتكثر من االستغفار ،كما جيب عليها أن
تطيع زوجها باملعروف ،ومتتثل 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.
وبالنسبة إىل الزوج ،فعليه أن ينصح زوجته ويعظها باحلكمة ،واملوعظة احلسنة ،وأن
يوجهها إىل ترك املعاصي ،والدعاء هلا باهلداية ،وأن حياول إصالحها مرة وأخرى ،وأال
وه َّن
اشُر ُ
يلجأ إىل الطالق إال بعدما تفشل أساليب تقوميها كلها ،فاهلل تعاىل يقولَ { :و َع ِ
وه َّن َف َع َسى أَ ْن َت ْك َر ُهوا َشيْئًا َويجَْ َع َل ُ
ريا}( ،)3ومن
ُم ُ
ِبالمَْْعُر ِ
اهلل ِفيِه َخيرْ ًا َكثِ ً
وف َفإِ ْن َك ِر ْهت ُ
واجب الزوج ،أيضاً أن ينفق على امرأته وأسرته باملعروف ،وأن حيرتمها ويكرمها،
ويعاشرها باملعروف واإلحسان ،وأن يكون هلا ً
مثاال يف العفة والتسامح ،واهلل تعاىل أعلم.
 .12حكم الزوجة اليت تضرب ابنتها بعمر سنتني أمام زوجها
السؤال :ما حكم الزوجة اليت تضرب ابنتها بعمر سنتني أمام زوجها (والد الطفلة)،
وهو ال يستطيع رؤية ذلك أمامه؟
اجلواب :حثنا ديننا احلنيف على اإلحسان إىل األبناء ،وتربيتهم الرتبية احلسنة ،فليس
من احلكمة أن يربى األطفال على الضرب والعنف والقسوة؛ ألن ضرره أكرب من نفعه،
 .1النساء.19 :
 .2البقرة.228 :
 .3النساء.19 :
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ً
مستقبال ،كعصيان الوالدين ،وعدم برهما ،والعناد ،وغريه،
وقد ترتتب عليه آثار سلبية
واللجوء إىل ضرب األطفال وهم يف هذا السن الصغري من أكثر األساليب الرتبوية
اخلاطئة ،واخلطرية يف الوقت نفسه؛ ألن هذه الطفلة يف مرحلة عمرية حتتاج فيها إىل احلب،
واحلنان ،والرمحة ،كما أنها حباجة إىل الرعاية واالهتمام من والديها ،فينبغي معاملتها
بلطف ولني ،وال جيوز ضربها؛ ألنها غري مدركة لتصرفاتها ،وال تستطيع التمييز بني
الصحيح واخلطأ.
وعليه؛ فينبغي لألم أن تتجنب ضرب طفلتها ،وأن حتاول قدر املستطاع ضبط أعصابها،
وتتحلى بالصرب واحلكمة يف التعامل معها ،كما ينبغي لوالد الطفلة أن ينصح زوجته،
ويساعدها يف تربيتها ،وتنشئتها التنشئة الصاحلة واحلسنة ،وأن يقوم بدوره يف محاية أفراد
أسرته ،وتأمني السالمة البدنية والنفسية هلم ،فرسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول:

ُول َع ْن َر ِعيَّتِِهَ ،فالإْ َماُم َراعَ ،و ُه َو َم ْسئ ٌ
(كُّل ُك ْم َراع َو َم ْسئ ٌ
ُ
الر ُج ُل فيِ أَ ْهِلِه
ُول َع ْن َر ِعيَّتِِهَ ،و َّ
ِ
ٍ
ٍ
ت َز ْو ِج َها َرا ِعيٌَةَ ،و ِه َي َم ْسئ َ
َراعَ ،و ُه َو َم ْسئ ٌ
ُولٌة َع ْن َر ِعيَّتِ َها)(،)1
ُول َع ْن َر ِعيَّتِِهَ ،والمَْْرأَُة فيِ َبيْ ِ
ٍ
واهلل تعاىل أعلم.
 .13حكم اخليانة الزوجية خالل اإلنرتنت
السؤال :تتحدث أمي مع شخص غريب عن طريق اإلنرتنت ،وتتبادل معه الكالم
العاطفي والغرامي ،فهل ينبغي لي إخبار أبي بذلك؟
اجلواب :املسلم واملسلمة مأموران بأن يسرتا ما سرت اهلل تعاىل ،وال يلجآ إىل كشف
املستور؛ ألن اهلل تعاىل أمر أن يسرت اإلنسان غريه ،ومن بر أمك واإلحسان إليها سرت
عيوبها وهفواتها ،وتقديم النصح هلا ،وتوجيهها إىل ترك املعاصي ،أو االستعانة بأحد
* صحيح البخاري ،كتاب يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ،باب العبد راع يف مال سيده وال
يعمل إال بإذنه
119

أقاربها احلكماء الذين ميكن هلم التأثري فيها ،ثم الدعاء هلا باهلداية ،والرسول ،صلى اهلل

لاَ
الدْنيَا ،إلاَّ َسترََُه ُ
اهلل يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة)( ،)1واهلل تعاىل
عليه وسلم ،يقول ( :يَ ْسترُُ َعبْ ٌد َعبْ ًدا فيِ ُّ ِ
أعلم.
 .14حكم هجران الزوجة وسب الدين
السؤال :ما حكم من يهجر زوجته بسبب أنها أيّدت ابنها يف حرية اختيار عمله ،ويسب

الدين كثرياً ،على ذلك وعلى غريه؟

اجلواب .:األصل أن تقوم العالقة الزوجية على التفاهم والتشاور واحرتام اآلراء ،فال
جيوز للرجل التعصب لرأيه ،وإجبار أهله على ذلك؛ ألنه قد يكون على خطأ ،وكذلك
ال يتدخل يف شؤونهم اخلاصة ويظلمهم ،وهجر الزوجة ألسباب تافهة دون وجود سبب

شرعي يستدعي ذلك يع ّد ظلماً؛ ألن للزوجة حقوقاً على زوجها ،كما له حقوق عليها،
والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حث على معاملة النساء باحلسنى ،والصرب عليهن،
ِّساِء َخيرْ ًا)( ،)2وعلى الزوج أن يرجع عن هجر زوجته دون سبب
فقالَ( :ف ْ
استَ ْو ُصوا ِبالن َ

شرعي ،وإن أصر على ذلك ،تطلب الزوجة تدخل الوسطاء وأهل اإلصالح يف ذلك،
ليعود الزوج عن هجره ،وإال ،ترفع أمرها إىل القضاء.
وبالنسبة إىل سب الدين ،فإن سب الدين أو 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{ :إِ َّن اهللَ لاَ يَ ْغ ِفُر أَ ْن ُي ْش َر َك ِبِه َويَ ْغ ِفُر َما ُدو َن َذِل َك لمَِ ْن يَ َشاُء
يما}(.)3
َو َم ْن ُي ْش ِر ْك ِباهللِ َف َق ِد افْترََى إِثمًْا َع ِظ ً
ويرتتب على هذا السب اآلثم ما يأتي:

 .1صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب بشارة من سرت اهلل تعاىل عيبه يف الدنيا بأن يسرت عليه
يف اآلخرة.
 .2صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب الوصاة بالنساء.
 .3النساء.48 :
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 .1خيرج صاحبه من امللة ،وإذا أصر على السب يكون مرتداً.
 .2حتبط أعماله ،فيذهب أجر أعماله السابقة وثوابها ،فتكون أعماله مجيعها من صوم،

ت َو ُه َو
وصالة ،وحج ،وغريها هباًء منثوراً ،لقوله تعاىلَ { :و َم ْن يَ ْرَت ِدْد ِمنْ ُك ْم َع ْن ِدينِِه َفيَ ُم ْ
الدْنيَا َوالآْ ِخ َرةِ َوُأ َ
َكاِف ٌر َفأُ َ
ت أَ ْع َمالهُُ ْم فيِ ُّ
اب النَّ ِار ُه ْم ِفي َها َخاِل ُدو َن}(.)1
ولئِ َك َحبِ َط ْ
ولئِ َك أَ ْص َح ُ

وعليه؛ ندعو املبتلى بهذا الذنب الكبري إىل التوبة عن سب الدين والشتم ،واستغفار

اهلل تعاىل ،وعلى السائلة العمل اجلاد على وعظ زوجها ،باحلكمة ،واملوعظة احلسنة ،وإن
أصر الزوج على ذلك ،ميكن رفع األمر إىل القضاء ،للتوصل إىل حكم ،تكون الزوجة
فيه مطمئنة يف عالقتها معه أو ترتكه ،واهلل تعاىل أعلم.
 .15حكم هجر الزوج لزوجته يف الفراش
السؤال :رجل متزوج منذ  20عاماً ومل يرزق من زوجته بأوالد ،فتزوج من زوجة ثانية
بعلم زوجته األوىل ورضاها وموافقتها ،ولكن بعد زواجه من الثانية أصبحت زوجته
األوىل تفتعل املشكالت ،وتضيق عليه وعلى زوجته الثانية ،وتشهر بهم مبا ال يليق،

أخالقياً وال شرعياً ،وتفشي أسرارهم ،وحاول أكثر من مرة أن يقنعها بالرتاجع عن
تصرفاتها لكن دون فائدة ،مما جعله يهجرها يف الفراش ،فما حكم الشرع يف ذلك؟
اجلواب :األصل أن تقوم العالقة الزوجية على املودة والرمحة واإلحسان والفضل،
واالحرتام املتبادل ،والثقة ،ويتطلب ذلك من الزوجني معاملة اآلخر باملعروف ،يقول اهلل

وف ،)2(}...ويقول تعاىلَ { :ولهَُ َّن ِمث ُ
وف
اشُر ُ
تعاىلَ { :و َع ِ
ْل َّال ِذي َعَليْ ِه َّن ِبالمَْْعُر ِ
وه َّن ِبالمَْْعُر ِ
لر َجا ِل َعَليْ ِه َّن َد َر َجٌة َو ُ
يم}( ،)3فالزوجة تطيع زوجها باملعروف ،ومتتثل
اهلل َع ِزي ٌز َح ِك ٌ
َوِل ِّ
ألمره ،وحترتمه وتوقره ،وال خترج من بيته إال بإذنه ،وحتفظه يف نفسها وماله يف حال غيابه،

 .1البقرة217 :
 .2النساء.19 :
 .3البقرة.228 :
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وتعلم أن حق الزوج عليها عظيم ،وطاعته مقدمة على طاعة سائر اخللق ،ما مل تكن يف
معصية اخلالق.
فإذا كانت الزوجة ال تطيع زوجها ،وال حترتمه ،وترفع صوتها عليه ،وتؤذيه باألقوال
واألفعال ،فهي عاصية لربها ،ناشزة عن حق زوجها ،وقد أرشد اهلل تعاىل يف كتابه احلكيم

ِّساِء مِبَا َف َّض َل ُ
اهلل
{الر َج ُال َق َّواُمو َن َعَلى الن َ
إىل طريقة التعامل مع الناشز ،فقال تعاىلِّ :
َ
َات َحاِف َظ ٌ ْ
ب مِبَا
ات َقاِنت ٌ
الصالحِ َ ُ
ض َومِبَا أَْن َفُقوا ِم ْن أَ ْم َوالهِِ ْم َف َّ
ات ِلل َغيْ ِ
َب ْع َض ُه ْم َعلى َب ْع ٍ
َح ِف َظ ُ
اجع َو ْ
لمَْ َ
وه َّن َفإِ ْن
اض ِرُب ُ
وه َّن َوا ْه ُجُر ُ
اهلل َواللاَّ ِتي تخََاُفو َن ُن ُشو َز ُه َّن َف ِع ُظ ُ
وه َّن فيِ ا ض ِ ِ
أَ َط ْعن ُ
ريا}(.)1
َك ْم َفلاَ َتبْ ُغوا َعَليْ ِه َّن َسبِيلاً إِ َّن اهللَ َكا َن َعِليًّا َكبِ ً
وعليه؛ فهجر الزوجة العاصية لزوجها جائز إذا كان بهدف تأديبها ،وتقويم سلوكها

وتصرفاتها ،ولكن إذا كان هجر الزوجة ألسباب تافهة دون وجود سبب شرعي يستدعي
ذلك؛ فيعد ظلماً؛ ألن للزوجة حقوقاً على زوجها كما له حقوق عليها ،والرسول ،صلى
استَ ْو ُصوا
اهلل عليه وسلم ،حث على معاملة النساء باحلسنى ،والصرب عليهن ،فقالَ( :ف ْ

ِّساِء َخيرْ ًا)(.)2
ِبالن َ

ونوصي السائل أن يصرب على زوجته ،وأن يسعى حلل املشكالت بينهما بالرفق
واللني واألسلوب احلسن ،والتوجه بالدعاء إىل اهلل هلدايتها ،ففي قصة أبي هريرة ،رضي
اهلل عنه ،خري دليل على ذلك ،حيث طلب من النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن يهدي أمه
فدعا الرسول ،عليه الصالة والسالم ،هلا ،فآمنت )3(.واهلل أعلم.

 .1النساء.34 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب الوصاة بالنساء.
 .3نص احلديث يف صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،رضي اهلل تعاىل عنهم ،باب من فضائل أبي هريرة
الدوسي ،رضي اهلل عنه.
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 .16حكم ختيل املرأة وقت مجاعها مع زوجها رج ً
ال آخر
السؤال :ما حكم ختيل املرأة وقت مجاعها مع زوجها ً
رجال كانت حتبه؟
اجلواب :ختيّل املرأة ً
رجال آخر يف أثناء معاشرة زوجها يوقعها يف اإلثم ،وعليها أن تكفر
عنه ،بالتوبة إىل اهلل تعاىل ،واإلقالع عن مثل هذا الذنب ،والندم على فعله ،والعزم على
عدم العودة إليه ،وينبغي هلا أن تقاوم وساوس الشيطان ،وتقدر نعمة اهلل عليها بالزواج
الشرعي ،وأن تعمل على طرد التصورات والتخيالت اآلمثة اليت تؤثر سلبياً يف ارتباطها
بزوجها ،واملعاشرة الزوجية املشروعة بأساليبها املتنوعة ينبغي أن تغين عن االحتياج إىل
ختيل األجانب يف أثناء املعاشرة الزوجية ،سواء أكان ذلك من قبل املرأة أم زوجها ،مع
التحذير كذلك من خطورة هذا التصرف على استقرار احلياة الزوجية من خالل ما
حيدثه من فتور يف العالقة بني الزوجني ،وتطلع إىل ممارسة الرذيلة ،وتنمية الرغبة فيها،
يف مقابل النفور من ممارسة املعاشرة الزوجية املشروعة ،وهو أيضاً من أنواع الكذب
والغش ،ميارسه أحد الزوجني جتاه شريكه حني يعاشره ويتخيل غريه مكانه ،واهلل تعاىل
أعلم.
 .17حكم االستمناء باليد مع وجود الزوجة جبانبه
السؤال :هل جيوز للرجل االستمناء بيده مع وجود زوجته جبانبه؟
اجلواب :مجهور األئمة حيرمون االستمناء ،ويؤيدهم يف ذلك ضرره البالغ باألعصاب
والقوى والعقول ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ،رمحه اهلل تعاىل( :أما االستمناء باليد فهو
حرام عند مجهور 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،
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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 ميرض ،وهذا قول أمحد وغريه،
وأما بدون الضرورة فما علمت أحداً ّ
رخـص فيه)(.)1
وعليه؛ فال جيوز للرجل االستمناء بيده ولو كانت زوجته جبانبه ،وينبغي االستغناء عن
ذلك من خالل املعاشرة الزوجية املشروعة ،واملعاشرة بني الزوجني هلا أساليبها املتنوعة
اليت ينبغي أن تغين عن تعدي ذلك ،واهلل تعاىل يقولِ { :ن َس ُاؤ ُك ْم َح ْر ٌث َل ُك ْم َفأُْتوا َح ْرَث ُك ْم

َ
ُم} ( ،)2ويقول ّ
اج ِه ْم
جل شأنهَ { :و َّال ِذ َ
أَنَّى ِشئْت ْ
وج ِه ْم َحاِف ُظو َن * إِلاَّ َعَلى أ ْز َو ِ
ين ُه ْم ِلُفُر ِ
َّه ْم َغيرُْ َمُلو ِم َ
ني}( ،)3واهلل تعاىل أعلم.
أَ ْو َما َمَل َك ْ
ت أَيمَْاُن ُه ْم َفإِن ُ
 .18حكم مجاع الزوجة يف األيام اليت ينقطع فيها نزول الدم
السؤال :امرأة يأتيها احليض بدم خفيف ،ثم ينقطع يومني ،ثم يأتيها أسبوعاً بغزارة،
وكل شهر يتكرر ذلك ،فهل جيوز مجاعها يف اليومني اللذين ينقطع فيهما الدم؟
اجلواب :احليض هو الدم الذي ينزل من املرأة يف أيام دورتها الشهرية ،وهو دم طبيعي،
كتبه اهلل على بنات آدم ،ينزل يف أوقات معلومة ،وبصفات معلومة ،وبأعراض معلومة،
فإذا وجدت هذه األعراض ،وظهرت هذه األوصاف ،فهو دم احليض الطبيعي الذي

اط َمَة بنْ ِ َ
ت
ش ،أََّن َها َكاَن ْ
ترتتب عليه أحكامهْ ،
فعن ُع ْر َوةَ ْب ِن الُّزَبيرْ ِ َع ْن َف ِ ِ
ت أِبي ُحبَيْ ٍ
لحْ َ
َ لهََ بيِ َّ ُ َ
َّ َ
َح ُ
ضَ ،فإَِّنُه َد ٌم أَ ْس َوُد ُي ْع َر ُف،
ُت ْست َ
اضَ ،ف َقال ا النَّ َُّ ،صلى اهلل َعليِْه َو َسل َم( :إِذا َكا َن َدُم ا يْ ِ
الصلاَ ةَِ ،فإَِذا َكا َن الآْ َخُر َفتَ َو َّضئِي َو َصِّلي)(.)4
َفإَِذا َكا َن َذِل َكَ ،فأَْم ِس ِكي َع ْن َّ
 .1الفتاوى الكربى.439 /3 :
 .2البقرة.223 :
 .3املؤمنون.6 - 5 :
 .4سنن أبي داود ،كتاب الطهارة ،باب من قال توضأ لكل صالة ،وحسنه األلباني.
124

وعليه؛ فإن كان الدم الذي ينزل يف اليوم األول أسود أو أمحر ،وحاراً ،وله رائحة،
وخيرج بدفق وحرقة يف الغالب ،أي مثل صفة دم احليض ،فيعد هذا بداية احليض،
وكذلك اليومني اللذين ينقطع فيهما الدم يعدان منه ،وعليه؛ فال جيوز فيهما اجلماع،
وجيري عليهما أحكام احليض ،وأنت أدرى حبالك ،واهلل تعاىل أعلم.
 .19حكم اجلماع خالل احليض
السؤال :هل جيوز لي طلب الطالق بسبب أن زوجي جيامعين خالل احليض ،علماً
أن هذا يؤثر ّ
يف بشكل سيء ،ويسبب لي األذى واجلروح وااللتهابات ،وأشعر بالقرف
والنفور والكراهية جتاهه؟
اجلواب :أباح اإلسالم للزوجني أن يستمتع أحدهما باآلخر ،وفق الضوابط الشرعية؛

ُم َوَق ِّدُموا لأَِْنُف ِس ُك ْم َو َّاتُقوا
لقوله تعاىلِ{ :ن َس ُاؤ ُك ْم َح ْر ٌث َل ُك ْم َفأُْتوا َح ْرَث ُك ْم أَنَّى ِشئْت ْ
اهللَ َوا ْعَل ُموا أَن ُ
َّك ْم ُملاَ ُقوُه َوَب ِّش ِر المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني}( ،)1ومن تلك الضوابط اجملمع عليها

عند الفقهاء حتريم إتيان املرأة يف فرتة احليض أو النفاس ،أو إتيانها يف الدّبر ،واهلل
تعاىل يقولَ { :ويَ ْسأَُلوَن َك

ِّساَء المْحَِيض َولاَ
َعن المْحَِيض ُق ْل ُه َو أًَذى َفا ْعت ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َزلوا الن َ فيِ
وه َّن ِم ْن َحيْ ُث أَ َم َر ُك ُم ُ
ب التَّ َّو ِاب َ
ني
َت َط َّه ْر َن َفأُْت ُ
اهلل إِ َّن اهللَ يحُ ِ ُّ

وه َّن َحتَّى يَ ْط ُه ْر َن َفإَِذا
�تَْقَربُ ُ
ب المُْت َ
ين}( ،)2وينبغي ملن ارتكب حمظوراً شرعياً التوبة إىل اهلل تعاىل ،والندم على
َط ِّه ِر َ
َويحُ ِ ُّ
هذا الفعل املشني ،والعزم على ترك العودة إليه أبداً.

وعليه؛ فإن من حق الزوجة ،بل جيب عليها ،أن ترفض أن يعاشرها زوجها يف املواضع
أصر الزوج على ارتكاب هذا اإلثم ،ومل يردعه رفض زوجته
واألزمان احملرمة ،وإذا ّ
 .1البقرة.223 :
 .2البقرة.222 :
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لذلك ،فلها أن ترفع أمرها إىل القاضي الشرعي الختاذ اإلجراءات القانونية والشرعية
باخلصوص ،وإن قبلت بسلوك زوجها اخلاطىء شاركته يف اإلثم ،واهلل تعاىل أعلم.
 .20حكم معاشرة الزوجات معًا
السؤال :ما حكم معاشرة الزوجة أمام الزوجة األخرى؟
اجلواب :ال جيوز للرجل أن جيامع زوجتيه يف الفراش نفسه؛ أل ّن يف ذلك كشفاً للعورات،
وجرحاً للنّفوس واملشاعر ،وطلب اإلسالم السرت يف هذه األمور ،فعن أبي سعيد اخلدري

َ
ّ
اس ِعنْ َد اهللِ َمنْ ِزَلًة يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة،
قال ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن ِم ْن أ َش ِّر النَّ ِ

الر ُج َل ُي ْف ِضي إِلىَ ا ْم َرأَِتِهَ ،وُت ْف ِضي إَِليِْهُ ،ث َّم يَنْ ُشُر ِس َّر َها)( ،)1قال النّووي يف شرحه هلذا
َّ
احلديث :فيه حتريم إفشاء الرجل ما جيري بينه وبني امرأته من أمور االستمتاع ووصف
تفاصيل ذلك ،وما جيري من املرأة فيه من قول أو فعل وحنوه.
وإذا كان تقبيل الزوجة ومداعبتها أمام ضرتها أمراً فيه هتك للحياء وكشف لمِ ا ينبغي

َ
اإلميَا ِن)( ،)2وقال ً
أيضا( :إِ َّن
سرته ،والنّ ّ
يب ،صّلى اهلل عليه وسلم ،يقول ( َواحليَاُء ُش ْعبٌَة ِم َن ِ
اس ِم ْن َك َ
ال ِم النُُّب َّوةِ ،إَِذا مَلْ تستحي َفاْف َع ْل َما ِشئ َ
ْت)( ،)3وإذا كان هذا يف القبلة
مِمَّا أَْد َر َك النَّ ُ
وحنوها فما بالك باجلماع؟!

 .21حكم إفشاء األسرار الزوجية
السؤال :بعض النساء تنقل أخبار احلياة الزوجية بينها وبني زوجها ،إىل األقارب
والصديقات ،وتفشي هلم األسرار الزوجية ،فما حكم من تفعل ذلك؟
 .1صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب حتريم إفشاء سر املرأة.
 .2صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب أمور اإلميان.
 .3صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب حديث الغار.
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اجلواب :فما تفعله بعض النساء من إفشاء األسرار الزوجية خارج البيت ،أمر محُ َّرم

حذر منه اهلل تبارك وتعاىل ،وكذلك رسوله الكريمَ ،صَّلى ُ
َّ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،قال تعاىل:
ات ِلْل َغيْب ،مِبَا َح ِف َظ ُ
اهلل}( ،)1ويقول رسول اهللَ ،صَّلى اهلل َعَليِْه
َات َحاِف َظ ٌ
ات َقاِنت ٌ
الصالحِ َ ُ
{َف َّ
ِ

َ
َّ
الر ُج َل ُي ْف ِضي إِلىَ ا ْم َرأَِتِهَ ،وُت ْف ِضي
اس ِعنْ َد اهللَِ ،منْ ِزَلًة يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِةَّ ،
َو َسل َم( :إِ َّن ِم ْن أ َش ِّر النَّ ِ
إَِليْهُ ِ،ث َّم يَنْ ُشُر ِس َّر َها)( ،)2وعليه :فال جيوز للمرأة أن تفشي أسرار الزوجية ،كما ال جيوز
ذلك للرجل أيضاً ،ومن فعل ذلك فقد ارتكب محُ رماً ،يستحق عذاب اهلل تعاىل ،ويكفيه

شناعة أن النيبَ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،شبهه بالشيطان الذي يلقى شيطانة ،لقي أحدهما
صاحبه يف الطريق ،فقضى حاجته منها ،والناس تنظر إليه ،واهلل تعاىل أعلم.
 .22حكم انفصال الزوجة عن زوجها يف املبيت
السؤال :امرأة متزوجة جتاوزت الستني من عمرها ،وتريد أن تنام يف غرفة منفصلة عن
زوجها ،ولكن زوجها يرفض ذلك ،فما حكم الشرع يف ذلك؟
اجلواب :جيوز للمرأة الكبرية يف السن أن تنام يف غرفة منفصلة عن زوجها إذا كان
مبوافقة زوجها ،وأما من غري رضاه وموافقته ،كما هو احلال يف سؤالك ،فال جيوز ذلك؛ ألن
طاعة الزوج واجبة على الزوجة يف غري معصية اهلل ،فعن عبد الرمحن بن عوف ،رضي

اهلل عنه ،قالَ :ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ت المَْْرأَُة مَ ْ
ت
خ َس َهاَ ،و َصا َم ْ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم( :إَِذا َصَّل ِ
َ َ
لجْ َ
َ لهََ
اب الجْ َنَِّة
ت َف ْر َج َهاَ ،وأَ َطا َع ْ
َش ْه َر َهاَ ،و َح ِف َظ ْ
ت َز ْو َج َهاِ ،قيل ا :اْد ُخِلي ا نََّة ِم ْن أ ِّي أْب َو ِ
ْت)( ،)3واهلل تعاىل أعلم.
ِشئ ِ

 .1النساء.34 :
 .2صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب حتريم إفشاء سر املرأة.
 .3مسند أمحد ،مسند باقي العشرة املبشرين باجلنة ،مسند عبد الرمحن بن عوف الزهري ،رضي اهلل عنه ،وقال
األلباني :حسن لغريه.
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 .23حكم اإلنفاق على الزوجة
السؤال :ما حدود إنفاق الزوج على زوجته؟ وهل على من ملك بيتاً يف بلد يف اخلارج

ثم عاد ضيفاً إىل الوطن توفري بيت آخر له ولعائلته؟

اجلواب :الزواج يف اإلسالم ميثاق غليظ ،وللزوجني على بعضهما حقوق عدة ،وهلما
واجبات ،ومن حقوق الزوجة على زوجها حسن معاشرتها ومعاملتها ،وأن يأذن هلا

باخلروج إن استأذنت ،وأن ال يهجرها هجراً يضر بها ،وأن يتزين هلا كما تتزين له ،وأن
يعظها وأن ال ينشر سرها وال يضربها ،وآكد من ذلك أن ينفق عليها بتوفري متاع البيت
والطعام والكسوة والسكن باملعروف.

وقد َّ
دل على وجوب النفقة من القرآن ،قوله تعاىلِ{ :لُينْ ِف ْق ُذو َس َعٍة ِم ْن َس َعتِِه َو َم ْن

اهلل لاَ ُي َكِّل ُف ُ
ُق ِد َر َعَليِْه ِر ْزُقُه َفْلُينْ ِف ْق مِمَّا آَتاُه ُ
اهلل َن ْف ًسا إِلاَّ
ُي ْس ًرا}( ،)1وقولهَ { :و َعَلى المَْْوُلوِد َلُه ِر ْزُق ُه َّن َو ِك ْس َوُت ُه َّن

َما آَتا َها َسيَ ْج َع ُل ُ
اهلل َب ْع َد ُع ْس ٍر
وف} ( ،)2ومن السنة ،ما
ِبالمَْْعُر ِ

َ ُ َ
ورد يف حديث جابر ،يف حجة الوداع عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ...( :ف َّاتقوا اهلل فيِ
ِّساِءَ ،فإن ُ
وج ُه َّن ِب َكِل َمِة اهللَِ ،وَل ُك ْم َعَليْ ِه َّن أَ ْن
َّك ْم أَ َخذْتمُُ ُ
ُم ُفُر َ
است ْ
وه َّن ِبأََما ِن اهللَِ ،و ْ
َحَلْلت ْ
الن َ ِ
ْن ُفُر َش ُك ْم أَ َح ًدا َت ْك َر ُهوَنُهَ ،فإِ ْن َف َعْل َن َذِل َك؛ َف ْ
وه َّن َض ْرًبا َغيرْ َ مُبرَِّحَ ،ولهَُ َّن
وطئ َ
اض ِرُب ُ
لاَ ُي ِ
ٍ
()3
وف).
َعَليْ ُك ْم ِر ْزُق ُه َّن َو ِك ْس َوُت ُه َّن ِبالمَْْعُر ِ
وقد أمجع أهل العلم على وجوب إنفاق الزوج على زوجته ،فيوفر هلا السكن والطعام

والكسوة وحنو ذلك بقدر رزقه سعة وضيقاً.

وال يلزم الزوج بأن يكون له بيت مملوك يف بلد أو أكثر ،لكن عليه أن يوفر املسكن
املناسب لزوجته تأمن فيه على نفسها ،وال تتعرض للضرر واملضايقة.
 .1الطالق.7 :
 .2البقرة.233 :
 .3صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب حجة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
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وللزوجة سواء أكانت موسرة أم معسرة نفقة زوجها عليها ،وتوفري كل ما حتتاج إليه
من طعام وكساء ودواء ومأوى وأدوات تنظيف ومتاع بيت مما جرت به العادة وتعارف

َ
َ َ ُ
ض
{الر َج ُال َق َّواُمو َن َعَلى الن َ
عليه الناس ،قال تعاىلِّ :
ِّساِء مِبَا ف َّضل اهلل َب ْع َض ُه ْم َعلى َب ْع ٍ
َومِبَا أَن َفُقوا ِم ْن أَ ْم َوالهِِ ْم }( ،)1واهلل تعاىل أعلم.
 .24التحريم بالرضاعة
بنت رضعات مشبعات لفرتة طويلة ،وهي صغرية مل تبلغ السنة،
السؤال :قمت بإرضاع ٍ
فما حكمها بالنّسبة إىل أبنائي؟
ألبنائك
بالرضاعة ،وأختًا
ِ
اجلواب :إ ْن ثبت إرضاعك للبنت املذكورة ،تصبح بنتًا ِ
لك ّ

الرضاع ما حيرم من النّسب ،واهلل تعاىل
مجي ًعا ،وحيرم عليهم ال ّزواج منها؛ ألنّه حيرم من ّ

َات الأَْخ
ت َعَليْ ُك ْم ُأ َّم َهاُت ُك ْم َوَبنَاُت ُك ْم َوأَ َخ َواُت ُك ْم َو َع َّماُت ُك ْم َو َخالاَ ُت ُكم وبن
{ح ِّر َم ْ
يقولُ :
ْ ََ ُ ِ
ت َوُأ َّم َهاُت ُك ُم اللاَّ ِتي أَ ْر َض ْعن ُ َ
الر َضا َعِة}( ،)2واهلل أعلم.
َوَبن ُ
َات الأُْ ْخ ِ
َك ْم َوأ َخ َواُت ُك ْم ِم َن َّ
 .25حكم زواج اإلخوة من الرضاعة
السؤال :قمت بإرضاع إحدى بنات قريبة لي مع أحد أبنائي الصغار ،أكثر من ثالث
رضعات ،ويريد اآلن ابين األكرب الزواج منها ،فهل جيوز له ذلك؟

اجلواب :إن زواج ابنك من تلك الفتاة حرام شرعاً كونك أماً هلما ،أحدهما بالنسب

ت َعَليْ ُك ْم
{ح ِّر َم ْ
واآلخر بالرضاع ،وحيرم من الرضاع ما حيرم من النسب ،لقوله تعاىلُ :
َات َ
َات ُ
ُأ َّم َهاُت ُك ْم َوَبنَاُت ُك ْم َوأَ َخ َواُت ُك ْم َو َع َّماُت ُك ْم َو َخ َ
ت َوُأ َّم َهاُت ُك ُم
األ ِخ َوَبن ُ
االُت ُك ْم َوَبن ُ
األ ْخ ِ
الالِتي أَ ْر َض ْعن ُ َ
َّ
الر َضا َعِة}( .)3واهلل تعاىل أعلم.
َك ْم َوأ َخ َواُت ُكم ِّم َن َّ
 .1النساء.34 :
 .2النساء23 :
 .3النساء.23 :
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 .26حتريم بنت ابن األخت على خال أبيها
السؤال :هل بنت ابن األخت حترم على خال أبيها؟
اجلواب :الرجل حمرم على بنات بنات أخته ،وعلى بنات أبناء أخته ،وإن نزلن ،ألنه

يع ّد ً
ت َعَليْ ُك ْم ُأ َّم َهاُت ُك ْم َوَبنَاُت ُك ْم َوأَ َخ َواُت ُك ْم َو َع َّماُت ُك ْم
{ح ِّر َم ْ
خاال هلن ،لقوله تعاىلُ :
ت}( ،)1والتحريم املذكور يف اآلية الكرمية يشمل
َات الأَْ ِخ َوَبن ُ
َو َخالاَ ُت ُك ْم َوَبن ُ
َات الأُْ ْخ ِ
البنات القريبات ،والنازالت يف الدرجة ،واهلل تعاىل أعلم.
 .27حتريم بنت الزوجة املدخول بأمها
السؤال :هل حترم بنت الزوجة املدخول بأمها على الزوج ،وهي مل ترتب يف بيت الزوج
وال حتت رعايته؟
اجلواب :تعترب بنت الزوجة املدخول بأمها من احملرمات على الزوج ،سواء أكانت الربيبة
ور ُك ْم ِم ْن ِن َساِئ ُك ُم
يف حجر الزوج أم مل تكن؛ لقوله تعاىلَ { :و َرَباِئُب ُك ُم الالِتي فيِ ُح ُج ِ
الالِتي د َ
ُم ِب ِه َّن}( ،)2فعلق سبحانه وتعاىل حتريم البنات على الدخول باألمهات،
َخْلت ْ
ور ُكم} خمرج الغالب؛ وهو تأكيد للوصف ،وليس شرطاً يف
وخرج قوله تعاىل{ :فيِ ُح ُج ِ
احلكم ،واهلل تعاىل أعلم.

 .28حرمة جد الزوج على زوجة االبن
حمرم على زوجة االبن؟
السؤال :هل جد الزوج ألمه ّ

حمرم على زوجة االبن؛ لقوله تعاىل { َولاَ َتنْ ِك ُحوا
اجلواب :جد الزوج ألمه أو ألبيه ّ

ِّساِء}( ،)3واجل ّد أب لقوله تعاىل حكاية عن سيدنا يوسف ،عليه
َما َن َك َح آَب ُاؤ ُك ْم ِم َن الن َ
 .1التخريج نفسه.
 .2النساء.23 :
.3النساء.22 :
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ّبعت ِمَّلَة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب}( ،)1واهلل تعاىل أعلم.
السالم{ :وات ُ
 .29حتريم اخللوة بعم الزوج وخاله
السؤال :يأتي عمي أو خالي لزيارتي ،يف بييت يف بعض املناسبات ،وأكون خارج
البيت ،وأحضر إىل البيت وأجد عمي أو خالي يف بييت ،وهو جالس مع زوجيت يف البيت
وحدهما ،فهل جيوز لعمي أو خالي أن جيلس مع زوجيت وهما يف خلوة؟

اجلواب :خال الزوج أو عمه أجنبيان عن الزوجة ،ويعامالن معاملة األجانب متاماً،

فال جيوز هلا شرعاً أن ختتلي بواحد منهما ،وحيرم عليها أن تظهر أمام كل منهما ،إال إذا
كانت مرتدية احلجاب الشرعي الكامل ،مع وجود احملارم ،وقد حذر النيب ،صلى اهلل عليه
وسلم ،من التساهل يف دخول أقارب الزوج على الزوجات ،فقال صلى اهلل عليه وسلم:
ْص ِار :يَا َر ُس َ
ِّساِءَ ،ف َق َ
ُّخ َ
(إِيَّ ُاك ْم َوالد ُ
ول اهللِ؛ أََف َرأَيْ َ
ت الحْ َ ْم َو؟
ال َر ُج ٌل ِم َن الأَْن َ
ول َعَلى الن َ
َق َ
ال :الحْ َ ْم ُو المَْْو ُت)( ،)2واحلمو هو قريب الزوج؛ كاألخ ،والعم ،وابن العم ،واخلال ،وابن
اخلال ،وغريهم ،واهلل تعاىل أعلم.
 .30حدود عالقة زوجة األب بزوج ابنته
السؤال :رجل له بنت متزوجة ،وهي من زوجته األوىل ،ثم تزوج هذا الرجل زوجة

أخرى ،فهل يعترب زوج البنت حمرماً على زوجة األب الثانية؟

اجلواب :ال جيوز لزوج البنت الكشف أو اجللوس مع زوجة األب الثانية إال مع وجود

حمرم ،ألنه ليس حمرماً عليها ،لعدم وجود سبب للمحرمية ،ال من نسب وال مصاهرة،
ت َعَليْ ُك ْم ُأ َّم َهاُت ُك ْم
{ح ِّر َم ْ
وال رضاعة ،واحملرمية تكون فقط ألم الزوجة ،لقوله تعاىلُ :
ت َوُأ َّم َهاُت ُك ُم اللاَّ ِتي
َات الأَْ ِخ َوَبن ُ
َوَبنَاُت ُك ْم َوأَ َخ َواُت ُك ْم َو َع َّماُت ُك ْم َو َخالاَ ُت ُك ْم َوَبن ُ
َات الأُْ ْخ ِ

 .1يوسف.38 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب ال خيلون رجل بامرأة إال ذو حمرم والدخول على املغيبة.
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أَ ْر َض ْعن ُ َ
ور ُك ْم
الر َضا َعِة َوُأ َّم َه ُ
َك ْم َوأ َخ َواُت ُك ْم ِم َن َّ
ات ِن َساِئ ُك ْم َو َرَباِئُب ُك ُم اللاَّ ِتي فيِ ُح ُج ِ
ُم ِب ِه َّن َفإِ ْن مَلْ َت ُكوُنوا د َ
ِم ْن ِن َساِئ ُك ُم اللاَّ ِتي د َ
َاح َعَليْ ُك ْم َو َحلاَ ِئ ُل
ُم ِب ِه َّن َفلاَ ُجن َ
َخْلت ْ
َخْلت ْ
ين ِم ْن أَ ْصلاَ ِب ُك ْم َوأَ ْن جَْت َم ُعوا َبينْ َ الأُْ ْختَينْ ِ إِلاَّ َما َق ْد َسَل َ
ف إِ َّن اهللَ َكا َن َغُفو ًرا
أَْبنَاِئ ُك ُم َّال ِذ َ
َاب اهللِ َعَليْ ُك ْم َوُأ ِح َّل َل ُك ْم َما
يما* َوالمْحُْ َصن ُ
ِّساِء إِلاَّ َما َمَل َك ْ
ت أَيمَْاُن ُك ْم ِكت َ
َر ِح ً
َات ِم َن الن َ
َو َراَء َذِل ُك ْم}(.)1
وزوجة األب ليست أماً البنته من غريها ،حتى حترم على زوج البنت ،واهلل تعاىل أعلم.
 .31زوج بنت البنت محُ رَّم على جدتها
علي؟ وهل جيوز لي مصافحته ،والسفر معه ،أم ال؟
السؤال :هل زوج بنت بنيت محُ َّرم َّ
اجلواب :زوج بنت البنت محُ َّرم على جدتها ،حيث جتوز له مصافحتها ،والسفر معها،

ات ِن َساِئ ُك ْم.)2(}...
كما هو الشأن بالنسبة إىل أمها ،لقوله تعاىلَ ...{ :وُأ َّم َه ُ
واجلدة وإن علت أم ،تعطى حكم األم متاماً ،واهلل تعاىل أعلم.

 .32حكم زواج الولد من ربيبة والده
السؤال :هل يصح لي شرعاً أن أتزوج ابنة زوجة والدي؟ علماً بأنها تربت يف بيت
والدي مع أمها ،وهي ربيبة الوالد.
اجلواب :ذهب العلماء إىل أن الربيبة حمرمة على األب فقط ،إذا كان قد دخل بأمها،
ت
{ح ِّر َم ْ
كما هو احلال يف السؤال ،حيث تربت مع أمها يف بيت والدك ،لقوله تعاىلُ :
ت
َات الأَْ ِخ َوَبن ُ
َعَليْ ُك ْم ُأ َّم َهاُت ُك ْم َوَبنَاُت ُك ْم َوأَ َخ َواُت ُك ْم َو َع َّماُت ُك ْم َو َخالاَ ُت ُك ْم َوَبن ُ
َات الأُْ ْخ ِ
َوُأ َّم َهاُت ُك ُم اللاَّ ِتي أَ ْر َض ْعن ُ َ
ات ِن َساِئ ُك ْم َو َرَباِئُب ُك ُم اللاَّ ِتي
الر َضا َعِة َوُأ َّم َه ُ
َك ْم َوأ َخ َواُت ُك ْم ِم َن َّ

ُم ِب ِه َّن َفإِ ْن مَلْ َت ُكوُنوا د َ
ور ُك ْم ِم ْن ِن َساِئ ُك ُم اللاَّ ِتي د َ
َاح َعَليْ ُك ْم
ُم ِب ِه َّن َفلاَ ُجن َ
َخْلت ْ
َخْلت ْ
فيِ ُح ُج ِ
 .1النساء.24 - 23 :
 .2النساء.23 :
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لأُْ
ف إ َّن اهللَ
َ
َ لاَ ُ َ جَْ
َو َحلاَ ِئ ُل أَْبنَاِئ ُك ُم َّال ِذ َ
ين ِم ْن أ ْص ِبك ْم َوأ ْن ت َم ُعوا َبينْ َ ا ْختَينْ ِ إِلاَّ َما َق ْد َسل َ ِ

يما}(.)1
َكا َن َغُفو ًرا َر ِح ً

وأما بالنسبة إليك ،فربيبة والدك ليست من حمارمك ،وال حترم على ابن زوج أمها؛
وعليه فيجوز لك أن تتزوج بربيبة والدك ،سواء رباها يف بيته بنفسه ،أم كانت كبرية ومل
يربها ،على مذهب مجهور العلماء ،واهلل تعاىل أعلم.
 .33حقوق الزوجة اليت تطلب الطالق من زوجها
السؤال :أنا امرأة متزوجة طلبت الطالق من زوجي بسبب وجود مشكالت بيننا ،وعدم

انسجام ،أو تفاهم ،فطلقين ،وأريد أن أعرف حقوقي بعد الطالق ،حتى ال آخذ شيئاً ليس
من حقي ،فهل حيق لي أخذ املؤخر ،مع العلم أنين من أردت وقوع الطالق؟

اجلواب :اإلسالم أعطى للمرأة حقوقاً عند الزواج ،وحقوقاً عند الطالق ،وعندما يقع

الطالق بني الزوجني تستحق الزوجة بعض احلقوق ،منها؛ النفقة ،ويف حال الطالق ،فإن
للمطلقة من طالق رجعي النفقة حتى تنقضي عدتها ،وإذا كان طالقها بائناً ،فلها النفقة

حسب املذهب احلنفي ،خالفاً ملذهب اجلمهور ،وهو املعمول به يف احملكمة الشرعية،
واحلكمة من ذلك أن املعتدة من طالق رجعي حكمها حكم الزوجة ،يف وجوب النفقة

وه َّن
ُم ِم ْن ُو ْج ِد ُك ْم َولاَ ُت َض ُّار ُ
والكسوة واملرياث ،لقوله تعاىل{ :أَ ْس ِكن ُ
ُوه َّن ِم ْن َحيْ ُث َس َكنْت ْ

ِلت َ
ُضيُِّقوا َعَليْ ِه َّن}(.)2

خالص للمرأة،
ومن حقوق املطلقة املهر أو الصداق ،الذي معجله ومؤجله حق
ٌ

والزوجة تستحق كامل املهر ،وإذا أخذت الزوجة املعجل يف بداية الزواج ،فإنها تستحق
املؤجل عند الطالق ،أو عند املوت ،وهو دين يف ذمة الزوج ،وحق من حقوق املرأة
 .1النساء.23 :
 .2الطالق6 :
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ِّساَء
على زوجها ،لقوله تعاىلَ { :وآُت ُ
وه َّن ُأ ُجو َر ُه َّن ِبالمَْْعُر ِ
وف}( ،)1وقوله تعاىلَ { :وآُتوا الن َ
َص ُدَقاِت ِه َّن نحَِْلًة َفإِ ْن ِطبنْ َ َل ُك ْم َع ْن َش ْيٍء ِمنُْه َن ْف ًسا َف ُكُلوُه َهنِيئًا َم ِريئًا}( ،)2ويعتمد حتديد

احلقوق املالية املستحقة على اتفاق الزوجني ،فإذا كان االتفاق أن حتصلي على الطالق
مقابل اإلبراء العام من حقوقك ،فحينها تفقدين حق املطالبة حبقوق تنازلت عنها ،أما
إذا مل تتوصال إىل اتفاق ،وحصل خالف على هذه احلقوق ،فيمكن الرجوع إىل احملكمة
الشرعية صاحبة االختصاص يف الفصل يف قضايا النزاع املتعلقة باألحوال الشخصية،
واهلل تعاىل أعلم.
 .34حكم وقوع طالق الغضبان والطالق البدعي
السؤال :هل طالق الغضبان والطالق البدعي يقعان؟
اجلواب :تطرق جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني لكل من طالق الغضبان ،والطالق
البدعي ،وجاء خبصوص طالق الغضبان يف القرار رقم  71/ 3بتاريخ 2008 /12/ 24م:
(للغضب ثالث درجات ،ولكل درجة حكمها:
الدرجة األوىل :غضب شديد يزيل العقل ،يؤدي إىل أن ال يشعر صاحبه مبا يقول ،حيث
انغلق عليه قصده وإرادته ،فمن وصل إىل هذه الدرجة ال يقع طالقه باإلمجاع ،ملا ورد
لاَ َ لاَ َ
عن عائشة ،رضي اهلل عنها :أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال ( :ط ق َوال عتاق فيِ
إِ ْغلاَ ٍق)( ،)3وهذا ما أخذ به قانون األحوال الشخصية املعمول به يف احملاكم الشرعية
يف فلسطني يف الفقرة (أ) من املادة ( )88اليت تنص على أنه( :ال يقع طالق السكران،
وال املدهوش ،وال املكره ،وال املعتوه ،وال املغمى عليه وال النائم) ويف الفقرة (ب) فسر
 .1النساء.25 :
 .2النساء.4 :
 .3سنن ابن ماجة ،كتاب الطالق ،باب طالق املكره والناسي ،وحسنه األلباني.
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املدهوش بأنه( :الذي فقد متييزه؛ من غضب ،أو َوَله ،أو غريهما ،فال يدري ما يقول).
الدرجة الثانية :غضب ال مينع صاحبه من تصور ما يقول ويقصد ،وهذا يقع طالقه
بال خالف.
الدرجة الثالثة :غضب يتحكم بصاحبه ،ويشتد ،حبيث ال يسيطر على أعصابه ،ولكنه
ال يزيل عقله بالكلية ،فينفلت لسانه بلفظ الطالق غري قاصد وال مريد ،فيندم على ما
صدر منه ،وهذا طالقه حمل نظر بني الفقهاء ،وجملس اإلفتاء األعلى يرجح عدم وقوعه؛
متاشياً مع روح الشريعة اإلسالمية ،ومراعاة للظروف العصيبة اليت يعيشها الناس،
وحفاظاً على األسر من الضياع).
أما خبصوص الطالق البدعي ،فقد جاء يف قرار اجمللس رقم  19/ 2للعام 1998م:
الطالق البدعي :هو املخالف للمشروع؛ كأن يطلقها ثالثاً بكلمة واحدة ،أو يطلقها
ثالثاً متفرقات يف جملس واحد ،كأن يقول :أنت طالق ،أنت طالق ،أنت طالق ،أو يطلقها
يف حيض أو نفاس ،أو يف طهر جامعها فيه ،وأمجع العلماء على أن الطالق البدعي حرام،
يأثم فاعله ،أما من حيث وقوعه وعدمه؛ فقد ذهب مجهور العلماء (أبو حنيفة ،ومالك،
والشافعي ،واإلمام أمحد) إىل أنه يقع مع اإلثم ،وذلك:
 .1لعموم اآليات الدالة على وقوع الطالق ،فهي يف عمومها مل تفرق بني طالق وآخر.
 .2حديث َناِفعَ ،ع ْن َعبْ ِد اهللِ (أََّنُه َطَّل َق ا ْم َرأَةً َلُه َو ْهي َحاِئ ٌ
اح َدةًَ ،فأََم َرُه
ض َت ْطِلي َقًة َو ِ
ٍ

َ
َر ُس ُ
يمُْس َك َهاَ ،حتَّى َت ْط ُه َرُ ،ث َّم تحَِ َ
يض ِعنْ َدُه
اج َع َها ُث َّم ِ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،أ ْن ُي َر ِ

ُ
يمُْهَل َها َحتَّى َت ْط ُه َر ِم ْن َحيْ َضتِ َهاَ ،فإِ ْن أَ َراَد أَ ْن ُي َطِّل َق َهاَ ،فْلُي َطِّل ْق َها ِح َ
ني
َحيْ َضًة أ ْخ َرىُ ،ث َّم ِ
َت ْط ُهُر ِم ْن َقبْل أَ ْن يجَُا ِم َع َهاَ ،فتِْل َك اْل ِع َّدُة َّاليت أَ َم َر ُ
ِّساُء)(*) ،فقد دل
اهلل أَ ْن ُي َطَّل َق لهََا الن َ
ِ
1

* صحيح مسلم ،كتاب الطالق ،باب حتريم طالق احلائض بغري رضاها ،وأنه لو خالف وقع الطالق ،ويؤمر برجعتها.
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احلديث على وقوع طلقة ،بدليل أمره مبراجعتها ،ولو مل تقع ملا أمر باملراجعة ،وذهب
فريق آخر ،منهم ابن حزم ،وابن تيمية ،وابن قيم اجلوزية ،إىل القول :بعدم وقوع الطالق
البدعي ،واحتجوا بأن اهلل تعاىل أمر بإيقاع الطالق يف طهر مل ميسسها فيه ،فإذا طلق يف
وقت مل يأمر بالطالق فيه مل يقع.
وعليه؛ فقد رجح اجمللس بعد النظر يف األدلة أن الطالق البدعي يقع ،وترتتب عليه
آثاره ،ولكن جتب عليه الرجعة إن كانت الطلقة أوىل أو ثانية ،ويعمل بوقوع الطالق
البدعي يف احملاكم الشرعية لدينا ،أما طالق الغضبان فال يقع يف احلالة األوىل والثالثة؛
ألن املطلق ال يكون فيهما بكامل قواه العقلية ،ويقع يف احلالة الثانية اليت يتحكم فيها
بأقواله وتصرفاته ويعقل ما يصدر عنه ،وهو ما نفيت به ،واهلل تعاىل أعلم.
 .35حكم تطليق الزوجة لربوده اجلنسي حنوها
السؤال :هل جيوز لي أن أطلق زوجيت ،لربودي اجلنسي حنوها ،علماً أنها غري مقصرة
معي؟
اجلواب :األصل يف العالقة الزوجية من ناحية تواصلها أو انفصاهلا أن تكون باملعروف
واإلحسان ،فإذا ما وصل أحد الزوجني إىل قناعة تامة بتعذر إمكانية استمرار حياته
الزوجية مع صاحبه ،فيمكن له أن يسعى إىل الفراق بإحسان ،وذلك أمر مشروع وال
أثم فيه ،إن شاء اهلل ،ما مل يرافقه ظلم وإجحاف وجتين على الطرف اآلخر ،فاملرأة اليت
جاءت تقول للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنها تكره الكفر يف اإلسالم ،بعد الثناء على

ْ َ
اس (أَ َّن
زوجها ،فرق عليه الصالة والسالم ،بينها وبني زوجها ،ف َع ْن ِعك ِر َمةَ ،ع ِن اْب ِن َعبَّ ٍ
بيِ
ت :يَا َر ُس َ
َ
ول اهللِ؛ َث ِاب ُت ْب ُن
ت النَّ َّ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َق َال ْ
س أََت ِ
ا ْم َرأَةَ َث ِاب ِ
ت ْب ِن قيْ ٍ
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َ
َ
المَ ،ف َق َ
َ َ ُْ
َ
ال َر ُس ُ
َ
ُ
َ
ول اهللِ،
ينَ ،ول ِكنيِّ أ ْك َرُه الك ْف َر فيِ ِ
س َما أ ْعتِ ُب َعليِْه فيِ ُخل ٍقَ ،وال ِد ٍ
قيْ ٍ
اإل ْس ِ
تَ :ن َع ْمَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه
ِّين َعَليِْه َح ِدي َقتَُهَ ،ق َال ْ
صلى اهلل عليه وسلم :أََتُرد َ
وسلم :اْقبَ ِل الحْ َ ِدي َقَة َو َطِّل ْق َها َت ْطِلي َقة)(. )1

وميكن لك اللجوء إىل الزواج من أخرى مع اإلبقاء على زواجك األول إن وجدت

أن ذلك أقل ضرراً عليك وعليها من الطالق ،واهلل تعاىل أعلم.
 .36يسقط حق املطلقة يف حضانة األوالد بعد زواجها
السؤال :هل للمطلقة حق يف حضانة األوالد بعد زواجها؟
أحق حبضانة األوالد من األب ،فإذا
اجلواب :إذا حصلت الفرقة بني ال ّزوجني ،فاأل ّم ّ

تزوجت ً
رجال أجنبياً عن أوالدها ،فإنّها بذلك تكون أسقطت ح ّقها يف احلضانة ،لقول
يب ،صّلى اهلل عليه وسّلم ،للمرأة اليت طلبت حضانة ولدها من زوجها– بعد أن
النّ ّ
أحق حبضانة أوالدها
ْت أَ َح ُّق ِبِه َما مَلْ َتنْ ِك ِحي)( ،)2فد ّل احلديث على أ ّن املرأة ّ
طلقها( :-أَن ِ
من زوجها إلاّ إن تزوجت.

واختلف الفقهاء يف انتقال احلضانة إذا تزوجت املطلقة ،فذهب مجهور الفقهاء إىل أنّها
تنتقل إىل أ ّم األم ،وهذا ما تأخذ به احملاكم الشرعية يف فلسطني واألردن.
وذهب ابن تيمية وابن القيم وآخرون ،إىل أنّها تنتقل إىل األب ،قال ابن عثيمني
– رمحه اهلل – معل ًقا على هذه األقوال( :اختلف العلماء يف الرتتيب يف احلضانة على
أقوال متعددة ،وكّلها ليس هلا أصل يعتمد عليه ،لذلك ذهب شيخ اإلسالم رمحه اهلل :إىل
تقديم األقرب ،سواء كان األب ،أم األم ،أم من جهة األب ،أم من جهة األم ،فإن تساويا
 .1صحيح البخاري ،كتاب الطالق ،باب اخللع وكيف الطالق فيه.
أحق بالولد ،وحسنه األلباني.
 .2سنن أبي داود ،كتاب الطالق ،باب َمن ّ
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قدّمت األنثى ،فإن كانا ذكرين أو أنثيني فإنه يقرع بينهما يف جهة واحدة ،وإلاّ تقدّم جهة
األبوة)(.)1
وعليه؛ فاملرأة املطلقة إذا تزوجت يسقط ح ّقها يف احلضانة باتفاق الفقهاء ،وينتقل
حق احلضانة إىل أ ّمها إذا طلبت ذلك ،وننصحك مبراجعة احملكمة الشرعية صاحبة
االختصاص يف هذه املسائل.
 .37حكم إجبار الوالدين ابنهما على تطليق زوجته الثانية
السؤال :يطلب مين والداي أن أطلق زوجيت الثانية حبجة أنها مطلقة ،وأنهما يرفضان
تعدد الزوجات ،ويعتقدان أنين ال أستطيع أن أعدل بينهما ،مستدالن بقوله تعاىل:

اح َدةً}( ،)2ويهددانين بقطع صلتهما بي ،ومنعي من املرياث،
ُم أَلاَّ َت ْع ِدُلوا َف َو ِ
{َ...فإِ ْن ِخ ْفت ْ
إن رفضت طلبهما ،فماذا أفعل؟

اجلواب :اإلسالم حث على الزواج ،وحث الزوجني على حسن اختيار شريك الزواج،
وحبب الزواج من املرأة البكر ،ومل مينع أو يعيب على من تزوج من املرأة الثيب،
سواء أكانت أرملة أم مطلقة ،بل جعل لذلك أجراً ،وقد مارس النيب ،صلى اهلل عليه
وسلم ،والصحابه ،رضي اهلل عنهم ،الزواج من األرامل واملطلقات ،وبالنسبة إىل تعدد
ِّساِء َمثْنَى
ْك ُحوا َما َط َ
الزوجات ،فاألصل مشروعيته ،لقول اهلل تعاىلَ{ :فان ِ
اب َل ُك ْم ِم َن الن َ

بينهن ،وإال فال يصح اإلقدام عليه ،لقوله تعاىل:
اع}( ،)3وذلك بشرط العدل
َوُثلاَ َث َوُرَب َ
ّ
اح َدةً}( ،)4فإن وجدت أن لديك القدرة على العدل يف حال
ُم أَلاَّ َت ْع ِدُلوا َف َو ِ
{َ...فإِ ْن ِخ ْفت ْ
بينهن،
زواجك بأخرى ،فيباح لك ذلك ،أما إذا غلب على ظنك أنك لن تستطيع العدل
ّ

 .1املوسوعة الفقهية الكويتية ،305 - 302 /17 :الشرح املمتع على زاد املستقنع.535/ 13 :
 .2النساء.3 :
 .3النساء.3 :
 .4النساء.3 :
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فال تقدم على ذلك ،ومبا أنك تزوجت ،فعليك أن حترص على العدل بني زوجتيك.
بر الوالدين وطاعتهما من
أما خبصوص طلب والديك أن تطلق زوجتك الثانية ،فإ ّن ّ

نسا َن ِب َواِل َديِْه َ
حمََلتُْه ُأ ُّمُه َو ْهنًا
أعظم القربات ،وأوجب الواجبات؛ قال تعاىلَ {:و َو َّصيْنَا الإِْ َ

َعَلى َو ْه ٍن َوِف َص ُالُه فيِ َعا َمينْ ِ أَ ِن ْ
ري}( ،)1وطاعتهم تكون يف
اش ُك ْر ِلي َوِل َواِل َديْ َك إَِل َّي المَْ ِص ُ
غري معصية اهلل تعاىل ،وظلم اآلخرين.

حيق للوالدين أن يستغلوا السلطة اليت خوهلا هلم الشرع يف ظلم األبناء،
ولكن ال ّ
وتهديدهم ،أو أن يتدخلوا يف حياة الزوجني إلاّ بنصيحة أو مشورة ،أو إصالح ،لذلك
فأنت غري ملزم أن تطلق زوجتك بطلب من والديك ،خاصة إن كانت زوجتك غري
مقصرة بواجباتك وحقوقك ،وعليك أن تتلطف بهما ،وتعاملهما باحلكمة واملوعظة
احلسنة ،حتى يتقبال ذلك ،واهلل تعاىل أعلم.
 .38حكم هجر الزوجة وعالقته بالطالق
السؤال :هل هجر الزوجة ملدة طويلة ،دون طالق من الرجل يعترب طالقاً؟ وهل جيوز
للزوج أن يرجع زوجته بال عقد ومهر جديدين؟
اجلواب :األصل يف الزوج أن حيسن معاملة زوجته ،وأن يستوصي بها خرياً ،كما فعل
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،مع زوجاته ،ويأمر أصحابه بذلكً ،
قائالَ :
(خيرُْ ُك ْم
َخيرُْ ُك ْم َأل ْهِلِه َوأََنا َخيرُْ ُك ْم َأل ْهِلي)(.)2

وهجر الزوج لزوجته مدة طويلة ،ولو من غري طالق ال جيوز ،ويأثم فاعله ،إذا مل يكن

وه َّن،
من أجل تقويم نشوزها وتأديبها ،لقوله تعاىلَ { :والالِتي تخََاُفو َن ُن ُشو َز ُه َّن َف ِع ُظ ُ
 .1لقمان14 ،
 .2سنن ابن ماجة ،كتاب النكاح ،باب حسن معاشرة النساء ،وصححه األلباني.
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اج ِع}( ،)1وقد ثبت يف الصحيحني أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
َوا ْه ُجُر ُ
وه َّن فيِ المَْ َض ِ
ً
هجر نساءه شهراً
كامال ،عندما أحلحن عليه بشأن النفقة ،واهلجر وإن طال حبق أو
بغري حق ،دون إيقاع الطالق على الزوجة ،ال يعترب طالقاً ،وجيوز للزوجني أن يرجعا
إىل بعضهما بال عقد وال مهر ،ويستغفر الزوج ويتوب إىل اهلل تعاىل ،إن تسبب بإيقاع
الظلم والضرر على زوجته ،من هجره إياها بال عذر شرعي مقبول ،ونوصي الزوج
بتقوى اهلل عز وجل ،يف بيته وزوجته ،كما نوصي املرأة حبفظ بيت الزوجية ،وطاعة زوجها
باملعروف ،وأن يتجنبا معاً ما يعكر صفو عالقتهما األسرية ،واهلل تعاىل أعلم.
 .39لعن الزوج لزوجته
السؤال :إذا لعن الزوج زوجته ،بقوله هلا( :اهلل يلعنك) ،أو قال هلا( :لعنة اهلل عليك)،
فهل تطلق منه بهذا اللفظ؟
اجلواب :ال يصح للزوج أن يلعن زوجته ،وال غريها من املسلمني ،لقوله ،صلى اهلل

عليه وسلمَ :
س المُْ ْؤ ِم ُن ِب َّ
الط َّعا ِنَ ،و َال َّ
شَ ،و َال البَ ِذيِء)( ،)2وإن وقع
الل َّعا ِنَ ،و َال ال َف ِ
(ليْ َ
اح ِ

منه ذلك فال حترم عليه زوجته ،وال تعترب طالقاً منه ،ألن اللعن ليس بطالق.

وعليه أن يتوب إىل اهلل تعاىل ،ويستغفره من هذا الذنب ،لعل اهلل تعاىل يقبل توبته،

وحاَ ،ع َسى َرُّب ُك ْم
ويغفر له زلته ،قال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُوا ُتوُبوا إِلىَ اهللِ َت ْوَبًة َن ُص ً
أَ ْن ُي َك ِّف َر َعنْ ُك ْم َسيِّئَاِت ُك ْم}( ،)3واهلل تعاىل أعلم.

 .1النساء.34 :
 .2سنن الرتمذي ،كتاب الرب والصلة عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف اللعنة ،وصححه
األلباني.
 .3التحريم.8:
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 .40نية الطالق دون التلفظ به
السؤال :ما حكم الرجل الذي قام بتطليق زوجته بالنية فقط  -أي يف نفسه  -من غري
أن يتلفظ به ،وهو ما يعرف حبديث النفس؟
اجلواب :ال يقع الطالق إال بالتلفظ به ،أو عن طريق كتابته ،وأما جمرد وجود نية
الطالق أو ما يسمى حبديث النفس ،فال يقع الطالق به ،ملا صح عن رسول اهلل ،صلى
ت ِبِه أَْنُف َس َها َما مَلْ َت ْع َم ْل،
هللا عليه وسلم ،أنه قال( :إِ َّن اهللَ جََتا َو َز َع ْن ُأ َّمتيِ َما َح َّدَث ْ
أَ ْو َتت َ
َكَّلم)(.)1
وأوصيك برتك مثل هذه اخلواطر أو اهلواجس ،واالبتعاد عنها ،لقوله ،صلى اهلل عليه
َع َما يَ ِريُب َك إِلىَ َما َال يَ ِريُب َك)( .)2واهلل تعاىل أعلم.
وسلم( :د ْ
 .41عدة املرأة اليت مات عنها زوجها قبل الدخول
السؤال :ما العدة اليت جتب على املرأة ،اليت مات عنها زوجها قبل الدخول؟
اجلواب :عدة املرأة اليت مات عنها زوجها بعد عقد صحيح ،هي أربعة أشهر وعشرة
ً
ً
حامال.
مدخوال بها أم ال ،ما مل تكن املدخول بها
أيام ،سواء أكانت هذه الزوجة
ً
حامال ،فعدتها بوضع محلها ،لقوله تعاىلَ { :وُأولاَ ُت الأَْحمْ َا ِل أَ َجُل ُه َّن أَ ْن يَ َض ْع َن
فإن كانت

حمَْ َل ُه َّن}( ،)3وحتسب العدة باألشهر اهلجرية ،واهلل تعاىل أعلم.

 .1صحيح البخاري ،كتاب الطالق ،باب الطالق يف اإلغالق والكره والسكران واجملنون...
 .2سنن الرتمذي ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب منه،
وصححه األلباني.
 .3الطالق4 :
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 .42عدة الرجل إذا ماتت زوجته
السؤال :هل على الرجل عدة ،يف حال توفيت زوجته يف حياته ،كما هو احلال بالنسبة
إىل املرأة ،إذا تويف عنها زوجها يف حياتها؟ وإن كان له عدة فما عدته؟
اجلواب :العدة من األحكام اخلاصة باملرأة فقط ،وال عدة للرجل مثلها ،سواء فارقته
امرأته بالوفاة أم الطالق.
والزوج املتزوج أربع نساء ،إن طلق إحداهن بائناً ،مينع من الزواج بأخرى حتى تنتهي
عدة املطلقة ،ومثل هذه احلالة يعدها البعض عدة للرجل.
وعليك مراجعة أحكام العدة يف اإلسالم ،لتتعرف على أنواعها ،وهي مبسوطة يف
بطون كتب الفقه ،كما أنها متوفرة يف املكتبات العامة بكثرة واحلمد هلل ،واهلل تعاىل أعلم.
 .43حكم نفقة املتوفى عنها زوجها
السؤال :على من جتب نفقة املتوفى عنها زوجها؟ وهل خترج نفقتها من تركته قبل
تقسيمها؟
اجلواب :املتوفى عنها زوجها ال نفقة هلا على الزوج املتوفى ،فال خترج نفقتها من تركته،
السكنَى
سواء كانت حاملاً أم غري حامل؛ لقوله صلى اهلل عليه وسلم( :إِمَّنا النَّ َفقُة َو ُّ
الرجعُة)(*) ،كما أنّها وارثة من مجلة الورثة ،وقد حدّد هلا
ِل َ
َوجها َعَلي َها َّ
لمرأةِ إِذا كا َن ِلز ِ
1

نصيبها من اإلرث ،واهلل تعاىل أعلم.

* سنن النسائي ،كتاب الطالق ،باب الرخصة يف ذلك ،وصححه األلباني.
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.44حكم حرمان الولد املبذر من املرياث
علي باملال ،ولدي ولد يبذر ماله على لعب القمار ،فهل حيق له أن
السؤال :أنعم اهلل ّ
يرثين ،وكيف أتصرف يف هذا اجملال؟
اجلواب :بالنسبة إىل الرتكة ،فتوزيعها بعد الوفاة مبينة أحكامه يف الشريعة ،وال يستطيع
أي إنسان أن يتدخل فيه ،وللشخص أن يهب ما يشاء ملن يشاء يف حياته دون أن يظلم
أحداً ،أما بعد وفاته فرتكته توزع حسب املقادير املخصصة شرعاً ،ووصية الشخص مبنع
أحد الورثة من نصيبه وصية باطلة.
وعليه؛ فال جيوز للمورث أن مينع وارثاً من احلصول على نصيبه من الرتكة ،ونصيب
الوارث غري مرتبط بتدينه أو فسوقه ،مادام مل خيرج عن اإلسالم ،ويف إعطاء املورث حال
حياته املال كله لورثته ،وحرمان أحدهم أو أكثر حبجة أنه مبذر أو عاق أو فاسق أو غري
ذلك ظلم ،رمبا يدفع احملروم إىل ارتكاب األخطاء ،أو االسرتسال يف ارتكابها.
 .45احلقوق املرتتبة على تركة امليت
السؤال :تويف والدي ،ووصى ورثته بوصية بعد موته ،ولكن الورثة اختلفوا على
تنفيذها بعد املوت ،وسؤالي هو ،ما هي احلقوق املرتتبة على تركة امليت بعد موته؟
اجلواب :تتعلق برتكة امليت حقوق ثابتة مرتبة ،وأول هذه احلقوق مصاريف جتهيزه حتى
يدفن يف الرتاب ،ثم قضاء ديونه من تركته ،ثم تنفيذ وصيته إذا كانت يف حدود الثلث،

أو أقل ،ثم حق الورثة يف هذه الرتكةٌ ،
كل حسب نصيبه من املرياث ،الذي حدده الشرع
احلنيف ،وال حيق للورثة االعرتاض على ما ذكر ،إذ إن الورثة ليس هلم حق يف املرياث،
إال بعد قضاء ديون والدهم امليت إن وجدت ،وإخراج وصيته ،فإن بقي شيء بعد ذلك،
فهو مرياث يوزع على الورثة على حسب أنصبتهم الشرعية.
143

 .46حكم مرياث اإلخوة مع وجود األبناء
السؤال :توفيت امرأة وهلا ابنان وثالث بنات ،وأخ شقيق ،وأربعة إخوة ألم ،فهل يرث
اإلخوة مع وجود األبناء؟
اجلواب :فاإلخوة واألخوات ال يرثون مع األبناء؛ أل ّن األبناء حيجبون اإلخوة واألخوات
حجب حرمان؛ ألنّهم أقرب منهم إىل امليت.
فيمن ذكرت ،فالرتكة تنحصر يف
لذلك؛ ففي احلالة املذكورة إن كان الورثة حمصورين َ

األبناء ذكو ًرا وإناًثا فقط( ،للذكر مثل حظ األنثيني)؛ لقوله تعاىلُ{ :ي ِ ُ
ُ
وصيك ُم اهلل فيِ
َ لاَ
لذ َكر ِمث ُ
ْل َح ِّظ الأُْ ْنثَيَينْ ِ }(*).
أ ْو ِد ُك ْم ِل َّ ِ
1

وعليك؛ مراجعة احملكمة الشرعية صاحبة االختصاص يف هذه املسائل ،الستخراج

ّ
حصر إرث يبينّ
حصته من الرتكة ،واهلل تعاىل أعلم.
لكل وارث ّ
 .47حجب األخ الشقيق لألخ ألب
السؤال :هل األخ الشقيق حيجب األخ ألب يف املرياث؟
اجلواب :األخ الشقيق حيجب األخ ألب ،فإذا كان هناك إخوة أشقاء ،وهلم إخوة من األب
فقط ،ومات أحد اإلخوة األشقاء ،فاملال كله إلخوته األشقاء فقط ،وال شيء إلخوته من
أبيه ،واهلل املوفق.
 .48حكم حرمان الورثة من حصصهم
السؤال :زوجيت شاركت يف حرمان إخوتها القاصرين من حقهم يف مرياث والدهم
املتوفى ،وهم اآلن بلغوا سن الرشد ،وال يعلمون عن هذه الرتكة ،اليت هي حبوزة األم
* النّساء.11 ،
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وأحد أوالدها الكبار ،أي شيء ،وقد حاولت إقناعها بضرورة إعطائهم حصصهم اإلرثية،
فهو مال يتامى ،لكنها ما زالت مصرة على موقفها ،فما حكم حرمان الورثة من االنتفاع
من حصصهم؟ واملماطلة يف تقسيم الرتكة؟
اجلواب :ال جيوز لألم أو األخت أو غريهم حرمان أحد من الورثة من احلصول على
نصيبه من الرتكة ،فاألصل أن تتحرى األم العدل بني أبنائها ،وأن تتحرز عن إعطاء

بعضهم وحرمان اآلخرين؛ سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً ،خصوصاً إذا كانوا يتامى؛ فأكل
ِ
مال اليتيم أشد ظلماً ،وأعظم إمثاً ،وقد نهى اهلل تعاىل عنه يف قولهَ { :ولاَ َت ْق َرُبوا َم َ
ال اْليَتِيم

إِلاَّ ِب َّال ِه َي أَ ْح َس ُن َحتَّى يَبُْل َغ أَ ُش َّدُه َوأَ ْوُفوا ِباْل َع ْه ِد إِ َّن اْل َع ْه َد َكا َن َم ْسئُول}( ،)1كما أن
تيِ
ين يَأُْكُلو َن أَ ْم َو َ
ال
اهلل تعاىل توعد من يفعل ذلك بالعقاب الشديد ،فقال تعاىل{ :إِ َّن َّال ِذ َ
ريا}( ،)2وقال رسول اهلل ،صلى
اْليَتَا َمى ُظْل ًما إِمَّنَا يَأُْكُلو َن فيِ ُب ُطوِن ِه ْم َنا ًرا َو َسيَ ْصَل ْو َن َس ِع ً
ول اهللَِ ،و َما ُه َّن؟ َق َ
يل :يَا َر ُس َ
اتِ ،ق َ
الِّ :
الش ْر ُك ِباهللِ،
وب َق ِ
اهلل عليه وسلمْ :
(اجتَنُِبوا َّ
السبْ َع المُْ ِ

الس ْحُرَ ،وَقتْ ُل النَّ ْفس َّال َح َّر َم ُ
الرَباَ ،والتَّ َوِّلي
َو ِّ
اهلل إِلاَّ ِبالحْ َ ِّقَ ،وأَ ْك ُل َما ِل اْليَتِيمَ ،وأَ ْك ُل ِّ
ِ تيِ
َات)( ،)3واهلل تعاىل أعلم.
يَ ْو َم َّ
الز ْح ِ
َات اْل َغاِفلاَ ِت المُْ ْؤ ِمن ِ
فَ ،وَق ْذ ُف المْحُْ ِصن ِ
 .49كيفية تقسيم املزارعة على ورثة املستأجر
السؤال :تويف شخص وترك ً
ساري املفعول بعد
أرضا مستأجرة باملزارعة ،وبقي العقد َ
وفاته ،فكيف يكون تقسيم منفعة األرض املستأجرة على ورثته ،مع العلم أنه ترك أوالدًا
وزوجة؟
اجلواب :عقد املزارعة الز ٌم ،وال ينفسخ مبوت أحد العاقدين عند املالكية والشافعية(،)4
 .1اإلسراء.34 :
 .2النساء.10 :
 .3صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان الكبائر وأكربها.
 .4بلغة السالك ألقرب املسالك ،312 /3 :مغين احملتاج.331 /2 :
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وهو الراجح ،ومن األدلة على مشروعية املزارعة ،وأنها ال تنفسخ مبوت أحد العاقدين
ما رواه ابن عمر ،رضي اهلل عنهما ( ،أَ َّن النَّبيِ ََّ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،عا َم َل َخيْبرََ ِب َش ْط ِر
َما خَْيُر ُج ِمنْ َها ِم ْن ثمٍََر أَ ْو َز ْرع)(*) ،وقد بقيت هذه املزارعة حتى خالفة عمر ،رضي اهلل عنه،
ٍ
ومل ينقل أنها فسخت مبوت النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأبي بكر ،رضي اهلل عنه ،وألنه
1

عقد بأجل؛ فيمضي ألجله ،مع سالمة املعقود عليه.
وتقسم منفعة األرض على ورثة املستأجر حبسب نصيبهم من مرياثه ،أما أجرة األرض
إن كانت نق ًدا؛ فتؤدى من تركة املستأجر ،أو من غلة األرض.
ويف حال وجود نزاع أو خالف حول هذه املسألة؛ فينبغي إحالتها إىل القضاء ،للفصل
فيها حسب األصول.
 .50كيفية توزيع مال صندوق التقاعد ،ومرياث أوالد االبن
السؤال :هل يوزع مال صندوق التقاعد لعمال على الورثة ،كأي مال آخر؟ وهل يرث
أوالد االبن من جدتهم ،حيث تويف أبوهم يف حياة أمه؟

اجلوابَّ :
إن مال صندوق التقاعد يوزع حسب ما حيدده قانون اجلهة املسؤولة عنه ،فإن

كان ألشخاص معينني مذكورين فيه فهو هلم ،أما إن مل حيدد فيه أحد ،فيوزع حسب
التقسيم الشرعي ،وهو املرياث.
أما بالنسبة إىل مرياث أوالد االبن من جدتهم ،فريثون منها عن طريق الوصية
الواجبة ،حسب قانون األحوال الشخصية املعمول به يف احملاكم الشرعية يف فلسطني،
مبقدار حصة أبيهم لو كان حياً ،مبا ال يزيد عن ثلث الرتكة ،إال بإجازة الورثة ،واهلل تعاىل

أعلم.

* صحيح البخاري ،كتاب املزارعة ،باب املزارعة بالشطر وحنوه.
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 .51هل ترث ابنة األخ الشقيق مع ابن األخ الشقيق؟
السؤال :هل ترث ابنة األخ الشقيق مع ابن األخ الشقيق ،إن مل يكن هناك وارث
غريهما؟
اجلواب :ال ترث بنت األخ الشقيق مع ابن األخ الشقيق ،وذلك لعموم قوله صلى
اهلل عليه وسلم( :أَلحْ ِ ُقوا اْل َف َراِئ َ
ض ِبأَ ْهِل َهاَ ،ف َما َب ِق َي َف ْه َو َأل ْولىَ َر ُج ٍل َذ َك ٍر)( ،)1وال خمصص
ِلُلحوق اإلناث بالذكور الذين من درجتهم فيما عدا بنات املتوفى وأخواته ،واهلل تعاىل

أعلم.

 .52حكم تقسيم تركة مَن باع أرضه لليهود
يتم تقسيم تركة َمن باع أرضه لليهود يف فلسطني ،وقبض مثنها وتويف
السؤال :كيف ّ
بعد ذلك؟
اجلواب :األصل أ ّن فلسطني أرض خراجيّة وقفيّة ،حيرم شر ًعا بيع أي جزء منها،
ومتليكها لألعداء ،فهي تع ّد من النّاحيّة ّ
الشرعيّة من املنافع اإلسالميّة العا ّمة ،ال من
األمالك ّ
اخلاصة ،ومتليك األعداء لدار اإلسالم باطل ،وُيع ّد خيانة هلل تعاىل،
الشخصيّة ّ
ين آ َمنُوا
ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،وألمانة اإلسالم ،واهلل تعاىل يقول{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
الر ُس َ
ُم َت ْعَل ُمو َن}( ،)2وجملس اإلفتاء األعلى يف
ول َوتخَُ وُنوا أَ َماَناِت ُك ْم َوأَْنت ْ
لاَ تخَُ وُنوا اهللَ َو َّ
ينص على( :حرمة بيع األرض لليهود و َمن
قراره رقم 7 /2 :بتاريخ 1996 /10/ 31مّ ،
يساندهم من السماسرة والوسطاء).

وبناًء عليه؛ فإ ّن مثن األرض املباعة ألعداء املسلمني يع ّد مالاً حرا ًما وكسبًا خبيثًا جيب

التّخلص منه ،وقد أمجع الفقهاء على حتريم وراثة املال احلرام ،بل جيب رّده لصاحبه إن
 .1صحيح البخاري ،كتاب الفرائض ،باب مرياث الولد من أبيه وأمه.
 .2األنفال.27 :
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كان موجودًا ،وإن كان جمهولاً صرف على الفقراء واملساكني ،أو على مصاحل املسلمني
العا ّمة(.)1
ويف احلالة املذكورة يف السؤال ،على الورثة إنفاق هذا املال يف سبيل اجلهود القانونية
السرتداد أرضهم ،وإبطال ذلك البيع احملرم ،إذا كان هذا ممكنًا؛ فإ ّن ذلك هو األصل ،وإن
تعذر ذلك ،فإ ّن عليهم إنفاقه يف املصاحل العا ّمة للمسلمني أو للفقراء واملساكني ،وال
بأي حال ،واهلل تعاىل أعلم.
جيوز وراثته ّ
 .53حكم الرجوع عن اهلبة
السؤال :ما حكم الرجوع عن اهلبة ألخي امليت ،بسبب إساءة حصلت من أهله؟
اجلواب :فاهلبة أو املساحمة يف املال مستحبة؛ ألنها تقوي أواصر املودة واحملبة بني الناس،
وتزيد من احرتام بعضهم بعضاً؛ ملا فيها من تأليف القلوب بني الناس ،فإذا متت اهلبة
باإلجياب والقبول والقبض ،فال جيوز للواهب على الرأي الراجح أن يرجع عن هبته،
ملا ورد عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،من حتريم الرجوع عن اهلبة يف أحاديث
صحيحة ،منها قوله ،صلى اهلل عليه وسلمَ :،
الس ْوِء َّال ِذي يَ ُعوُد فيِ ِهبَتِِه،
(ليْ َ
س َلنَا َمثَ ُل َّ
َْْ
ب يَ ْر ِج ُع فيِ َقيْئِِه)(.)2
َكالكل ِ
وقد اختلف الفقهاء يف الرجوع عن اهلبة ،فذهب مجع من الصحابة ،واإلمام أمحد إىل

أن الواهب إذا أقبض هبته فليس له الرجوع فيها مطلقاً ،وذهب اجلمهور من املالكية
والشافعية واحلنابلة إىل حتريم الرجوع يف اهلبة بعد قبضها ،واستثنوا من ذلك األب،

لقول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ :
لر ُج ِل أَ ْن ُي ْع ِط َي َع ِطيًَّة ُث َّم يَ ْر ِج ُع ِفي َها،
(ال يحَِ ُّل ِل َّ
 .1حاشية ابن عابدين ،220/ 5 :واجملموع ،351/ 9 :واملوسوعة الفقهية الكويتية.246 - 244 /34 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها ،باب ال حيل ألحد أن يرجع يف هبته وصدقته.
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يما ُي ْع ِطي َوَل َدُه ،)1()...وذهب األحناف إىل جواز الرجوع عن اهلبة ،إال لذي
إِ َّال ال َواِل َد ِف َ
الرحم احملرم ،فال جيوز.

وعليه؛ فبما أنك تنازلت عن دينك ألخيك وساحمته فيه؛ فذلك مبثابة عهد بينك وبني
اهلل تعاىل ،فال جيوز لك الرجوع عنه ،وخاصة أنك عفوت عن أخيك خمتاراً.
أما عن إساءة زوجة أخيك وأوالده لك ،بالرغم من إحسانك إىل أخيك وإليهم ،فهذا
ليس ألخيك ذنب فيه ،وال يسوغ لك بسببه الرجوع عن مساحمته ،واهلل تعاىل يقولَ { :ولاَ

از َرةٌ ِو ْز َر ُأ ْخ َرى ُث َّم إلىَ َرِّب ُك ْم َم ْر ِج ُع ُك ْم َفُينَبِّئ ُ
ُم ِفيِه تخَْتَِلُفو َن}( ،)2وعليك
ُك ْم مِبَا ُكنْت ْ
َت ِزُر َو ِ
ِ
أن حتتسب أجرك عند اهلل تعاىل ،وال تقابل السيئة بالسيئة ،فرسول ،اهلل صلى اهلل عليه

اجِة أَ ِخيِه َكا َن
وسلم ،يقول( :المُْ ْسِل ُم أَ ُخو المُْ ْسِلم َِ ،ال يَ ْظِل ُمُه َو َال ُي ْسِل ُمُه ،و َم ْن َكا َن فيِ َح َ
اجتِِهَ ،و َم ْن َف َّر َج َع ْن ُم ْسِلم ُك ْرَبًة َف َّر َج ُ
ُ
اهلل َعنُْه ُك ْرَبًة ِم ْن ُك َربات يَ ْو ِم اْل ِقيَا َمِةَ ،و َم ْن
اهلل فيِ َح َ
ٍ
َسترََ ُم ْسِل ًما َسترََُه ُ
اهلل يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة)( ،)3واهلل تعاىل أعلم.

 .1سنن الرتمذي ،كتاب الوالء واهلبة عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف كراهية الرجوع يف
اهلبة ،وصححه األلباني.
 .2األنعام.164 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب املظامل والغصب ،باب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه.
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 .1حكم الرجوع عن النذر املعلق قبل وقوع شرطه
السؤال :ما حكم الرجوع عن النذر املعلق قبل وقوع الشرط؟
اجلواب :فالنّاذر يلزمه الوفاء بنذره إذا كان فيه طاعة وتقرب إىل اهلل تعاىل ،وال جيوز
تغيريه ما دام الوفاء به على الوجه املنذور ممكنًا؛ لمِ ا روته عائشة ،رضي اهلل عنها ،عن

يب ،صّلى اهلل عليه وسّلم ،أنّه قالَ ( :م ْن َن َذ َر أَ ْن ُي ِطي َع اهللَ َفْلُي ِط ْعُهَ ،و َم ْن َن َذ َر أَ ْن يَ ْع ِصيَُه
النّ ّ

َف َ
ال يَ ْع ِصِه)(.)1

وعليه؛ فالنّذر ال يصح الترّ اجع عنه ،وأنّه متى حتققت احلاجة اليت عّلقته عليها ،وجب

مباحا فأنت خميرّ  ،بني فعل املنذور أو
عليك الوفاء به ،إذا كان النّذر نذر طاعة ،وإن كان ً
ك ّفارة اليمني ،أ ّما إن كان معصية ،فليس لك فعل املعصية ،بل تك ّفر كفارة ميني ،لقوله
َ
ني)( ،)2واهلل تعاىل أعلم.
صلى اهلل عليه وسلم( :ال َنذ َر فيِ َم ْع ِصيٍَة َو َك َّفا َرُتُه َك َّفا َرُة يمَِ ٍ
 .2حكم الغش يف االمتحان وحلف اليمني عليه

السؤال :كتبت إجابات أسئلة االمتحان على ورقة أسئليت وسلمتها لصديقي ،ثم
كشفها املراقبون ،ومت استدعائي ،وادعيت أنها سقطت على األرض دون علمي بها،
وشكلت جلنة لذلك ،وطلب مين أن أصدق أقوالي بيمني ،فحلفت على املصحف أني
مل أقم برمي الورقة على األرض قاصداً إيصاهلا إىل صديقي ،علماً أني قمت بتسليم
الورقة له باليد ،وليس برميها على األرض ،فما حكم اليمني يف هذه احلالة؟ وكيف أكفر
عن الذنب الذي ارتكبته؟
 .1صحيح البخاري ،كتاب األميان والنّذور ،باب النّذر يف ّ
الطاعة.
 .2سنن الرتمذي ،كتاب النذور واألميان عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء عن رسول اهلل ،صلى
اهلل عليه وسلم ،أن ال نذر يف معصية ،صححه األلباني.
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اجلواب :إن ما قمت به يعد من الغش الذي حرمه الشرع ،لقول رسول اهلل ،صلى
اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َغ َّ
س ِمن)(*) ،واألصل يف حلف اليمني أن يكون على نية
ش َفَليْ َ
1

احمللف ،وليس على نية احلالف ،وأن يكون حالف اليمني صادقاً يف ميينه ،ألن اليمني
إثم عظيم ،وحيتاج مرتكبه إىل توبة
يسمى غموساً ،وفيه ٌ
ماض ّ
الكاذب على شيء ٍ
واستغفار ،وأعمال صاحلة ،رجاء أن يكفره اهلل تعاىل.

أما بالنسبة إىل اللجوء إىل التورية يف احللف ،فهو هنا ليس متعلقاً بإحقاق حق ،أو دفع
ضرر وظلم ،أو مساندة أمر مشروع ،وإمنا كان غطاًء لغش آثم ،وال جيوز للمرء التالعب
بأقواله وأميانه؛ ليخفي خطأه ،أو الذنب الذي ارتكبه ليهرب من العقوبة ،وكل إنسان
مدعو إىل جتنب الغش والكذب ،اللذين يعدان من األخالق الذميمة اليت حرمها الشرع.
وعليه؛ فإن حلفك على غري احلقيقة يع ّد إمثاً ،وينبغي لك املسارعة إىل التوبة منه
واالستغفار ،والعزم على أن ال تعود إىل مثله أبداً ،واهلل تعاىل أعلم.
 .3الرتتيب يف كفارة الظهار

علي أمي وأخيت) ،وسألت أحد
علي كما حرمت ّ
السؤال :قلت لزوجيت( :أنت حمرمة ّ
املشايخ ،فقال لي ،هذا امسه ظهار ،وعليك أن تصوم شهرين متتابعني ،أو تطعم ستني
مسكيناً ،وأنا أريد أن أطعم ستني مسكيناً ،وال أريد أن أصوم ،ألن اإلطعام أسهل لي،
فما حكم ذلك؟
اجلواب :كفارة الظهار ذكرها اهلل تعاىل يف كتابه الكريم مرتبة ،بدأها بصيام شهرين
متتابعني ،فإن عجز املظاهر عن الصيام ً
فعال ،فإنه يلجأ إىل إطعام ستني مسكيناً ،حيث
إن األمر ال يعود لألهواء ،والرغبات.
* صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :من غشنا فليس منا).
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فمن أطعم ستني مسكيناً ،وهو قادر على صيام شهرين متتابعني ،فكفارته غري صحيحة،
ين ُي َظا ِهُرو َن ِم ْن ِن َساِئ ِه ْم ُث َّم يَ ُعوُدو َن
ألنها خمالفة لنص القرآن الكريم ،قال تعاىلَ { :و َّال ِذ َ

اسا َذِل ُك ْم ُتو َع ُظو َن ِبِه َو ُ
ري * َف َم ْن
لمَِا َق ُالوا َفت ْ
َح ِريُر َرَقبٍَة ِم ْن َقبْ ِل أَ ْن يَت َ
اهلل مِبَا َت ْع َمُلو َن َخبِ ٌ
َم َّ

َط ْع َفإِ ْط َعاُم ِستِّ َ
ني ِم ْس ِكينًا
اسا َف َم ْن مَلْ يَ ْست ِ
َاب َعينْ ِ ِم ْن َقبْ ِل أَ ْن يَت َ
َم َّ
مَلْ يجَِ ْد َف ِصيَاُم َش ْه َريْ ِن ُمتَت ِ
يم}(*) ،واهلل تعاىل أعلم.
َذِل َك ِلُت ْؤ ِمنُوا ِباهللِ َو َر ُسوِلِه َوِتْل َك ُح ُدوُد اهللِ َوِلْل َكاِف ِر َ
ين َع َذ ٌ
اب أَِل ٌ
1

* اجملادلة.4 - 3 :
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 .1حكم نبش القرب إلفراد امليت
السؤال :تويف أبي ،رمحه اهلل تعاىل ،قبل أربعة شهور ،وبناًء على العادة اجلارية يف البلد
قمنا بفتح قرب جدي ألبي ،واملتوفى قبل ستة وثالثني عاماً ،ووضعنا أبي جبانبه ،رمحهما
اهلل تعاىل ،وبعد ذلك أصبح بعض أقاربنا ينتقدون ذلك العمل ،فالسؤال ،هل ما قمنا به
من وضع والدي يف قرب والده جائز شرعاً؟
اجلواب :حرمة املسلم مالزمة له يف حياته وبعد مماته ،فال جيوز شرعاً االعتداء على قربه
وال اجللوس عليه ،وال املرور من فوقه ،ومن باب أوىل ال جيوز نبش القرب ،وتبقى هذه
احلرمة ثابتة مستمرة حتى يغلب على ظن أهل اخلربة أن جثة امليت قد بليت ،فيجوز
عند ذلك نبش القرب إلعادة استخدامه ،ووضع ميت آخر فيه ،فإن وجدت عظام من امليت
السابق ،فاألوىل إعادة دفن العظام ،وحفر قرب جديد للميت اآلخر ،وجيوز جعل بقايا
العظام غري املتصلة مع بعضها البعض يف جانب القرب ،ويفصل بينها وبني امليت اجلديد
ببعض الرتاب ،وذلك إذا كانت العظام الباقية قليلة ،وغري متصلة مع بعضها البعض،
ودعت الضرورة أو احلاجة العامة إىل ذلك ،مثل ضيق املقربة ،وكثرة الناس ،مما يستدعي
استخدام القبور القدمية اليت مضى عليها مدة يغلب معها عند أهل اخلربة أن أجساد
ً
متصالَّ ،
وتعذ َر نقله إال بكسر العظام
املوتى فيها قد بليت ،أما إن كان اهليكل العظمي
عن بعضها ،فال جيوز فعل ذلك ،وجيب استئناف حفر قرب جديد ،ويف احلالة املسؤول عنها
فإن ما فعلتموه من نبش قرب جدك ،ودفن أبيك فيه ،خالف األوىل؛ ألن عظام جدك مل َت َ
بل
بشكل كلي بعد ،ولكن ال جيوز شرعاً إعادة نبش القرب إلخراج جثة أبيك منه ،وإفراده
يف قرب على حدة؛ ألن املصلحة الشرعية تقتضي عدم انتهاك حرمة امليت بإخراجه من
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قربه بعد أن ُو ِس َد فيه ودفن ،إال لضرورة شرعية ،وال ضرورة تستوجب ذلك يف حالتكم،
فاألوىل ترك جثيت جدك وأبيك يف القرب ،وأن ال يصار إىل نبش القرب مرة أخرى ،واهلل
تعاىل أعلم.
 .2حكم وضع الطيب على املتوفية
السؤال :ما حكم وضع الطيب على املرأة املتوفية بعد تغسيلها؟
يسن بعد تغسيل املرأة امليتة أن تطيّب كما يطيّب الرجل ،وال فرق بينهما؛
اجلوابّ :

َخ َل َعَليْنَا َر ُس ُ
ول اهللَ ،صَّلى ُ
ْص ِاريَِّةَ ،ر ِض َي ُ
ت( :د َ
اهلل َعَليِْه
اهلل َعنْ َهاَ ،ق َال ْ
حلديث ُأ ِّم َع ِطيََّة الأَْن َ
ت اْبنَُتُهَ ،ف َق َ
ال :ا ْغ ِسْلنَ َها َثلاَ ًثا أَ ْو مَ ْ
َو َسَّل َمِ ،ح َ
خ ًسا ،أَ ْو أَ ْكثَ َر ِم ْن َذِل َك إِ ْن َرأَيْتنُ َّ َذِل َك،
ني ُت ُوِّفيَ ِ

َ
ور)( ،)1واهلل تعاىل أعلم.
ْر َو ْ
اج َعْل َن فيِ الآْ ِخ َرةِ َكاُفو ًرا أ ْو َشيْئًا ِم ْن َكاُف ٍ
مِبَاٍء َو ِسد ٍ
 .3حكم وداع أحد الزوجني لآلخر عند الوفاة

السؤال :هل جيوز للرجل أو زوجته وداع أحدهما اآلخر عند وفاته ،وبعد تغسيله؟
اجلواب :ال حرج يف وداع أحد الزوجني لآلخر عند الوفاة ،ولو بعد الغسل ،لمِ ا روي

تَ ( :ر َج َع إَل َّي َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ذ َ
ات يَ ْو ٍم
َع ْن َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنهاَ ،ق َال ْ
ِ
ولَ :وا َرأْ َساهَْ ،ق َ
ِم ْن َجنَا َزةٍ ِباْلبَ ِقيعَ ،وأََنا أَ ِج ُد ُص َدا ًعا َرأْ ِسيَ ،وأََنا أَُق ُ
الَ :ب ْل أََنا َوا َرأْ َساهْ،
فيِ
ِ
ثم َق َ
الَ :ما َض َّر ِك َل ْو ِم ِّ
ُك؟)( ،)2ووجه
ُكُ ،ث َّم َصَّليْ ُت َعَليْ ِكَ ،وَدَفنْت ِ
ُك َو َك َّفنْت ِ
ت َقبِْليَ ،ف َغ َّسْلت ِ
ّ
الداللة من احلديث أ ّن الغاسل حيتاج إىل مالمسة املغسول.

وعليه؛ فإذا جاز للزوج أن يغسل امرأته وللمرأة أن تغسل زوجها ،فإن وداع أحدهما
لآلخر وتقبيله وملسه جائز ،ولو بعد الغسل ،بغري خالف ،واهلل تعاىل أعلم.
 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب غسل امليت ووضوئه باملاء والسدر.
 .2مسند أمحد ،مسند النّساء ،مسند الصديقة عائشة بنت الصديق ،رضي اهلل عنها ،وقال األرنؤوط :إسناده
صحيح على شرط مسلم.
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 .4حكم تشريح جثة امليت
السؤال :ما حكم تشريح جثث املوتى ألجل قضايا طبية وجنائية ؟
اجلواب :فاألصل عصمة دم املسلم وحرمة االعتداء عليه ،وهذا معلوم من الدين
بالضرورة ،ورعاية حرمته ميتاً كرعايتها حياً ،لقول النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :ك ْسُر

تَ ،ك َك ْس ِرهِ َحيًّا)(*) ،وبالنسبة إىل تشريح امليت ،فيلجأ إىل ذلك عند الضرورة،
َع ْظمِ المَْيِّ ِ
1

والقاعدة الشرعية تقول( :إذا تعارضت مصلحتان ،قدم أقواهما ،وإذا تعارضت مفسدتان،

ارتكب أخفهما؛ تفادياً ألشدهما) ،ومصلحة دفع األمراض ،وحصول السالمة للمجتمع،
عامة ،ومصلحة االمتناع عن تشريح امليت ،خاصة ،متعلقة به ،فتقدم املصلحة العامة على
اخلاصة املرجوة ،وال شك أيضاً أن دفع الضرر عن احلي أوىل من دفع الضرر عن امليت
عند التعارض ،وتعلم الطب من الفروض الكفائية اليت جتب على األمة ،ألجل معرفة
الداء والدواء ،وكذلك معرفة سبب الوفاة يف األمور اجلنائية ضرورة ،إلقامة البينة على
اجلناة ،وعصمة أرواح الناس ودمائهم ،فال يتحقق ذلك إال بتعلم التشريح ،وغريه من
فروع الطب ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ،وتقدر الضرورة بقدرها.
وعليه؛ فال مانع من تشريح جثة امليت ،سواء أكان ذلك للفائدة الطبية ،أم القضائية،
عند وجود املقتضيات الضرورية لذلك ،واهلل تعاىل أعلم.
 .5حكم دفن اخلالصة اخلارجة من املرأة بعد الوالدة
السؤال :تقوم بعض املشايف اإلسرائيلية جبمع اخلالصة (املشيمة) الناجتة عن والدة
املرأة بعد اإلجناب ،ثم يتم دفنها بطريقتهم ،فهل تعد اخلالصة (املشيمة) من اجلسد؟
وهل جيوز دفن خالصة (مشيمة) املسلمة وغري املسلمة يف مكان واحد دون متييز؟
* سنن أبي داود ،كتاب اجلنائز ،باب يف احلفار جيد العظم هل يتنكب ذلك املكان ،وصححه األلباني.
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اجلواب:ذهب مجهور الفقهاء إىل استحباب دفن ما يزيله الشخص من بدنه من ظفر
وشعر ودم؛ لمِ ا أثر عن الصحابة ،رضي اهلل عنهم ،قال اإلمام أمحد :كان ابن عمر يدفن
شعره وأظفاره ( ،)1وجاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية :تدفن العلقة واملضغة اليت تلقيها
املرأة على سبيل االستحباب( ،)2وترك دفن هذه املخلفات ال يوقع يف اإلثم ،حيث مل يثبت
حديث نبوي صحيح يد ّل على األمر بذلك.
واألفضل دفن ّ
كل ما خيرج من املرأة بعد الوالدة ،وال يشرتط التمييز بني املسلمة
وغريها يف ذلك ،واهلل تعاىل أعلم.
 .6حكم الدفن يف ساحة البيت
السؤال :هل جيوز أن يدفن املسلم عند موته يف ساحة بيته ،أو حوله؟
اجلواب :دفن األموات يف غري املقربة كساحة البيت ،أو حوله ،مسألة خالفية بني العلماء،
فمنهم من كره ذلك؛ كاألحناف ،ومنهم من أجازه ،كالشافعية ،واملالكية ،واحلنابلة ،وقالوا
املقربة أفضل باالتفاق ،وهذا هو الراجح من أقوال العلماء؛ ألن دفن امليت يف البيت
أو حوله ،قد يضر باألحياء من ورثته ،ويعمل على جتديد أحزانهم كلما شاهدوه ،وأهم
من ذلك كله ،هو حرمانه من دعاء املسلمني له ،وعدم الرتحم عليه عند مرورهم على
املقابر ،والسالم على األموات.
وعليه؛ فإذا كانت هناك حاجة ماسة ،وضرورة معتربه شرعاً ،تدعو لدفن امليت يف ساحة
بيته ،أو حوله ،فال مانع من ذلك ،وإال فدفنه يف مقابر املسلمني أوىل وأفضل ،اقتداًء
بفعل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،واهلل تعاىل أعلم.
 .1املغين.100/ 1 :
 .2املوسوعة الفقهية.21 /21 :
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 .7حكم تعزية أهل امليت يوم العيد
السؤال :مات رجل عندنا يف البلد ،وأقاموا له بيت عزاء مدة ثالثة أيام ،وبعدها بشهر
جاء يوم العيد ،والعادة املتبعة يف البلد ،أن الرجال يذهبون لتعزية أهل امليت ،يف أول
عيد مير على ميتهم ،فهل هذا جائز شرعاً؟
اجلواب :تعزية أهل امليت يف أول عيد مير على امليت يف بيتهم ،ال جتوز شرعاً ،ألنها
جتدد األحزان يف يوم فرحة العيد ،وتؤدي أيضاً إىل قطع أهل امليت ألرحامهم يف هذا
العيد؛ النشغاهلم باستقبال املعزين هلم.
وعلى أهل هذا البلد أن يعملوا جاهدين على تغيري هذه العادة املتبعة عندهم ،ألنها
خمالفة لتعاليم اإلسالم احلنيف ،وال يذهبوا لتعزية أهل امليت يوم العيد ،وخاصة أنهم
أقاموا له بيتاً للعزاء قبل ذلك ،ويوم العيد لألحياء ال لألموات ،وهو يوم عيد وفرح
وسرور ،ومن حقهم أن يوسعوا على أنفسهم وعياهلم يف هذا اليومً ،
عمال بسنة النيب
حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،واهلل تعاىل أعلم.
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 .1حكم إسقاط الولي حقه الشخصي يف القصاص
السؤال :هل حيق ألحد الورثة إسقاط احلق الشخصي والقانوني عن شخص متهم
بقتل شقيقته؟
اجلواب :شرع اهلل القصاص يف القتلّ ،
وحث على العفو ،فقال سبحانه وتعاىل{ :يا
اص فيِ اْل َقتَْلى الحُْ ُّر ِبالحُْ ِّر َواْل َعبْ ُد ِباْل َعبْ ِد َوالأُْ نثَى
أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُوا ُكتِ َ
ب َعَليْ ُك ُم اْل ِق َص ُ
وف َوأَدَاٌء إَِليِْه ِبإِ ْح َسا ٍن َذِل َك تخَْ ِف ٌ
يف ِّمن
ِبالأُْ نثَى َف َم ْن ُع ِف َي َلُه ِم ْن أَ ِخيِه َش ْيٌء َف ِّاتبَ ٌ
اع ِبالمَْْعُر ِ
()1
َ
يب ،صلى اهلل عليه
َّرِّب ُك ْم َو َرحمَْ ٌة}  ،وعن أنس بن مالك ،رضي اهلل عنه ،قالَ (:ما َرأيْ ُت النَّ َّ

اص إِ َّال أَ َم َر ِفيِه ِباْل َع ْف ِو)(.)2
وسلمُ ،رِف َع إَِليِْه َش ْيٌء فيه ِق َص ٌ

والذي له حق املطالبة بالقصاص هم ورثة املقتول؛ فهم أولياؤه( .)3قال رسول اهلل ،
صلى اهلل عليه وسلم( :أَ َال إن ُ
ُم َه َذا اْل َقتِ َ
يل ِم ْن ُه َذيْ ٍلَ ،وإِِّني َعاِقُلُه،
َّك ْم َم ْع َش َر ُخزَا َعَة َقتَْلت ْ
ِ
َف َم ْن ُقتِ َل َلُه َب ْع َد َم َق َال َه ِذهِ َقتِ ٌ
ريَتينْ ِ َ :بينْ َ أَ ْن يَأْ ُخ ُذوا اْل َع ْق َل ،أو يَ ْقُتُلوا)(.)4
يل َفأَ ْهُلُه َبينْ َ ِخ َ
تيِ
ويصح العفو عن القصاص شرط أن يكون من بيده العفو مكلفاً بالغاً ً
عاقال ،وأن

ولي املقتول ،وورثته كما نص
يصدر العفو من صاحب احلق يف استيفاء القصاص وهو ّ
عليه احلديث السابق ،فمن ملك حق القصاص فله حق العفو بشرطه املذكور( ،ولو عفا
بعض املستحقني سقط أيضاً ،وإن مل يرض البعض اآلخر؛ ألن القصاص ال يتجزأ)(.)5
 1البقرة.178 :
 .2سنن أبي داود ،كتاب الديات ،باب اإلمام يأمر بالعفو يف الدم ،وصححه األلباني.
 .3بدائع الصنائع ،242 /7 :مغين احملتاج.274 /5 :
 .4سنن أبي داود ،كتاب الديات ،باب ولي العمد يرضى بالدية ،وصححه األلباني.
 .5مغين احملتاج.288 /5 :
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والشخص املذكور يف السؤال إذا كان بالغاً ً
عاقال مكلفاً؛ فله أن يسقط حقه الشخصي
يف القصاص ،كونه وريثاً .واهلل تعاىل أعلم.
 .2حكم إجهاض جنني قبل نفخ الروح بداعي تنظيم األسرة
السؤال :هل جيوز اإلجهاض يف األسبوع األول من احلمل دون ضرورة لذلك ،بسبب
الرغبة يف تباعد األمحال ،وتنظيم األسرة؟
اجلواب :إسقاط احلمل يف خمتلف مراحله حيرم شرعاً ،إال بسبب شرعي ،أو ضرورة
ملحة تستدعيه ،وليس من ذلك االكتفاء مبا لدى الزوجني من أوالد ،وال بسبب
املشقة يف تربيتهم ،ويأثم من يشارك فيه ،وهو ما ذهب إليه جملس اإلفتاء األعلى يف
س َّال َح َّر َم ُ
اهلل إِل
فلسطني ،يف قراره رقم ،)66 /2( :واهلل تعاىل يقولَ { :ولاَ َت ْقُتُلوا الن ْف
َّ َ تيِ
(سأَْل ُت النَّبيِ ََّ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،أَ ُّي
ِبالحْ َ ِّق}( ،)1وعن عبد اهلل ،رضي اهلل عنه ،قالَ :

الذنْب أَ ْع َظ ُم ِعنْ َد اهللِ؟ َق َ
َّ
يمُ ،قْل ُت:
ال :أَ ْن جَْت َع َل هللِ ِندًّا َو ُه َو َخَل َق َكُ ،قْل ُت :إِ َّن َذِل َك َل َع ِظ ٌ
ِ

ُث َّم أَ ُّي؟ َق َ
الَ :وأَ ْن َت ْقت َ
ُل َوَل َد َك تخََ ُ
اف أَ ْن يَ ْط َع َم َم َع َك ،)2()...واهلل تعاىل أعلم.
 .3حكم دية األسنان
السؤال :هل لألسنان دية؟ وما مقدارها؟

اجلواب :اتفق العلماء على دية أسنان اإلنسان ،سواء كان عم ًدا أم خطأً ،قال ابن قدامة
مخس يف ّ
املقدسي( :ال نعلم بني أهل العلم خالًفا يف َّ
كل سن ،وقد
مخس ٌ
أن دية األسنان ٌ
روي ذلك عن عمر ابن اخلطاب ،وابن عباس ،ومعاوية ،وسعيد بن املسيب ،وعروة،
 .1اإلسراء.33 :
ُم َت ْعَل ُمو َن}
 .2صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة البقرة ،باب قوله تعاىلَ{ :فلاَ جَْت َعُلوا لهلِ ِ أَْندَادًا َوأَْنت ْ
(البقرة.)22 :
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وعطاء ،وطاوس ،والزهري ،وقتادة ،ومالك ،والثوري ،والشافعي ،وإسحاق ،وأبي حنيفة،
وحممد بن احلسن)(.)1
يب ،صّلى اهلل عليه
ومقدار دية ّ
الس ّن نصف عشر الدّية؛ لمِ ا جاء عن ابن عبّاس :أ ّن (النّ ّ

الس ِّن مَ ْ
خ ًسا ِم َن الإِِْب ِل)( ،)2أ ّما تقديرها بالنقد؛ فقد جاء يف قرار جملس
وسّلمَ ،ق َضى فيِ ِّ
اإلفتاء األعلى رقم 86 /2 :بتاريخ 2011/ 2/ 24م :بأ ّن قيمة الدّية املخففة تقدّر بأربعة
ومثانني ألف دينار أردني (.)84000
الس ّن نصف عشر الدّية ،وتقدّر بأربعة آالف ومائيت دينار
وبناًء عليه ،فإ ّن مقدار دية ّ
أردني ( .)4200واهلل تعاىل أعلم.

 .1املغين.451 /8 ،
وصححه األلباني.
 .2سنن ابن ماجة ،كتاب الديات ،باب دية األسنانّ ،
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 .1حكم زراعة الشعر ملن سقط شعره
السؤال :امرأة متزوجة ،وهي يف العقد الثالث من عمرها ،بدأ شعرها يتساقط كلياً يف
بعض املناطق ،وتريد أن تتداوى لذلك ،عن طريق زراعة الشعر للمناطق املتساقطة ،من
شعر رأسها ،فهل يباح هلا ذلك؟ وهل يعد ذلك من الوصل املحُ َّرم؟
اجلواب :جيوز هلذه املرأة أن جتري عمليات زرع الشعر ملناطق تساقط شعر رأسها ،إلزالة
هذه العيوب احلادثة ،وهذا من باب العالج وإزالة العيب ،ال من أجل إضافة التجميل
وطلب الزينة املنهي عنها.
وال يعد كذلك من باب تغيري خلق اهلل تعاىل ،بل هو رد األمر إىل ما خلق اهلل تعاىل،
وصال للشعر املنهي عنه يف حديث النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ :
ً
وال يعترب أيضاً
(ل َع َن

ُ
اصَلَةَ ،والمُْ ْستَ ْو ِصَلَة)( ،)1ألن الغرض من الوصل احملرم هو زيادة احلسن ،وطلب
اهلل اْل َو ِ
الزينة ،وتقليد غري املسلمني ،وهو يف حقيقته غش وتدليس ،وفيه تغيري خللق اهلل تعاىل،
وبني املسألتني فرق واضح ،واهلل تعاىل أعلم.
 .2حكم ترتيب احلواجب

السؤال :هل جيوز ترتيب احلواجب بإزالة الشعر الزائد ؟
اجلواب :األصل أ ّن إزالة ّ
الشعر من احلاجبني بطريقة النّتف حرام ،إذ هو النّمص
الذي نهى عنه رسول اهلل ،صّلى اهلل عليه وسّلم ،ولعن صاحبته ،فعن علقمة ،رضي اهلل
(ل َع َن َعبْ ُد اهللِ اْل َو مِ َ
عنه ،قالَ :
ات َخْل َق اهللِ،
ات ِلْل ُح ْس ِن ،المُْ َغيرَِّ ِ
اتَ ،والمُْتَ َفِّل َج ِ
َم َص ِ
اش ِ
اتَ ،والمُْتَن ِّ

وبَ :ما َه َذا؟ َق َ
ال َعبْ ُد اهللَِ :و َما ِلي لاَ أَْل َع ُن َم ْن َل َع َن َر ُس ُ
ول اهللِ)(.)2
َف َق َال ْ
ت ُأ ُّم يَ ْعُق َ
 .1صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب الوصل يف الشعر.
 .2صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب املتنمصات.
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أما بالنّسبة إىل ترتيب احلاجب وتهذيبه ،فيجوز يف حالة كونه يسبب أذى لصاحبته،
وحرجا شدي ًدا ،بسبب طوله ومسكه اخلارج عن املألوف والطبيعي ،فيتعامل معه يف هذه
ً
احلالة ،على أنّه آفة جيوز إزالتها ،أو مرض جيوز عالجه ،واهلل تعاىل أعلم.
 .3حكم وضع الكريم على الوجه
السؤال :هل جيوز وضع الكريم على الوجه؛ إلخفاء البقع السوداء؟
اجلواب :فال حرج يف وضع الكريم على الوجه ،إن مل يرتتب على ذلك حمظور شرعي
كالتغرير والغش والتدليس ،إن كان الشخص يريد الزواج ،واهلل تعاىل أعلم.
 .4حكم خلع النقاب بعض األوقات أمام املدرس
السؤال :أنا طالبة جامعية منقبة أدرس الطب ،وأقل حماضرة لدينا تستغرق ساعتني ،فهل
جيوز لي إظهار وجهي أمام دكتور اجلامعة؟

ين
اجلواب :ذهب مجهور الفقهاء إىل أن وجه املرأة ليس بعورة ،لقوله تعاىلَ { :ولاَ ُيبْ ِد َ

َه َّن إِلاَّ َما َظ َه َر ِمنْ َها}( ،)1وقال ابن عباس عما جيوز إظهاره من املرأة( :وجهها وكفيها
ِزينَت ُ
واخلامت)( ،)2وذهب 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؛ ومبا أن الوجه ليس عورة عند اجلمهور ،فيجوز لك أن تسرتي وجهك بلبس
النقاب ،ولك أن تكشفيه؛ ألن لبس النقاب يأخذ حكم املباح ،وتبعاً لذلك جيوز لك
كشف وجهك أمام املدرس خالل حضور حماضرات اجلامعة ،واهلل تعاىل أعلم.
 .1النور.31 :
 .2أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن.513 /3 :
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 .5حكم لبس الساعة يف اليمني
السؤال :هل صحيح أن لبس الساعة يف اليد اليمنى ،هو املوافق للسنة؟ أم أن لبسها
يف اليمني ،أو الشمال كالهما جائز وسنة؟
اجلواب :إن الساعة واقعة جديدة مل تكن على عهد رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
حتى حيكم عليها بسنية لبسها يف اليمني أو يف الشمال ،وإذا كان األمر كذلك ،فإنها
تبقى يف دائرة االجتهاد ،لعدم ورود النص الصريح الصحيح فيها ،ومن املعلوم أن
مسائل االجتهاد ال إنكار فيها ،إذ إن األمر فيه سعة واحلمد هلل ،فالفقهاء أمجعوا على جواز
التختم يف اليمني ،وعلى جواز التختم بالشمال ،وال كراهية يف واحدة منهما.
رجح لبس الساعة باليمني ،نظراً
ولكنهم اختلفوا يف أيتهما أفضل ،فمنهم من َّ
لألحاديث اليت وردت يف باب التيامن ،وعدم التشبه بالكفار.
رجح لبسها يف اليد الشمال؛ ألنه يستعمل يده اليمني لوضعها يف يده
وبعضهم َّ
الشمال ،وألن لبسها يف اليمني تعيق العمل ،وتتعرض للكسر ،ولبسها يف الشمال
أسلم يف الغالب ،ومرحية للنظر إليها ،وبعضهم ساوى بني األمرين ،فأيهما فعل فهو
خري ،وقاسوه على لبس اخلامت؛ ألنه أشبه شيء بالساعة ،حيث لبسه النيب ،صلى اهلل عليه
وسلم ،يف اليمني كما لبسه يف الشمال.
وخالصة األمر ،أنه ال حرج يف لبس الساعة يف اليد اليمنى أو اليسرى ،وخيتار الرجل
يف ذلك األيسر له ،وال يوصف شيء من ذلك بأنه خمالف للسنة؛ ألنها من مسائل
االجتهاد ،اليت ال إنكار فيها.
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 .6حكم لبس احلذاء واقفًا
السؤال :ما حكم لبس احلذاء واقفاً؟ وهل ورد فيه أحاديث صحيحة؟ وما حكمه يف
حالة ثبوت النص ،الكراهة أم التحريم؟
اجلواب :جيوز لبس احلذاء قائماً ،إذا كان الشخص ال حيتاج إىل مساعدة يده يف لبسه،
شق عليه لبس حذائه وهو قائم ،فاألفضل له يف
فإذا احتاج إىل مساعدة يده لشده ،أو َّ
هذه احلالة أن يلبسه وهو جالس؛ ألنه أسهل عليه ،وأمكن له ،وخاصة إذا خشي على
نفسه الوقوع ،أو االنقالب إذا لبسه قائماً ،لصحة احلديث الوارد يف ذلك ،عن أبي
َ
هريرة ،رضي اهلل عنه ،قالَ( :ن َهى َر ُس ُ
الر ُج ُل،
ول اهللَِ ،صَّلى اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،أ ْن يَنْتَ ِع َل َّ

َو ُه َو َقاِئ ٌم)(*) ،وعليه فالنهي الوارد يف احلديث ،هو لإلرشاد فقط ،وليس للتحريم ،واهلل
1

تعاىل أعلم.
 .7حكم ارتداء املالبس املكتوب عليها
السؤال :ما حكم ارتداء املالبس املكتوب عليها؟
اجلواب :الكتابة على املالبس جائزة إن مل تشتمل على أمور حمرمة ،مع التنبيه إىل أن
املالبس ميكن أن تتعرض لالمتهان ،كالدخول بها إىل بيوت اخلالء ،من هنا ذهب بعض
العلماء إىل منع كتابة ما فيه ذكر اهلل تعاىل على املالبس؛ ولكن إذا كانت مصونة عن
االمتهان فال حرج من الكتابة عليها ،واهلل تعاىل أعلم.

* سنن الرتمذي ،كتاب اللباس عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف كراهية أن ينتعل الرجل
وهو قائم ،وصححه األلباني.
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.8حكم عرض رؤوس فتيات على مواقع النت ،وتقديم املرأة برامج تلفازية
السؤال :ما حكم الشرع يف عرض صور لرؤوس فتيات دون أجسامهن يف أحد مواقع
اإلنرتنت ،ألجل اإلعالم؛ كمصممات ديكور منزلي؟ وما حكم ظهور النساء يف برامج
تلفازية دينية؟
اجلواب :فرض اهلل تبارك وتعاىل احلجاب على نساء النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى
بيِ
َ
اج َك َوَبنَاِت َك
نساء املؤمنني تطهرياً لقلوبهم وقلوبهن ،فقال تعاىل{ :يَا أيُّ َها النَّ ُّ ُق ْل لأَِ ْز َو ِ
ني َعَليْ ِه َّن ِم ْن َجلاَ ِبيبِ ِه َّن َذِل َك أَْدَنى أَ ْن ُي ْع َرْف َن َفلاَ ُي ْؤَذيْ َن َو َكا َن ُ
ني ُي ْدِن َ
َوِن َساِء المُْ ْؤ ِمنِ َ
اهلل

يما}( ،)1وإن وضع املرأة صورتها على مواقع اإلنرتنت ،وإن كانت حمجبة فيه،
َغُفو ًرا َر ِح ً
مظنة الفتنة والشبهة ،حيث يرى صورتها الرب والفاجر ،مما ينايف السرت والعفة ،ويف عدم
وضع صورتها إغالق هلذا الباب ،حيث ميكن للفجرة التالعب بصورتها ودبلجتها
بالوسائل احلديثة ،مما قد يؤدي إىل خدش حيائها ومسعتها والتنقيص من شأنها.
وعليه؛ فمن احلكمة أن تتجنب املرأة وضع صورتها على مواقع النت؛ ألن يف ذلك
إغالقاً لباب من أبواب الشر ،وسداً للذريعة ،أما إن كانت هناك ضرورة لوضعها،
فتقدر الضرورة بقدرها ،وال يراها إال من يهمه األمر ،وتكون الصورة ضمن الضوابط
الشرعية ،وبالنسبة إىل تقديم املرأة برامج دينية على التلفاز ،فيجوز هلا ذلك ضمن
الضوابط الشرعية ،واهلل تعاىل أعلم.

* األحزاب.59 :
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.1حكم االشرتاك يف املسابقات على الفضائيات
السؤال :ما حكم االشرتاك يف برامج املسابقات الثقافية الذي تعرضه الفضائيات يف
شهر رمضان وغريه ،بالتنسيق مع بعض شركات االتصاالت ،علماً أن سعر املكاملة أو
الرسالة إليها يكون أضعاف سعرهما يف الوضع العادي ،وحجتها يف ذلك ،اإلنفاق على
العاملني لديها ،وتغطية مصاريفها؟
اجلواب :إن بعض الفضائيات تعمد إىل إجراء مسابقات ثقافية ،بهدف جين األموال
الطائلة من جيوب املتصلني ،وذلك عن طريق شراء خطوط معينة من شركات االتصال،
حبيث يكون سعر دقيقة االتصال على هذه اخلطوط أكثر من سعرها العادي ،وذلك يدخل
ضمن مسابقات اليانصيب ،وهو امليسر احلرام (القمار) ،الذي حرمه اهلل تعاىل ،فقال

اب َو َ
ين آ َمنُوا إمَّنَا الخْ َ ْمُر َوالمَْيْ ِسُر َو َ
ّ
س ِم ْن َع َم ِل
جل شأنه{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
األن َ
ْص ُ
األ ْزالُم ِر ْج ٌ
ِ
َّ
اجتَنُِبوُه َل َعَّل ُك ْم ُت ْفِل ُحو َن}(*) ،وفرق السعر بني املكاملة العادية ،وبني األخرى
الشيْ َطا ِن َف ْ
1

اخلاصة باملسابقات هو مبثابة اليانصيب ،أو املقامرة اليت يقدم فيهما املرؤ ً
ماال انتظاراً

جلائزة مادية ،قد تنتهي بربح أو خسارة ،وهذا عني امليسر احملرم.
أما االشرتاك يف مسابقات هاتفية وغريها دون دفع مقابل مادي من املشارك فيها ،فيجوز
ضمن ضوابط بينّها قرار جملس اإلفتاء األعلى رقم 78 /1:بتاريخ 2010 /1/ 21م ،وفيه
(إذا كان املشرتك يف املسابقات الثقافية املشار إليها يف السؤال ال يدفع شيئاً من املال
مقابل الدخول يف املسابقة ،مبا يف ذلك أجرة االتصال من أجل املشاركة ،حيث ُيظن
بوجود تنسيق بني اجلهة املنظمة للمسابقة ،وبني بعض شركات االتصاالت ،وكذلك
املوقع املنظم للمسابقة ال يروج لفتنة أو بدعة ،واإلعالنات املدفوعة ال توجد فيها أي
* املائدة.90 :
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شبهة ،فال حرج وال مانع من االشرتاك يف هذه املسابقات الثقافية ،وما عدا ذلك فهو
حرام شرعاً) ،وعليه؛ فينبغي االبتعاد عن هذا النوع من املسابقات ،ملا فيه من شبهة
امليسر ،واهلل تعاىل أعلم.
 .2حكم بناء منزل لألهل أم ملؤسسة خريية
السؤال :أرغب يف بناء منزل ملؤسسة من باب الصدقة اجلارية ،مع العلم أن األهل
حباجة إىل هذا املنزل ،ولكين غري راضية عن تصرفاتهم الدينية ،فمن األحق بهذا املنزل،
املؤسسة أم األهل؟
اجلواب :األصل أن األهل واألقارب هم أحق الناس بالرب والصلة والصدقة واإلحسان،

حيث أمرنا ديننا احلنيف برب الوالدين واألهل ،وصلة الرحم ،يقول اهلل تعاىل{ :يَ ْسأَُلوَن َك

َ
ُم ِم ْن َخيرْ ٍ َفِلْل َواِل َديْ ِن َوالأَْْق َرِب َ
يل
َماَذا ُينْ ِفُقو َن ُق ْل َما أَْن َف ْقت ْ
ني َواْب ِن َّ
ني َواْليَتَا َمى َوالمْ َسا ِك ِ
السبِ ِ
يم}( ،)1وقال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمِ( :دينَا ٌر
َو َما َت ْف َعُلوا ِم ْن َخيرْ ٍ َفإِ َّن اهللَ ِبِه َعِل ٌ
ََ
يل اهللَ ،وِدينَا ٌر أَْن َف ْقتَُه فيِ َرَقبٍَةَ ،وِدينَا ٌر َت َص َّدْق َ
نيَ ،وِدينَا ٌر أَْن َف ْقتَُه
ت ِبِه َعَلى ِم ْس ِك ٍ
أْنف ْقتَُه فيِ َسبِ ِ
َعَلى أَ ْهِل َك ،أَ ْع َظ ُم َها أَ ْج ًرا َّال ِذي أَْن َف ْقتَُه َعَلى أَ ْهِل َك)( ،)2والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
َ َ
َ َ
َ َ
َ َ َ
اسَ ،وإن َ
َّك َل ْن
يقول( :إِنَّك أ ْن َتذ َر َو َرَثتَك أ ْغنِيَاَء َخيرٌْ ِم ْن أ ْن َتذ َر ُه ْم َعالًة يَتَك َّفُفو َن النَّ َ ِ

ُتنْ ِف َق َن َف َقًة َتبْتَ ِغي ِب َها َو ْجَه اهللِ إِلاَّ ُأ ِج ْر َت ِب َها)(.)3

وعليه؛ فاألوىل أن يبنى هذا املنزل لألهل ،وبالنسبة إىل قضية الرضا عن تصرفات

األهل ،فتلك مسألة ينبغي أن ُيفصل املوقف منها عن جانب حقوقهم ،وتلبية حاجاتهم،
واهلل تعاىل يقولَ { :ولاَ يَأَْتل ُأ ُ
الس َعِة أَ ْن ُي ْؤُتوا ُأوِلي اْلُق ْرَبى َوالمَْ َسا ِك َ
ني
ولو اْل َف ْض ِل ِمنْ ُك ْم َو َّ
ِ

 .1البقرة.215 :
 .2صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب فضل النفقة على العيال واململوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم
عنهم.
 .3صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب رثاء النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،سعد بن خولة.
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اهلل َل ُك ْم َو ُ
ين َسبِيل اهللِ َوْليَ ْعُفوا َوْليَ ْص َف ُحوا أَلاَ تحُ ِبُّو َن أَ ْن يَ ْغ ِف َر ُ
اهلل َغُفو ٌر
َوالمُْ َه ِ
ِ
اج ِر َ فيِ

يم}(*) ،واهلل تعاىل أعلم.
َر ِح ٌ
1

 .3حكم التعامل مع البنت الفاسقة واملؤذية
السؤال :شخص له بنت فاسقة ومؤذية ،حتاول قتل أمها ،وتسرق من البيت ومن
خارجه ،وتتعامل بالسحر ،واحملرمات ،علماً أنه أدخلها مدرسة دينية إلصالحها فلم يجُ ِد
ذلك شيئاً معها ،وسرقت من املدرسة ،وخياف أهلها من تزوجيها ،فماذا يفعل معها؟
اجلواب :إن املسؤولية اليت تقع على عاتق اآلباء جتاه أبنائهم كبرية ،ال تنحصر يف
البيان والتعليم ،وإمنا تكون كذلك بالتأديب والرتبية ،والرعاية والعناية ،من الصغر
حتى الكرب ،بالوسائل املمكنة للوالدين ،حتى ينشأ الولد صاحلاً وباراً ألهله ،وبالنسبة
إىل التعامل مع البنت الفاسقة املؤذية ،فيكون ببذل املستطاع يف النصح هلا ،وترغيبها
وترهيبها وتذكريها باهلل تعاىل ،ومساعدتها على انتقاء الصديقات الصاحلات ،وإبعادها
عن رفيقات السوء ،وحثها على مساع الدروس الدينية يف املسجد وغريه ،ومبطالعة الكتب
أو مساع الدروس واملواعظ املفيدة اليت ترقق القلوب ،وإدخال الوسطاء إلصالحها من
أهل العلم واحلكمة ،والدعاء هلا باهلداية ،فإن بقيت تعمل احملرمات وتؤذي غريها،
ويرتتب على وجودها يف البيت وقوع مصائب ال حتمد عقباها ،عندئ ٍذ ُترسل إىل بيوت
التأهيل واإلصالح ،وبذلك يؤمن شرها ،وتتوقف عما تفعله.
وبالنسبة إىل املطلوب عمله للفتاة الفاسقة اليت ترتكب احملرمات ،واملؤذية ،قبل ارتباطها
بزوج ،فينبغي حثها على التوبة والتوقف عن أعماهلا اآلمثة ،لئال ُيظلم زوجها ،أو يرتتب
على زواجها مشكالت أكرب ،ويف األحوال مجيعها ال جيوز ألحد من أهلها أو غريهم
* النور.22 :
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قتلها بسبب ارتكابها احملرمات والكبائر ،أو حملاولتها قتل أحد األشخاص؛ ألن املسؤول
عن املعاقبة بالقتل هو احلاكم فقط ،وليس األهل أو غريهم من الناس ،واهلل تعاىل أعلم.
 .4حدود زيارة بنت العم املطلقة
السؤال :زوجي يكثر من زيارة بنت عمه املطلقة اليت تسكن مع أبنائها ومنهم كبار،
وهذا تسبب يف مشكالت بيننا؛ ألنه خرج عن املألوف ،فما حدود الشرع يف ذلك؟
اجلواب :إن صلة الرحم من األمور اليت حث عليها الدين احلنيف ور ّغب فيها ،وحذر
من قطعها ،بل قرن اهلل تعاىل قطع األرحام بالفساد يف األرض الذي هو من أكرب الكبائر،

ُم إ ْن َت َوَّليْت ْ َ
لأَْ
ض َوُت َق ِّط ُعوا أَ ْر َحا َم ُك ْم}(*)،
فقال عز وجلَ{ :ف َه ْل َع َسيْت ْ ِ
ُم أ ْن ُت ْف ِس ُدوا فيِ ا ْر ِ
1

وعلى املسلم أن يصل رمحه قدر ما يستطيع ،ودون أن يكون يف زيارته إيذاٌء ألحد ،وخيتار
األوقات املناسبة للزيارة.
وبالنسبة إىل زيارة بنت العم ،فينبغي فيها التقيد بالضوابط الشرعية ،وجتنب أي حمظور
شرعي ،من خلوة ،أو نظر حمرم ،أو تربج ،أو ملس آثم ،وحنو ذلك من احملرمات ،واهلل تعاىل
أعلم.
 .5حكم حضور األعراس ومشاهدة املسلسالت
السؤال :إني ملتزمة دينياً ،وأدعو غريي للخري وأمور الدين ،ولكين أشاهد املسلسالت
وأحضر األعراس اليت فيها أغا ٍن ،فأخذت تناديين صديقاتي بالشيخة ،فأشعر بالرياء؛
ألني أع ّد نفسي مقصرة دينياً ،وأقول ما ال أفعل ،فهل هذا من الوسواس؟ وماذا أفعل؟

اجلواب :إن ما تقومني به من دعوة الناس إىل اخلري ،والتزام الطاعات ،واخلوف من
الرياء ،يدل ،واهلل تعاىل أعلم ،على حسن إميانك ،والواجب على املسلم أن يكون بني
* حممد.22 :
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الرجاء واخلوف؛ ألن اهلل ذم الذين يأمنون مكره ،وذم القانطني ،فقال سبحانه{ :أََفأَِمنُوا

اسُرو َن}( ،)1وقال سبحانه{ :لاَ َت ْقن ُ
َطوا ِم ْن َرحمَْ ِة
َم ْك َر اهللِ َفلاَ يَأَْم ُن َم ْك َر اهللِ إِلاَّ اْل َق ْوُم الخْ َ ِ
اهللِ}( ،)2فال يقنط املسلم من رمحة اهلل ،وال يأمن مكر اهلل ،فعلى املكلف أن خياف اهلل،
وحيذر من اقرتاف املعاصي ،ويسارع يف التوبة ،ويسأل اهلل تعاىل العفو ،ونقل عن الحْ َ َس ِن
اْلبَ ْصري ،رَحمِ َُه اهلل ،قوله( :المُْ ْؤ ِم ُن يَ ْع َم ُل ِب َّ
ات َو ُه َو ُم ْش ِفق َو ِجل َخاِئ ٌ
اجُر
الطا َع ِ
فَ ،واْل َف ِ
ِ

اصي َو ُه َو آ ِم ٌن ).
يَ ْع َم ُل ِبالمََْع ِ

()3

أما مشاركتك يف أفراح األقارب واألصدقاء ،ففي ذلك اخلري الذي يولد احملبة والرتابط

بني الناس ،واإلنسان حياول أن يغري احلرام ومينعه قدر ما يستطيع ،باليد ،أو بالقول
والنصح ،أو بالقلب ،فإن مل تتمكين من توقيف األغاني املاجنة ،ال باليد وال بالقول،
فانكريها بقلبك ،وأعرضي عن مساعها قدر استطاعتك ،قال تعاىلَ { :وإَِذا سمَ ِ ُعوا َّ
الل ْغ َو
أَ ْع َر ُضوا َعنُْه}(.)4
وخبصوص مشاهدة املسلسالت ،فينبغي ترك املخالف للشرع منها؛ وعلى املرء
التوقف عن اخلطأ ،والتوبة إىل اهلل الغفور الرحيم.
أما بالنسبة إىل اخلوف من الرياء ،فهو أمر جيد؛ ألن الرياء شرك خفي ،لكن اخلوف
منه ينبغي أن ال حيمل على اإلحباط عن عمل الصاحلات ،وجتاوز األخطاء باالستغفار
والتوبة ،وكل ابن آدم خطاء ،وخري اخلطائني التوابون ،وعلى السائلة أن توطن نفسها
على االطمئنان جتاه اهلل ،وتستمر يف دعائها إىل اخلري ،وهلا بذلك األجر والثواب ،واهلل
تعاىل أعلم.
 .1األعراف.99 :
 .2الزمر.53 :
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 .6حكم إرفاق إعالنات مع حماضرات إسالمية لداعية
السؤال :ما حكم إرفاق إعالنات مباحة مع حماضرات إسالمية لداعية إسالمي معروف،
علماً أنين ال أنسبها لنفسي ،وأجين من ذلك بعض املال ،وهذه احملاضرات متوافرة على
موقع الداعية بشكل جماني ،واستأذنت إدارة املوقع ،فرفضوا؛ ألنها متوافرة بشكل جماني
للجميع؟
اجلواب :األصل يف العمل بالدعاية اإلباحة ما مل يقرتن به حرام ،أو إعانة على حرام،
فحينئذ يصبح حراماً ،وهذا العمل ال خيلو من حالتني:
األوىل :أن تكون الدعاية أو اإلعالن مشتملة على شيء من احملرمات ،فتكون حمرمة،

كونها تندرج حتت باب اإلعانة على اإلثم والعدوان ،واهلل تعاىل يقولَ { :وَت َعا َوُنوا َعَلى

اْلبرِ ِّ َوالتَّ ْق َوى َولاَ َت َعا َوُنوا َعَلى الإِْْثمِ َواْل ُع ْد َوا ِن}(*).
1

الثانية :أن تكون الدعاية أو اإلعالن لشيء حالل ،وال يشتمالن على شيء من

احملرمات ،وهنا يكون العمل بهما جائزاً.
أما بالنسبة إىل العمل املباح املرتبط بطرف آخر ،فينبغي أن يتم بالرتاضي بني املتعاقدين،
وإذا وقع خالف حول حيثيات العمل املشرتك بينهم ،فالقضاء هو صاحب االختصاص
البت فيه ،والنّظر يف البيّنات ،وليس اإلفتاء ،فيمكن الرجوع إليه للفصل يف ذلك
يف ّ
حسب األصول ،واهلل تعاىل أعلم.
 .7حكم كالم املرأة مع غري املسلمني من أجل الدعوة إىل اهلل
السؤال :ما حكم كالم املرأة مع غري املسلمني من أجل الدعوة إىل اهلل؟
اجلواب :يف حال كون الداعية امرأة واملدعو رجلاً  ،فال بد من مراعاة الضوابط الشرعية
* املائدة.2 :
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اخلاصة باحملاورة بني اجلنسني ،كأمن الفتنة ،وعدم اخلضوع بالقول ،والتزام احلجاب
الشرعي؛ وجتنب اخللوة ،لئال تعود الدعوة بفساد الداعية ،وضياع املدعو ،فإذا خشيت
املرأة الداعية على نفسها الفتنة ،سواء على صعيد الشبهات أم الشهوات ،فال جيوز هلا
املخاطرة بدينها؛ ألن صيانة النفس والدين واجب عيين ،والدعوة إىل اهلل واجب كفائي،
فيقدم العيين على الكفائي .واهلل تعاىل أعلم.
 .8سبب تأخر الزواج وعقوق الوالدين
السؤال :أنا فتاة خطبت مرتني ومل أوفق ،وكلما تقدم شاب خلطبيت أشعر برفضه
وكرهه ،وعدم التفاؤل ،وعدم الرغبة يف الزواج ،وعندي إحساس بأن تأخر زواجي هو
بسبب عدم حمبة والدتي لي ،وكثرة اخلالفات بيننا ،فهل هلذا تفسري ديين؟
بر األ ّم من أعظم القربات ،وأوجب الواجبات؛ قال تعاىلَ {:و َو َّصيْنَا
اجلواب :إ ّن ّ
نسا َن ِب َواِل َديِْه َ
حمََلتُْه ُأ ُّمُه َو ْهنًا َعَلى َو ْه ٍن َوِف َص ُالُه فيِ َعا َمينْ ِ أَ ِن ْ
اش ُك ْر ِلي َوِل َواِل َديْ َك
الإِْ َ
(جاَء َر ُج ٌل إِلىَ َر ُسو ِل اهللَ ،صَّلى
ري}( ،)1وعن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قالَ :
إَِل َّي المَْ ِص ُ
الُ :أ ُّم َكَ ،ق َ
ول اهللِ؛ َم ْن أَ َح ُّق النَّاس بحُِ ْسن َص َحاَب ؟ َق َ
ال :يَا َر ُس َ
اللهّ َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ف َق َ
الُ :ث َّم
ِ
ِ
تيِ
الُ :ث َّم َم ْن؟ َق َ
الُ :ث َّم ُأ ُّم َكَ ،ق َ
الُ :ث َّم َم ْن؟ َق َ
الُ :ث َّم ُأ ُّم َكَ ،ق َ
َم ْن؟ َق َ
الُ :ث َّم أَُبوك)( ،)2وعقوق
الوالدين من أكرب الكبائر ،وهو من عالمات قسوة القلوب ،قال تعاىلَ { :وَب ًّرا ِب َواِل َدِتي

َومَلْ يجَْ َعْل َجبَّا ًرا َش ِقيًّا}( ،)3فينبغي لك احلرص على بر أمك ،واإلحسان إليها ،وطاعتها،
نيِ
ومصاحبتها باملعروف.
وبالنسبة إىل موضوع الزواج ،فهو من األمور املقدرة من اهلل تعاىل على عباده ،فال
 .1لقمان.14 ،
 .2صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب من أحق الناس حبسن الصحبة.
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179

جتزعي لتأخر زواجك ،واحذري من كيد الشيطان حتى ال يلقي يف نفسك اليأس ،وثقي
بأن اهلل قد يصرف عنك شيئاً ترغبني فيه ،ويدخر لك خرياً منه ،يقول اهلل تعاىلَ { :ع َسى

ُم لاَ
أَ ْن َت ْك َر ُهوا َشيْئًا َو ُه َو َخيرٌْ َل ُك ْم َو َع َسى أَ ْن تحُ ِبُّوا َشيْئًا َو ُه َو َش ٌّر َل ُك ْم َو ُ
اهلل يَ ْعَل ُم َوأَْنت ْ

َت ْعَل ُمو َن}( ،)1وقال ابن القيم ،رمحه اهلل تعاىل( :والعبد جلهله مبصاحل نفسه ،وجهله بكرم
ربه وحكمته ولطفه ،ال يعرف التفاوت بني ما منع منه وبني ما ادخر له ،بل هو مولع
حبب العاجل وإن كان دنيئاً ،وبقلة الرغبة يف اآلجل وإن كان علياً)(.)2
وعليك باحملافظة على االستعفاف حتى يتيسر لك الزواج املشروع ،واهلل تعاىل
احا َحتَّى ُي ْغنِيَ ُه ُم ُ
اهلل ِم ْن َف ْضِلِه}( ،)3وننصحك
ف َّال ِذ َ
ين لاَ يجَِ ُدو َن ِن َك ً
يقولَ { :وْليَ ْستَ ْع ِف ِ
بتحصني نفسك من الشيطان من خالل االلتزام الكامل بالصالة ،واللباس الشرعي،
وقراءة القرآن ،واألوراد ،واألذكار املخصوصة قبل النوم وأطراف النهار ،قال تعاىلَ { :وإِ َّما

ين َّات َق ْوا إَِذا َم َّس ُه ْم َطاِئ ٌ
يَنْ َز َغنَّ َك ِم َن َّ
ف
يم * إِ َّن َّال ِذ َ
الشيْ َطا ِن َن ْز ٌغ َف ْ
استَ ِع ْذ ِباهللِ إَِّنُه سمَ ِي ٌع َعِل ٌ
ِم َن َّ
استَ ِع ْذ
الشيْ َطا ِن َت َذ َّكُروا َفإَِذا ُه ْم ُمبْ ِصُرو َن}( ،)4وقال اهلل تعاىلَ{ :فإَِذا َق َرأْ َت اْلُق ْرآ َن َف ْ
ِ
س َلُه ُسْل َط ٌ
ِباهللِ ِم َن َّ
ين آ َمنُوا َو َعَلى َرِّب ِه ْم يَتَ َو َّكُلو َن*
ان َعَلى َّال ِذ َ
الر ِجيم *إَِّنُه َليْ َ
الشيْ َطا ِن َّ

ين ُه ْم ِبِه ُم ْش ِر ُكو َن}( ،)5فاستعيين باهلل الذي نسأله
ين يَتَ َوَّل ْوَنُه َو َّال ِذ َ
إِمَّنَا ُسْل َطاُنُه َعَلى َّال ِذ َ
سبحانه وتعاىل أن يبعد عنك كيد الشيطان ،وأن ييسر لك زوجاً حيفظ عليك دينك ،إنه

ولي ذلك والقادر عليه ،واهلل تعاىل أعلم.
 .1البقرة.216 :
 .2الفوائد البن القيم.56/ 1 :
 .3النور.33 :
 .4األعراف.201 - 200 :
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 .9حكم التطرق إىل املوضوعات احلساسة خالل التدريس
السؤال :أمحل شهادة املاجستري يف القانون ،وأنوي التدريس يف اجلامعة ،إن شاء اهلل،
وأريد بيان ما خيالف الشرع يف القانون الوضعي ،فهل سيحاسبين اهلل ع ّز ّ
وجل ،إن مل
أتطرق إىل بعض املوضوعات احلساسة ،مثل قضية َمن مل حيكم مبا أنزل اهلل ،ومسألة
تكفريه ،أم أ ّن ذلك من باب التشدد؟
اجلواب:األصل يف املسلم أال يتحاكم إلاّ إىل ما أنزل اهلل تعاىل ،ومواد القانون الوضعي
ليست كلها خمالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية ،ففيها :الصدق ،والوفاء ،وعدم االعتداء
على اآلخرين بغري حق ،وهذه األمور وحنوها كثرية يف شرعنا ،وتنص عليها معظم
القوانني ،فاحلكمة ضالة املؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها ،وأ ّما ما خيالف الشرع
فيجب بيانه ،وتوضيحه للطلبة ،حتى يقارنوا بينه وبني القوانني الوضعية ،وأ ّما خبصوص
التكفري ،فهذه مسألة كبرية هلا شروطها وضوابطها ،وينبغي التحرز عن إثارتها ،حتى
ال تفهم بشكل خاطئ ،ممّا يستلزم دراسة كل حالة من قبل أهل العلم والفقهاء بعمق
وترو؛ لتجنّب الوقوع يف مزالق اخلالفات ،وخضم اآلراء املغالية ،واهلل تعاىل أعلم.
ٍ
.10حكم تصوير عارضة أزياء الستخدام الصور يف الرتويج للمالبس
السؤال :شاب يعمل يف التصويرُ ،عرض عليه أن يقوم بتصوير عارضة أزياء الستخدام
الصور يف ترويج املالبس ،مع أن هذه املالبس غري منضبطة بشروط اجللباب الشرعي،
بل تظهر أحياناً بعض العورات؛ كاأليدي واألرجل والشعر والنحر ،فما احلكم الشرعي
يف التصوير ،ويف عمل العرض؟

اجلواب :إن اهلل سبحانه وتعاىل أحل البيع ،فقالَ { :وأَ َح َّل ُ
اهلل اْلبَيْ َع َو َح َّر َم

* البقرة.275 :
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الرَبا}(*)،
ِّ
1

وبيع املالبس النسائية واالجتار بها جائز على أن يكون منضبطاً بضوابط املباح واالبتعاد
عن احملرمات.
وعرض املالبس النسائية من خالل جسد امرأة عارضة أو أكثر ،وكانت تلك املالبس
مما حيرم رؤية املرأة بها إال لألزواج أو احملارم ،ويظهر فيها التربج والسفور ،فهذا مما حيرم
جر إىل الفتنة والفساد.
عرضه عند مجهور العلماء ،وحيرم تصويره ،ملا يف ذلك من ٍ

وقد جاء يف قرار جملس اإلفتاء األعلى رقم  135/ 1بتاريخ 2015/ 12/ 10م :فاستعمال

بعض التجار الكاتالوجات تعرض فيها صور النساء يف أوضاع خادشة للحياء ،أو
جمسمات تعرض عليها مالبس نسائية على سبيل الدعاية والرتويج لبضائعهم ،وهذا
باب من أبواب املنكر ،ملا فيه من إثارة الغرائز ،وتأجيج الشهوات ،وكشف ما ينبغي
ً
مدخال إلشاعة املنكرات والفواحش بني الناس ،ومعلوم أن ما كان حمرماً
سرته ،مما يعد
حمرمة وغري جائزة ،يقول اإلمام العز بن عبد السالم:
يف ذاته؛ فإن الوسيلة املؤدية إليه ّ
(للوسائل أحكام املقاصد ،فالوسيلة إىل أفضل املقاصد ،هي أفضل الوسائل ،والوسيلة
إىل أرذل املقاصد هي أرذل الوسائل )

(*).
1

وعليه؛ فإن عرض تلك املالبس من خالل عارضة ال جيوز شرعاً ،وتصوير تلك
العروض كذلك ال جيوز شرعاً ،واهلل تعاىل أعلم.
 .11حكم النوم بعد العصر
السؤال :نسمع كثرياً أن النوم بعد العصر مكروه ،وال جيوز ،فهل هلذا القول أصل يف
الشرع؟
اجلواب :فالنوم بعد العصر جائز شرعاً ،وال كراهة فيه مطلقاً ،ألنه مل يصح عن النيب،
* قواعد األحكام.46/ 1 :
182

صلى اهلل عليه وسلم ،نهي عن النوم يف هذا الوقت بالذات ،وكل ما ورد عن كراهته،
وعدم جوازه ،هو باطل ومردود ،ال أصل له.
ومن مجلة ذلك حديث (من نام بعد العصر فاختلس عقله ،فال يلومن إال نفسه) ،وقد
أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات ،وقال ال يصح ،وأورده الشيخ األلباني يف السلسلة
الضعيفة.
.12حكم ضرب الكؤوس باملناسبات
السؤال :بدأت تتسرب إلينا عادات دخيلة على إسالمنا ،ومن مجلتها ً
مثال ،عند تقديم
كؤوس العصري يف احلفالت العامة ،يقوم البعض بضرب كأسه بكؤوس من حوله قبل
الشرب ،فهل هذا جائز ومشروع؟
اجلواب :فهذه العادة الدخيلة على ديننا ،ال بد من تركها وحماربتها؛ ألن ضرب الكؤوس
محُ َّرم يف شرعنا ،ملا فيه من تقليد وحماكاة لغري املسلمني ،أو شاربي اخلمر والعياذ باهلل،
وقد نهى رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن التشبه بالكفار أو غري املسلمني ،بقوله:
( َم ْن َت َشبََّه ِب َق ْومَ ،ف ُه َو ِمنْ ُه ْم)( ،)1وبقولهَ :
َن َم ْن َكا َن َقبَْل ُك ْمِ ،شبرْ ًا ِشبرْ ًا َوِذ َرا ًعا
(لتَتْبَ ُع َّن َسن َ
ٍ

ول اهلل اْليَ ُهوُد َوالنَّ َصا َرىَ ،ق َ
وه ْمُ ،قْلنَا :يَا َر ُس َ
ِب ِذ َراعَ ،حتَّى َل ْو د َ
ال،
ُم ُ
ب َتبِ ْعت ُ
َخُلوا ُج ْح َر َض ٍّ
ٍ
َف َم ْن)( ،)2وعلى املسلم أن يتأدب بآداب اإلسالم ،يف أكله وشربه وسائر أموره ،واهلل تعاىل
أعلم.
 .13شهر حمرم واألعمال املستحبة فيه
السؤال :هل شهر حمرم من األشهر احلرم؟ الذي يستحب عمله يف هذا الشهر؟
 .1سنن أبي داود ،كتاب اللباس ،باب يف لبس الشهرة ،وقال األلباني :حسن صحيح.
 .2صحيح البخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :لتتبعن سنن
من كان قبلكم).
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اجلواب :شهر حمرم من األشهر احلرم ،اليت ذكرها اهلل تعاىل يف كتابه العزيز ،فقال
سبحانه{ :إِ َّن ِع َّدةَ ُّ
ات
الس َما َو ِ
َاب اهلل يَ ْو َم َخَل َق َّ
الش ُه ِ
ور ِعنْ َد اهلل اْثنَا َع َش َر َش ْه ًرا فيِ ِكت ِ
َواأل ْر َ
ض ِمنْ َها أَ ْرَب َعٌة ُحُر ٌم َذِل َك ِّ
يه َّن أَْنُف َس ُك ْم}( ،)1وهذه األشهر
الد ُ
ين اْل َقيِّ ُم َفال َت ْظِل ُموا ِف ِ
األربعة ،هي :ذو القعدة ،وذو احلجة ،واحملرم ،ورجب.

ويستحب يف شهر حمرم الصيام ،لقول النيبَ ،صَّلى ُ
الصيَ ِام
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم( :أَْف َض ُل ِّ
يضِةَ ،ص َ
الص َ
الُة َّ
الةِ َب ْع َد اْل َف ِر َ
الليْ ِل)( ،)2وفيه يوم
َب ْع َد َر َم َضا َنَ ،ش ْهُر اهللِ المْحََُّرُمَ ،وأَْف َض ُل َّ
عاشوراء ،وهو اليوم العاشر من شهر اهلل احملرم ،وصيامه يكفر السنة املاضية ،لقوله،

َ
َصلَّى ُ
(صيَاُم يَ ْوم َع ُ
السنََة َّال
اشو َراَء ،أَ ْحت ِ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمِ :
َس ُب َعَلى اهللِ أ ْن ُي َك ِّف َر َّ
ِ
تيِ
َقبَْلُه)( ،)3كما يستحب صوم اليوم التاسع منه ،لقوله َصَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ( :فإَِذا َكا َن

اس َع)( ،)4حرصاً منهَ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،على
اْل َعاُم المُْْقبِ ُل ،إِ ْن َشاَء اهللُ ،ص ْمنَا اْليَ ْو َم التَّ ِ
خمالفة غري املسلمني ،واهلل تعاىل أعلم.

 .14حكم إفشاء السر
السؤال :لي صديق أسررت له بأمور ،وأوصيته بعدم إفشائها ،ولكنه قام بنشر هذه
األسرار لبعض الناس ،فما حكم ذلك؟
اجلواب :إن أسرار الناس جيب أن تصان وال تنتهك ،ومن اؤمتن على سر؛ فيتحتم
عليه أن يراعي هذه األمانة الغالية ،وال خيونها بإفشاء سر صاحبه ،قال اهلل تعاىل
 .1التوبة.36 :
 .2صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب فضل صوم احملرم.
 .3صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء
واالثنني واخلميس.
 .4صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب أي يوم يصام يف عاشوراء.
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الر ُس َ
ُم
حمذراً عباده{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ول َوتخَُ وُنوا أَ َماَناِت ُك ْم َوأَْنت ْ
ين آ َمنُوا لاَ تخَُ وُنوا اهللَ َو َّ

َت ْعَل ُمو َن}( ،)1ويف إفشاء السر خيانة لألمانة ،ونقض للعهد ،وإفساد للصداقة ،ويلحق
فاعل ذلك الندم واخلسارة يف الدنيا واآلخرة.
وقد اهتم الصحابة ،رضوان اهلل عليهم ،برتبية أبنائهم على حفظ األسرار ،وعدم

إفشائها ،فعن أنس بن مالك ،رضي اهلل عنه ،قال( :أََتى َعَل َّي َر ُس ُ
ول اهلل ،صلى اهلل عليه

وسلمَ ،وأََنا أَْل َع ُب َم َع اْل ِغْل َما ِنَ ،ق َ
اجٍةَ ،فأَْب َطأْ ُت َعَلى ُأ ِّمي،
الَ :ف َسَّل َم َعَليْنَاَ ،فبَ َعثَنيِ إِلىَ َح َ
تَ :ما َحبَ َس َك؟ ُقْل ُتَ :ب َعثَ َر ُس ُ
اجٍة،
َفَل َّما ِجئ ُ
ْت َق َال ْ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،لحِ َ َ
نيِ
تَ :ال تحَُ ِّدَث َّن ِب ِس ِّر َر ُسو ِل اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم،
اجُتُه؟ ُقْل ُت :إَِّن َها ِس ٌّرَ ،ق َال ْ
قَالَ ْتَ :ما َح َ

أَ َح ًدا)( ،)2واهلل تعاىل أعلم.

 .15ما صحة حديث ال خيري بني أمرين إال اختار أرشدهما؟
السؤال :ما صحة حديث َع ْن َع َطاِء ْبن يَ َس ٍارَ ،ق َ
(جاَء َر ُج ٌلَ ،ف َوَق َع فيِ َعِل ٍّيَ ،وفيِ َع َّم ٍار،
الَ :
ِ
ت :أَ َّما َعِل ٌّي َفَل ْس ُت َقاِئَلًة َل َك ِفيِه َشيْئًاَ ،وأَ َّما
َر ِض َي اهلل َت َعالىَ َعنْ ُه َماِ ،عنْ َد َعاِئ َشَةَ ،ف َق َال ْ

َع َّما ٌر َفإِّني سمَ ِ ْع ُت َر ُس َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،يَُق ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ول :لاَ خَُييرَُّ َبينْ َ أَ ْم َريْ ِن إِلاَّ ْ
اختَا َر
ِ
أَ ْر َش َد ُه َما)؟
اجلواب :حديث النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :ما ُخيرَِّ َع َّما ٌر بني أَ ْم َريْ ِن إال اختار

أرشدهما) جاء من طريقني:

األول :عن طريق حبيب بن أبي ثابت ،عن عطاء بن يسار ،عن عائشة ،رضي اهلل عنها،
مرفوعاً ،أخرجه الرتمذي يف سننه (ح  ،)3799وابن ماجة يف سننه (ح  ،)148وأمحد
 .1األنفال.27 :
 .2صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،رضي اهلل تعاىل عنهم ،باب من فضائل أنس بن مالك ،رضي اهلل
عنه.
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يف مسنده (ح  ،)24820والنسائي يف الكربى (ح  ،)8276واآلجري يف الشريعة (ح
 ،)1974واحلاكم يف املستدرك (ح  ،)5665واخلطيب يف تاريخ بغداد (ح  ،)6055وابن
عساكر يف تاريخ دمشق ( ،)407/ 43وغريهم ،وفيه عنعنة حبيب ،وقد رمي بالتدليس.
الثاني :عن طريق سامل بن أبي اجلعد األشجعي ،عن عبد اهلل بن مسعود ،رضي اهلل
عنه ،مرفوعاً ،أخرجه أمحد يف مسنده (ح  ،)4249 ،3693وابن أبي شيبة يف مصنفه( ،ح
 ،)32246واحلاكم يف املستدرك (ح  ،)5664وابن عساكر يف تاريخ دمشق (،)406 /43
وغريهم ،وإسناده منقطع؛ فسامل مل يلق ابن مسعود.
صح َح إسناده الذهيب يف
وعليه؛ فاحلديث مبجموع طرقه صحيح أو حسن ،فقد َّ
اتريخ اإلسالم ( ،)575/ 3والنووي يف تهذيب األمساء ( ،)353/ 2واملناوي يف التيسري
( ،)349/ 2واألرنؤوط يف حتقيق مسند أمحد (ح  ،)24820وصححه األلباني يف السلسلة
الصحيحة (ح  ،)835وحسنه يف صحيح اجلامع (حديث رقم  .)5619ويدل احلديث
على أن عمار ،رضي اهلل عنه ،كان خيتار األرشد بني األمرين ،واملعنى :أنه كان نقاداً يف
الدين ،مييز بني احلسن واألحسن ،والفاضل واألفضل ،فإذا عرض عليه أمران ،فهو
حريص على ما هو األقرب عند اهلل ،وأكثر ثواباً(*) ،واهلل تعاىل أعلم.
1

 .16حكم حديث (رحم اهلل امرءاً عرف قدر نفسه)
السؤال :هل ورد هذا احلديث عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :رحم اهلل امرءاً
عرف قدر نفسه) ،أم ليس له أصل؟
اجلواب :إن لفظ هذا احلديث ال يصح نسبته إىل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
وليس له أصل يف السنة الصحيحة ،وإمنا ينسب إىل عمر بن عبد العزيز ،رمحه اهلل ،وله
* فيض القدير للمناوي.445 /5 :
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قصة أوردها اإلمام القرطيب يف تفسريه ،حيث قال( :وبلغ عمر بن عبد العزيز ،أن ابنه
اشرتى خامتاً بألف درهم ،فكتب إليه :إنه بلغين أنك اشرتيت خامتاً بألف درهم ،فبعه
وأطعم منه ألف جائع ،واشرت خامتاً من حديد بدرهم ،واكتب عليه :رحم اهلل امرأ عرف
قدر نفسه)(.)1
ومعنى هذا القول صحيح ،ألن اإلنسان إذا عرف قدر نفسه أطاع ربه ،وخضع ألوامره،
ونزل نفسه منزلتها ،فتواضع هلل ،ثم لعباد اهلل ،واهلل تعاىل أعلم.
وعبده حق عبادتهَّ ،
 .17ختريج حديث (الناس شركاء يف ثالث)
السؤال :ما ختريج حديث( :الناس شركاء يف ثالث؛ املاء ،والكأل ،والنار)؟
اجلواب :احلديث صحيح بلفظ( :المُْ ْسِل ُمو َن ُش َر َكاُء فيِ َثلاَ ٍث :المَْاِء َواْل َكلإَ ِ َوالنَّ ِار)(،)2
أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ( )174 /38رقم - 23082 :طبعة مؤسسة الرسالة حتقيق
شعيب األرنؤوط – قال حمققه :إسناده صحيح ،وأخرجه أبو داود يف سننه ( )278 /3رقم:
 – 3477طبعة املكتبة العصرية ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد .-
وقال األلباني يف كتابه (إرواء الغليل) ( :)6/6له طرق ضعيفة  ...مّ
يصح يف هذا
وإنا ّ

الباب حديثان :األ ّول :قوله صّلى اهلل عليه وسّلم( :المُْ ْسِل ُمو َن ُش َر َكاُء فيِ َثلاَ ٍث :المَْاِء
َواْل َكلإَ ِ َوالنَّ ِار)( ،)3وهو الذي أخرجه أمحد وأبو داود ،والثاني :قوله صّلى اهلل عليه وسّلم:
( َثلاَ ٌث لاَ يمُْنَ ْع َن؛ المَْاُء َواْل َكلأَُ َوالنَّاُر)( ،)4وهذا أخرجه ابن ماجة يف سننه ( )826 /2رقم:
 ،2473بإسناد صحيح ،واهلل تعاىل أعلم.
 .1اجلامع ألحكام القرآن.89/ 10 :
 .2مسند أمحد ،تتمة مسند األنصار ،أحاديث رجال من أصحاب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقال األرنؤوط:
إسناده صحيح.
 .3مسند أمحد ،تتمة مسند األنصار ،أحاديث رجال من أصحاب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقال األرنؤوط:
إسناده صحيح.
 .4سنن ابن ماجة ،كتاب الرهون ،باب املسلمون شركاء يف ثالث ،وصححه األلباني.
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 .18حكم حديث( :احلمد هلل الذي أطعمنا ،وسقانا ،وجعلنا مسلمني)
السؤال :ما درجة صحة احلديث ،الذي يقال بعد االنتهاء من األكل ،وهو (احلمد هلل
الذي أطعمنا ،وسقانا ،وجعلنا مسلمني)؟
اجلواب :إن هذا احلديث مشهور جداً ،عند أغلب العوام من الناس ،بعد االنتهاء من
الطعام ،وهو بهذا اللفظ ،مروي عن أبي سعيد اخلدري ،رضي اهلل عنه ،أن النيب ،صلى

اهلل عليه وسلم ،كان إذا فرغ من طعامه قال( :الحْ َ ْم ُد لهلِ ِ َّال ِذي أَ ْط َع َمنَاَ ،و َس َقاَناَ ،و َج َعَلنَا
ُم ْسِل ِم َ
ني)( ،)1ضعفه الشيخ األلباني ،رمحه اهلل ،يف كتابه ضعيف اجلامع ،واحلافظ ،رمحه اهلل،
يف التهذيب ،ومن قبلهما اإلمام البخاري ،رمحه اهلل ،يف كتابه ،التاريخ الكبري ،والنسائي،
يف كتابه ،اليوم والليلة.

بيِ
والذي ثبت عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ما جاءَ ،ع ْن أَِبي ُأ َما َمَة( :أَ َّن النَّ ََّ ،صَّلى

ال َم َّرةً :إَذا َرَف َع َماِئ َدَتُهَ ،ق َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،كا َن إَذا َف َر َغ ِم ْن َط َعا ِمِهَ ،وَق َ
ُ
ال ،الحْ َ ْم ُد لهلِ ِ َّال ِذي
ِ
ِ
َ
ورَ ،وَق َ
ال َم َّرةً :الحْ َ ْم ُد لهلِ ِ َرِّبنَا َغيرْ َ َم ْك ِف ٍّيَ ،ولاَ ُم َوَّدع،
َك َفاَناَ ،وأ ْر َواَناَ ،غيرْ َ َم ْك ِف ٍّيَ ،ولاَ َم ْكُف ٍ
ٍ
َولاَ ُم ْستَ ْغنًى َرَّبنَا)( ،)2واهلل تعاىل أعلم.
 .19الفهم الصحيح لقول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :اإلمام ضامن)
السؤال :هل صحيح ما نسمعه أن صالة اإلمام إذا صحت فقد صحت صالة املأموم،
َ
ً
(اإل َماُم َضا ِم ٌن،
مهما وقع املأموم يف املخالفات ،استنادا لقول النيبَ ،صَّلى اهلل َعليِْه َو َسَّل َمِ ،
َوالمُْ َؤِّذ ُن ُم ْؤتمََ ٌن) ؟

اجلواب :إن املخالفات اليت قد تقع من املأموم يف صالته ،إما أن تكون من مبطالت
 .1سنن أبي داود ،كتاب األطعمة ،باب ما يقول الرجل إذا طعم ،وقال األلباني :ضعيف.
 .2صحيح البخاري ،كتاب األطعمة ،باب ما يقول إذا فرغ من طعامه.
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الصالة ،كاحلدث وإصابة النجاسة ،أو األكل والشرب ،والضحك وحنوها ،أو تعمد ترك
ركن من أركان الصالة ،فإن هذه املخالفات تعد من مبطالت الصالة ،وال يتحمل اإلمام

عن املأموم منها شيئاً ،باتفاق العلماء.

وأما إن كانت هذه املخالفات يف حق املأموم ال تعد من مبطالت الصالة ،كرتك بعض
السنن ،أو اهليئات يف الصالة ،أو الوقوع يف بعض املخالفات؛ كااللتفات والتبسم ،أو
السهو عن بعض الواجبات ،كنسيان قراءة التشهد األول ،أو التسبيحات يف الركوع
أو السجود ،وحنوها ،فإن هذه املخالفات جتربها صالة اإلمام ،ويسد أجر صالة اجلماعة
َ
(اإل َماُم
النقص واخللل الذي وقع فيها ،واستنادهم حلديث النيبَ ،صَّلى اهلل َعليِْه َو َسَّل َمِ :

َضا ِم ٌن) يف مجيع األحوال ،حتى مع حصول املخالفات املبطلة للصالة ،فهذا مفهوم خاطئ

َ
ً
(اإل َماُم
وغري صحيح ،كما بيّنّا سابقا ،واملعنى الصحيح لقول النيبَ ،صَّلى اهلل َعليِْه َو َسَّل َمِ :
َضا ِم ٌنَ ،والمُْ َؤِّذ ُن ُم ْؤتمََ ٌن)(*) ،كما جاء عن ابن األثري ،هو( :احلفظ والرعاية ،ال ضمان
1

الغرامة؛ ألنه حيفظ على القوم صالتهم) ،واهلل تعاىل أعلم.
 .20حكم حديث( :من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة )...
السؤال :ما مدى صحة حديث النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي يقول( :من أعان على

قتل مؤمن بشطر كلمة ،لقي اهلل عز وجل مكتوباً بني عينيه ،آيس من رمحة اهلل)؟

اجلواب:هذا احلديث مشهور على ألسنة كثريين ،وقد تكلم علماء اجلرح والتعديل
يف صحة إسناده ،فقال احلافظ ابن حجر ،رمحه اهلل ،يف كتابه التلخيص احلبري ،عنه( :يف
إسناده يزيد بن زياد ،وهو ضعيف) ،وذكره اإلمام ابن اجلوزي ،رمحه اهلل ،يف املوضوعات،
وقال اإلمام البخاري ،رمحه اهلل ،عنه( :منكر احلديث) ،وقال اإلمام أمحد ،رمحه اهلل( :ليس
هذا احلديث بصحيح) ،وحكم عليه الشيخ األلباني ،رمحه اهلل ،يف ضعيف الرتغيب

* سنن الرتمذي ،كتاب الصالة عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء أن اإلمام ضامن واملؤذن
مؤمتن ،وصححه األلباني.
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والرتهيب ،بالضعيف ،وقال عنه( :ضعيف جداً).

وعليه؛ فهذا احلديث ضعيف جداً؛ ألن يف سنده رجل شديد الضعف ،ومتهم بالوضع،

واهلل تعاىل أعلم.
( .21خري الرب عاجله) حديث غري صحيح
السؤال :هل قول( :خري الرب عاجله) ،حديث ثابت عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم؟
اجلواب :ذهب أهل العلم بعلوم احلديث الشريف ،إىل عدم ثبوت هذا احلديث عن
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وإن كان معناه صحيحاً ،وهو احلث واملسارعة إىل فعل اخلري،
ومن مجلة من ذكر ذلك اإلمام مال حييى قاري ،يف األسرار املرفوعة ،رقم ( ،)200واإلمام
العجلوني يف كشف اخلفاء ( )461 /1حيث قال عنه ،ليس حبديث.
ويغين عنه ما ثبت نصه يف كتاب اهلل عز وجل ،يف احلث على املسارعة إىل فعل اخلريات،
َ
يف قوله تعاىلَ { :و َس ِار ُعوا إِلىَ َم ْغ ِف َرةٍ ِم ْن َرِّب ُك ْم ،)1(}...وقوله{ :إِن ُ َ ُ
َّه ْم كانوا ُي َس ِار ُعون فيِ
ات .)2(}...واهلل تعاىل أعلم.
الخْ َيرْ َ ِ
 .22حكم حديث( :الفتنة نائمة لعن اهلل من أيقظها)
السؤال :ما مدى صحة حديث( :الفتنة نائمة لعن اهلل من أيقظها) ؟
اجلواب :فنسبة هذا احلديث ورفعه إىل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،مل تثبت ،وقد
حكم عليه علماء احلديث بالضعف ،وذلك ألن يف سنده سعيد بن سنان أبو مهدي
احلمصي الكندي ،قال عنه البخاري يف التاريخ الكبري ،منكر احلديث ،وقال عنه ابن
معني يف تارخيه ،ليس بشيء ،وحكم عليه الشيخ األلباني ،يف سلسة األحاديث الضعيفة
واملوضوعة ،وأثرها السيئ يف األمة ،وقال منكر.
 .1آل عمران.133 :
 .2األنبياء.90 :
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علماً بأن معنى احلديث صحيح مقبول ،ولكنه ليس حديثاً صحيحاً ثابتاً عن النيب،
صلى اهلل عليه وسلم ،وغريه من األحاديث الصحيحة تغين عنه ،وهي حبمد اهلل كثرية،
واهلل تعاىل أعلم.
 .23صحة حديث( :البيت الذي ال يوجد فيه متر أهله جياع)
السؤال :هل قول( :البيت الذي ال يوجد فيه متر ،أهله جياع) حديث؟ وإن كان حديثاً
صحيحاً ،فما معناه؟
اجلواب :هذا القول الذي تسأل عنه حديث صحيح ،أخرجه اإلمام مسلم ،رمحه اهلل ،يف
صحيحه ،عن السيدة عائشة ،رضي اهلل عنها ،قالت ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم:

اع أَ ْهُلُه)(*).
(َبيْ ٌ
ت َال تمََْر ِفيِهِ ،جيَ ٌ
1

ومعناه عند أهل العلم ،أن البيت الذي ال متر فيه جياع أهله ،إذا كان التمر هو

طعامهم ،واعتمدوا على ذلك يف غذائهم ،كما هو احلال عند أهل جند واملدينة املنورة،
وذلك أن التمر طعام جاهز يكفي عن كل شيء ،فإذا فقد هذا التمر من البيت ،الذي
اعتاد أهله على أكله كقوت دائم هلم ،فأهله جياع يف احلقيقة ،واهلل أعلم.
 .24ضعف روايات نسج العنكبوت وعش احلمامة على باب الغار
السؤال :هل الروايات الواردة يف نسج العنكبوت بيته على الغار ،وكذلك رقود
احلمامة على بيضها حوله صحيحة ،وثابتة عن النيبَ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،وهي السبب
يف صرف أبصار الكفار عن رؤيته وصديقه أبي بكر ،رضي اهلل عنه ،يف الغار ،أم ال؟
اجلواب :إن الروايات اليت وردت يف قصة نسج العنكبوت بيته على باب الغار،
وكذلك رقود احلمامة على بيضها حول الغار ،عند هجرة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
* صحيح مسلم ،كتاب األشربة ،باب يف ادخار التمر وحنوه من األقوات للعيال.
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ومعه صاحبه الصديق ،رضي اهلل عنه ،هي روايات واهية ضعيفة ،ضعفها األلباني يف
سلسلة األحاديث الضعيفة ،وكذلك شعيب األرنؤوط ،ومل تكن السبب يف صرف
أبصار املشركني عن رؤيتهَ ،صَّلى اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،وصديقه (الصديق) ،رضي اهلل عنه،
بل السبب الوحيد هو العناية االهلية ،ومعية اهلل تعاىل له ،قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز:

ين َك َفُروا َثاِن َي اْثنَينْ ِ إْذ ُه َما اْل َغ ِار إْذ يَُق ُ
ول
{إِال َتنْ ُصُروُه َف َق ْد َن َص َرُه اهلل إِْذ أَ ْخ َر َجُه َّال ِذ َ
ِ
ِ
فيِ
احبِِه ال تحَْ َز ْن إ َّن اهلل َم َعنَا َفأَْنز َ
َل اهلل َس ِكينَتَُه َعَليِْه َوأَيَّ َدُه بجُِنُوٍد مَلْ َت َر ْو َها َو َج َع َل َكِل َمَة
ِل َص ِ
ِ
الس ْفَلى َو َكِل َمُة اهلل ِه َي اْل ُعْليَا َو ُ
يم}( ،)1واملقصود بقوله تعاىل:
َّال ِذ َ
اهلل َع ِزي ٌز َح ِك ٌ
ين َك َفُروا ُّ
{ َوأَيَّ َدُه بجُِنُوٍد مَلْ َت َر ْو َها} أي باملالئكة الكرام ،قال اإلمام البغوي ،رمحه اهلل ،يف تفسريه لآلية:

(وهم املالئكة ،نزلوا يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته)( ،)2واهلل تعاىل أعلم.
 .25خطأ مقولة النظر إىل الكعبة عبادة
السؤال :ذهبنا إىل العمرة هذا العام ،وعندما أقيمت صالة املغرب ،وحنن يف ساحة
الكعبة ،صلى جبانيب رجلً ،
صوب
فبدال من أن ينظر إىل مكان سجوده ،وهو واقف ،رأيته ُي ِّ
رأسه وينظر إىل الكعبة ،فعندما انتهينا من الصالة ،قلت له :يا أخي مل تنظر إىل الكعبة،
وأنت يف الصالة؟ فقال :ألن النظر إىل الكعبة عبادة ،فهل هذا صحيح؟
اجلواب :السنة يف الصالة ،أن ينظر الرجل إىل موضع سجوده ،ويشمل ذلك الصالة يف
احلرم املكي أمام الكعبة ،وغريها من املساجد ،ومقولة أن النظر إىل الكعبة عبادة ،خاطئة
وغري صحيحة ،إذ ال دليل من الشرع على هذا املعتقد اخلاطىء ،فكيف مبن خيالف حتى

يف صالته ،وينظر إىل الكعبة ً
بدال من أن ينظر أمامه ،إىل موضع سجوده ،وعلى املسلم أن
يتعلم أمور دينه ،وأن يتمسك بكتاب ربه عز وجل ،وبسنة نبيهَ ،صَّلى اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم،

 .1التوبة.40:
 .2تفسري البغوي.353 /2:
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ُم ُت ْؤ ِمنُو َن ِباهلل َواْليَ ْو ِم
الر ُسو ِل إِ ْن ُكنْت ْ
لقوله تعاىلَ{ :فإِ ْن َتنَا َز ْعت ْ
ُم فيِ َش ْيٍءَ ،فُردُّوُه إِلىَ اهلل َو َّ
الآْ ِخ ِر َذِل َك َخيرٌْ َوأَ ْح َس ُن َتأْ ِويل}( ،)1واهلل تعاىل أعلم.
 .26حتقيق رواية (أصابت امرأة ،وأخطأ عمر)
السؤال :حضرت خطبة اجلمعة لشيخنا يف املسجد ،وكانت فحوى اخلطبة عن غالء
املهور ،ومن مجلة ما ذكر اخلطيب ،قول عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه( :أال ال تغالوا
صدقة النساء ،)...وختم القول يف آخر الرواية ،عندما اعرتضته املرأة ،عبارة( ،أصابت
امرأة ،وأخطأ عمر) ،وقد مسعت من بعض املشايخ سابقاً ،أنه نفى هذه العبارة ،وأنها غري
صحيحة ،فأيهما أصح إثبات الرواية أو نفيها؟
اجلواب :فما قاله اخلطيب يف خطبته يوم اجلمعة ،وذكره رواية عمر بن اخلطاب ،رضي
اهلل عنه ،واملتعلقة بغالء املهور هي صحيحة ،وردت بروايات متعددة ،فقد روى اإلمام
أمحد ،والرتمذي ،وأبو داود ،وابن ماجة وغريهم ،واللفظ للرتمذي عن عمر بن اخلطاب،

ت َم ْكُر َمًة فيِ ُّ
الدْنيَا ،أَ ْو
ِّساِءَ ،فإَِّن َها َل ْو َكاَن ْ
رضي اهلل عنه ،أنه قال( :أَ َال َال ُت َغ ُالوا َص ُدَقَة الن َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ما َعِل ْم ُت َر ُس َ
َت ْق َوى ِعنْ َد اهللِ َل َكا َن أَ ْو َال ُك ْم ِب َها َنبيِ ُّ اهللَِ ،صَّلى ُ
ول اهللِ،
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ن َك َح َشيْئًا ِم ْن ِن َساِئِهَ ،و َال أَن َ
َصَّلى ُ
ْك َح َشيْئًا ِم ْن َبنَاِتِهَ ،عَلى أَ ْكثَ َر ِم ْن ِثنْتيَْ

َع ْش َرةَ ُأوِقيًَّة)( ،)2وأما زيادة أن امرأة اعرتضت عليه ،فقال هلا عمر( :أصابت امرأة ،وأخطأ
عمر) ،فإن يف سند هذه الروايات ضعف ومقال ،ألن يف رواية أبي يعلى ،جماهد بن سعيد،
قال عنه ابن معني( :ال حيتج به) ،وقال البخاري عنه( :ضعيف).
وأما الرواية الثانية ،فقد جاءت عن طريق ابن املنذر ،وفيه قيس بن الربيع ،وقد
تكلم فيه غري واحد كالبخاري ،وابن مهدي ،وابن معني ،فذكره البخاري يف الضعفاء،
 .1النساء.59:
 .2سنن الرتمذي ،كتاب النكاح عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب منه ،صححه األلباني.
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وقال النسائي( :مرتوك احلديث) ،وأما ما جاء يف رواية أبي حامت البسيت ،عن طريق أبي
العجفاء ،فقد قال البخاري عنه( :يف حديثه نظر) ،وقال العالمة حممد بن إبراهيم( :إن
طرق القصة ال ختلو من مقال ،فال تصح لالحتجاج).
وعليه ،فإن زيادة عبارة (أصابت امرأة ،وأخطأ عمر) ،غري ثابتة على الصحيح من أقوال
علماء احلديث كما بينا ،والصحيح يغين عن الضعيف ،فال ينبغي ذكرها على املنابر ،وال
غريها ،واهلل تعاىل أعلم.
 .27تصحيح خطأ شائع
السؤال :هناك عبارة منتشرة بني الناس ،ال أدري هل هي صحيحة ،أم أنها حتتاج إىل
علي ،والباقي على اهلل تعاىل)؟
تصحيح ،وهذه العبارة (عملت الذي َّ

اجلواب :هذه العبارة خاطئة ً
فعال ،وحتتاج إىل تصحيح؛ ألن معناها الظاهر وغري

املقصود ،أن اإلنسان قد اعتمد على نفسه ً
أوال ،وقدمه على اهلل تعاىل ،مع العلم أن
مقاليد األمور كلها بيد اهلل تعاىل وحده.
واألصل أن يقال( :عملت ما بوسعي ،وبذلت جهدي وطاقيت ،وأسأله تعاىل أن يعينين
على ذلك) ،علماً بأن هذه العبارة تقال ،حينما يبذل اإلنسان املطلوب منه ،وهو األخذ
باألسباب ،وتبقى النتائج ،وهي كلها على اهلل تعاىل؛ ألنه سبحانه وحده املعني ً
أوال وآخراً
على التحقيق والتمكني والتوفيق ،واهلل تعاىل أعلم.
 .28معنى اسم (ملار)
السؤال :ما حكم الشرع يف تسمية البنت باسم (ملار)؟
اجلواب :األصل أن الشريعة اإلسالمية رغبّت يف اختيار األمساء احلسنة لألبناء ،فمن

بر اآلباء بأبنائهم حسن اختيار أمسائهم ،وجتنب األمساء املمنوعة شرعاً واحملرمة ،فقد كان
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هدي الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،احلث على التسمية باالسم احلسن ،واحلرص على
ذلك ،كما كان هديه تغيري األمساء القبيحة إىل أمساء حسنة.
واسم (ملار) هو اسم أعجمي ،ويف اللغة الفرنسية يعين الربيق والبصيص والتألق
والشعاع ،ويأتي مبعنى ماء الذهب ،أو الذهب املذاب( ،)1وبناًء على ما توصلنا إليه من
فهم ملعنى هذا االسم ،فال حرج يف التسمية به من الناحية الشرعية ،واهلل تعاىل أعلم.
 .29حكم التسمية باسم (يارا)
السؤال :ما حكم الشرع يف التسمية باسم (يارا)؟
اجلواب :األصل أ ّن الشريعة اإلسالمية حثت على اختيار األمساء احلسنة لألبناء ،فمن
بر اآلباء بأبنائهم حسن اختيار أمسائهم ،وقد كان من هدي الرسول ،صلى اهلل عليه
ّ
وسلم ،تغيري األمساء القبيحة إىل أمساء حسنة ،فغري اسم حزن إىل سهل ،واسم برة إىل
زينب.
وبالنسبة إىل اسم (يارا) فهو اسم علم مؤنث ،اختلف املفسرون يف أصله ويف معناه؛
ُّ
والتمكن ،والشجاعة ،أو هو تركي
فقالوا :لعّله فارسي ،ومعناه :القدرة ،واالستطاعة،
مبعنى :املاء ،واللعاب ،وقيل :هو حتوير من شهر أيار السرياني ،أو اسم زهرة مجيلة ،وقيل:
()2
احلرة أن من
هو اسم جنّية حبرية أسطورية طويلة الشعر  ،وجاء على موقع املوسوعة ّ

معانيه :الطاهرة واحملبوبة(.)3
وبناًء عليه؛ فاألغلب أنّه اسم أعجمي ،خمتلف يف معناه؛ لذلك فاألوىل جتنّب التسمية به،

اتقاًء للشبهة ،اليت ُأ ِم ْرنا أن نتجنبها ،حيث يقول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن
 .1املوسوعة العربية العاملية.https://ar.wikipedia.org ،
 .2قاموس معاني األمساء ،مادة (يارا).
 .3موقع املوسوعة احل ّرة( ،يارا)
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الحْ َ َ
اسَ ،ف َم ِن َّات َقى
َه َما ُم ْشتَبِ َه ٌ
ال َل َبينِّ ٌَ ،وإِ َّن الحْ َ َرا َم َبينِّ ٌَ ،وَبيْن ُ
اتَ ،ال يَ ْعَل ُم ُه َّن َكثِ ٌ
ري ِم َن النَّ ِ

اتَ ْ ،
لحْ َ
الشُب َه ِ َ
َ
ُّ
ُّ
الرا ِعي يَ ْر َعى
الشُب َه ِ
امَ ،ك َّ
استَبرْ َأ ِل ِدينِِه َو ِع ْر ِضِهَ ،و َم ْن َوق َع فيِ
اتَ ،وق َع فيِ ا َر ِ
وش ُك أَ ْن يَ ْرَت َع ِفيِه ،أَ َال َوإِ َّن ِل ُك ِّل َمِل ٍك حمِ ًى ،أَ َال َوإِ َّن حمِ َى اهلل محََ ِارُمُه)(.)1
َح ْو َل الحْ ِ َمى ُي ِ
معاني سيئة،
وعليه؛ فاألوىل التسمية باألمساء احلسنة ،وترك التسمية باألمساء اليت حتمل
َ

ً
مستقبال ،واهلل تعاىل أعلم.
أو تغلب عليها ،لئال ُيعري من تسمى بها ،أو يؤذى
 .30حكم التسمية باسم (كريم)
السؤال :ما حكم تسمية الولد باسم كريم؟

اجلواب:ال حرج يف التسمي باسم كريم؛ ألنه من األمساء املشرتكة اليت تطلق على اهلل
تبارك وتعاىل ،وتطلق على غريه جمازاً ،مثل :كريم ،ورحيم ،وعلي ،وحنوها ،قال اهلل تعاىل:

َ
{ل َق ْد َجاَء ُك ْم َر ُس ٌ
ني َرُء ٌ
يص َعَليْ ُك ْم ِبالمُْ ْؤ ِمنِ َ
وف
ُّم َح ِر ٌ
ول ِم ْن أَْنُف ِس ُك ْم َع ِزي ٌز َعَليِْه َما َعنِت ْ

يم}( ،)2والذي ال جيوز هو التسمي بأمساء اهلل تعاىل اليت ختتص به :كالرمحن ،واخلالق،
َر ِح ٌ
والقدوس ،وحنوها ،إال أن أفضل األمساء هو ما اشتمل على التعبيد هلل تعاىل ،فعن اْب ِن
الَ :ق َ
ُع َم َر َق َ
ال َر ُس ُ
ب أَسمْ َاِئ ُك ْم إِلىَ اهلل َعبْ ُد اهلل َو َعبْ ُد
ول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن أَ َح َّ
َن)( ،)3واهلل تعاىل أعلم.
َّ
الرحمْ ِ

 .31حكم تسمية الولد باسم (أيهم) ،وتسمية البنت باسم (غزل)
السؤال :ما حكم تسمية الولد باسم أيهم ،وتسمية البنت باسم غزل؟
اجلواب :اسم (أيهم) ،علم مذكر ،وله معا ٍن عدة ،منها :املصاب يف عقله ،وعديم الفهم،
 .1صحيح مسلم ،كتاب املساقاة ،باب أخذ احلالل وترك الشبهات.
 .2التوبة.128 :
 .3صحيح مسلم ،كتاب اآلداب ،باب النهي عن التكين بأبي القاسم وبيان ما يستحب من األمساء.
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واألصم الذي ال يسمع ،والشامخ من اجلبال ،واجلريء ،و َم ْن ال ُيستطاع
والولد البرُّ ،
ّ

دفعه ،واحلجر األملس ،واجلبل الصعب املرتقى ،والضياء ،واألمساء إذا عرف معناها ،ومل
ُ
يكن فيها حمظور شرعي ،فال حرج يف التسمية بها ،وحيث إن هلذا االسم معا ٍن خمتلفة،
منها احلسن وغريه ،فال ننصح بالتسمية به ،الشتمال بعض معانيه على دالالت سيئة.
وبالنسبة إىل اسم (غزل) ،فيمكن أن يكون من الغ ْزل ،بسكون الزاي ،وهو :فتل

ت الُق ْط َن َت ْغزُله ،وا ْغتَزَ
اخليوط ومدها ،قيل يف القاموسَ :غزَ
َلتْه فهو َغ ْز ٌل بالفتح ،أي:
َل ِ
ِ
َم ْغ ٌ
زول مفتول وممدود ،وبهذا فال مانع من التسمية به على هذا املعنى ،وميكن أن يكون
من الغزل بفتح الزاي ،وهو مبعنى :الشغف بالنساء ،وحمادثتهن والتودد إليهن ،وعلى

هذا املعنى يكون التسمي به مكروهاً ،فينبغي جتنبه واستبداله مبا هو أحسن منه؛ ألنه
يعد من األمساء اليت فيها ميوعة.

()1

معاني سيئة،
وعليه؛ فاألوىل التسمية باألمساء احلسنة ،وترك التسمية باألمساء اليت حتتمل
َ

ً
مستقبال ،واهلل تعاىل أعلم.
أو تغلب عليها ،لئال ُيعري من تسمى بها ،أو يؤذى
 .32حكم تغيري اسم (حرب)

السؤال :لدي ولد مساه عمي رمحه اهلل (حرباً) وقد علمت أن يف هذا االسم خمالفة
للشرع ،وأرغب يف تغيريه إىل اسم موافق للشرع؟
اجلواب :اسم حرب من أقبح األمساء؛ ملا ورد عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنه قال:

ب َ
(َت َس َّم ْوا بأَسمْ َاِء َ
َنَ ،وأَ ْص َدُق َها َح ِار ٌث
األنْبِيَاِء َ ،وأَ َح ُّ
األسمْ َاِء إِلىَ اهلل َعبْ ُد اهللَ ،و َعبْ ُد َّ
ِ
الرحمْ ِ
َو َه َّما ٌمَ ،وأَْقبَ ُح َها َح ْر ٌب َوُم َّرُة)(.)2
وعليه؛ فاألوىل تغيري هذا االسم إىل اسم مشروع ،والتمس من الدوائر ذات الشأن

مساعدته يف ذلك ،واهلل تعاىل أعلم.
 .1القاموس احمليط.1341/ 1:
 .2سنن أبي داود ،كتاب األدب ،باب يف تغيري األمساء ،وصححه األلباني.
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 .33حكم تغيري اسم (ديانا)
السؤال :رزقت بطفلة ،وقمت بتسميتها ديانا ،ومل أكن أعرف ما معنى هذا االسم،
واآلن اتضح لي بأن هذا االسم ،حيمل معنى غري الئق من ناحية شرعية ،وأريد القيام
بتغيري هذا االسم ،إىل اسم أحسن منه ،فهل تنصحون بذلك؟

اجلواب :إن تسمية البنت باسم (ديانا) ،ال جتوز شرعاً؛ ألن أصل هذا االسم التيين،

ومعناه يف األصل اسم آلهلة القمر والصيد عند الرومان ،وقد قال بعض العلماء أن
التسمي بأمساء آهلة املشركني مما ال جيوز ،ألنهم يقدسونها ،وملا يف ذلك من تعظيم الكفر
والتشبه بالكافرين.

وعليه؛ فعليك أن تقوم بتغيري هذا االسم ،إىل اسم ال يتضمن حمذوراً شرعياً ،ويكون

معناه حمموداً ،وأن ال تكون يف التسمية تزكية للنفس ،وهي كثرية حبمد اهلل تعاىل ،واهلل
تعاىل أعلم.
.34حكم تسمية املولود (جاد)
السؤال :هل جيوز تسمية املولود الذكر (جاد) ؟
ماض ،مبعنى أعطى ،أو مبعنى
اجلواب :ال حرج يف تسمية ابنك جاد ،ألنها فعل ٍ
جاد الشيء جيود ،جودة ،أي صار جيداً ،وهو من األمساء اليت ال تتعارض مع املسميات
املكروهة أو احملرمة ،املنهي عنها يف الشرع ،واهلل تعاىل أعلم
 .35حكم تسمية البنت (ليا)
السؤال :قامت زوجيت خالل وجودها عند بيت والدها ،على أثر خالف عائلي خاص،
بتسمية ابنيت (ليا) ،وهي تعرف أنين أريد أن أمسيها (عائشة) ،وعمرها اآلن حوالي ثالثة
شهور ،وأريد تغيري امسها إىل اسم (عائشة) ،فبماذا تنصحون؟
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اجلواب :ننصح السائل الكريم ،أن خيتار البنته االسم احلسن ،كما حث اإلسالم ،وأما
اسم (ليا) ،فمعناه كما جاء يف قاموس معجم املعاني اجلامع ،واملعجم الوسيط ،هو شيء
كاحلمض شديد البياض ،أو هو األرض البعيدة عن املاء ،ويف قاموس معاني األمساء ،اسم
علم مؤنث توراتي ،ومعناه ،احلزينة ،الكئيبة ،املرهق ،املرهقة ،وليا زوجة النيب يعقوب،
وعلى هذا املعنى ،فيستحب تغيري االسم من ليا إىل عائشة ،ألن اسم عائشة من األمساء
املستحبة ،واهلل تعاىل أعلم.
 .36حكم تغيري اسم املولودة من (رباج) إىل (رتاج)
السؤال :رزقنا مبولودة ومسيناها (رباج) ،ثم علمنا أن هذا االسم يطلق على معنى غري
حسن ،ونريد أن نسمي املولودة باسم (رتاج) ،فماذا تنصحون؟
اجلواب :حث الشرع احلنيف على اختيار األمساء احلسنة لألبناء والبنات ،وكان من
هدي النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،تغيري األمساء القبيحة إىل أمساء حسنة.
وأما اسم (رباج) ،فهي مشتق من (ربج) ،وهي كلمة تطلق مشتقاتها على معان عدة،
منها :التَّ َحيرُُّ  ،واالفتخار ،والبالدة ،وكذلك من معانيها :املمتلئ الريان ،والكثيف املمتلئ،
إىل غري ذلك.
ولك تغيري هذا االسم واستبداله باسم (رتاج) كما ترغب ،فهو اسم عربي مبعنى
الباب العظيم ،والباب املغلق ،ومنه :رتاج الكعبة ،إىل غري ذلك من املعاني )*(،واهلل تعاىل
1

أعلم.

* لسان العرب.279/ 2 :
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 .37حكم تسمية املولود باسم (مريان)
السؤال :هل جيوز تسمية املولود باسم (مريان)؟ وما معناه الصحيح؟
اجلواب :ال حرج يف تسمية املولود باسم (مريان)؛ إذ األصل يف األمساء اإلباحة واجلواز
ما مل يتضمن االسم حمذوراً شرعياً.
و(مريان) كلمة كردية تعين الرجولة ،وتطلق على اسم عشرية عند األكراد ،فهي ال
تتضمن معنى خمالفاً ملا جاءت به الشريعة ،واهلل تعاىل أعلم.
 .38حكم تغيري اسم (إمام حممد) إىل (حممد)
ً
معتقال يف السجن عند اليهود ،وكنت اتفقت مع
السؤال :رزقت مبولود ،وكنت حينها
زوجيت على تسمية املولود مبحمد ،فذهب شقيقي إىل املشفى وسجله باسم (إمام حممد)،
وأكمل اإلجراءات األخرى اخلاصة بتسجيل االسم يف مديرية األحوال املدنية ،ومن ثم
مت إصدار شهادة ميالد باسم (إمام حممد) ،وحيث إنين ال أريد أن أمسيه بهذا االسم (إمام
حممد) ،وكنت مقرراً أن أمسيه (حممد) ،وأخشى أن يسبب االسم احلالي البين حرجاً
شديداً الحقاً ،إضافة ملا قد حيصل من جراء ذلك من التباس وخطأ يف األوراق الرمسية
وحنوها  .أرجو إعطائي فتوى بتغيري هذا االسم إىل (حممد) دفعاً للحرج؟
اجلواب :ال مانع شرعاً من تغيري اسم ابنك احلالي (إمام حممد) إىل غريه من األمساء
املستحبة أو املباحة وهي كثرية وهلل احلمد ،ومبا أنك ستسميه بـ (حممد) ،فال حرج عليك
إن شاء اهلل تعاىل ؛ بل يستحب ذلك؛ ألنه اسم النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأمساء
األنبياء يستحب التسمي بها ،واهلل تعاىل أعلم.
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 .39حكم تغيري اسم (إيلني) إىل (ليان)
السؤال :رزقت مبولودة ،فأمسيتها (إيلني) ،وعلمت قبل بضعة أشهر أن هذا االسم
حرام شرعاً ،وال جيوز التسمي به ،فهل هذا صحيح؟ وإن كان اسم إيلني حرام فهل جيوز
تغيريه إىل اسم (ليان)؟
اجلواب :نهيب باآلباء حسن اختيار أمساء أبنائهم ،وضرورة الرتوي والتأني قبل
التسمي بأمساء غريبة ،ال ُتعرف معانيها ،حتى ُتعرض على الشرع ،فإن كانت مقبولة
شرعا فال بأس  ،وإال فال.
واسم (إيلني) من ضمن معانيه أنه يطلق على آهلة الشجر عند اإلغريق ،وما دام األمر
كذلك فالتسمية به حرام؛ ألن فيها تشبه بالكفار ،وقد نهى النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
عن ذلك يف األحاديث الصحيحة ،وجيب عليكم تغيري امسها إىل اسم آخر مباح ،ومبا أن
اسم (ليان) معناه :الرخاء والطراوة والرفاه والرقة واللطافة ورغد احلياة ،فال مانع من
تسمية املولودة به ،واهلل تعاىل أعلم.
 .40حكم اسم (راما) و(رامة)
السؤال :رزقين اهلل مبولودة فأمسيتها (راما) ،وقد علمت منذ أيام أن هذا االسم حرام،
فهل هذا صحيح؟ وإن كان اسم راما حراماً ،فهل جيوز تغيري االسم إىل (رامة)؟
اجلواب :اسم (راما) باأللف املمدودة يطلق على معبود من معبودات الكفرة من

مشركي اهلند ،من هنا ال جتوز التسمية به.

أ ّما اسم (رامة) بالتاء املربوطة ،فهو اسم ملدينة يف العراق وغريها ،وال بأس من

التسمية به ،واهلل تعاىل أعلم.
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 .41حكم اسم (مالك الدين) و(مالك)
السؤال :رزقين اهلل مبولود ،فأمسيته (مالك الدين) ،وقد علمت بعد ذلك أن هذا االسم
حرام؟ فإن كان كذلك ،فهل جتوز تسميته بـ (مالك) ؟

اجلواب :اسم (مالك الدين) خيتص باهلل جل وعال ،وما كان خمتصاً باهلل سبحانه وتعاىل

حيُرم تسمية املخلوقني به ،وأما اسم(مالك) فال بأس من التسمية به ،فاهلل سبحانه وتعاىل
ليس من أمسائه مالك ،بل هو سبحانه (مالك امللك)( ،مالك يوم الدين) ،واهلل تعاىل

أعلم.
 .42حكم اسم (معيوفة)
السؤال :مساني والدي (معيوفة) على اسم والدته ،وسبب لي هذا االسم حرجاً شديداً

بني زميالتي يف املدرسة ،واليوم أعاني كثرياً من تعليقات يف اجلامعة ،لدرجة أنين
أصبحت أنزوي وأتوارى عن زميالتي ،وأجلت فصلني متتاليني خشية كالم الطالبات
وتعليقاتهن ،فهل ميكنين أن أغريه؟

اجلواب :اسم (معيوفة) من األمساء املكروهة ،ويف اللغة َ :
عاف الشيَء يَعافه َعيْفاً و ِعيافًة

و ِعيافاً و َعيَفاناً ( َك ِرهه) ،وبناء على ما ذكرته من حيثيات يف السؤال أعاله ،من االستهزاء
بك من قبل اآلخرين ،والتهكم عليك ،وامتهانك ،واحتقارك ،وما سبب لك ذلك من

انطواء وانزواء وحرج وحالة نفسية صعبة؛ بسبب هذا االسم ،واحلرج يف شريعتنا -
كما هو معلوم  -مرفوع وهلل احلمد ،فألجل ذلك ال مانع شرعاً من تغيري امسك احلالي

(معيوفة) إىل غريه من األمساء املستحبة ،أو املباحة ،وهي كثرية وهلل احلمد ،ومبا أنك
ستتسمي بـ (أمل) ،فال حرج عليك إن شاء اهلل ،واهلل تعاىل أعلم.
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 .43حكم اسم (سرور) و (أفراح)
السؤال :أريد تغيري اسم ابنيت من (سرور) إىل (أفراح) حيث إن اسم سرور قد سبب
لي مشكالت عائلية ،أدت إىل مطالبة زوجيت بالطالق ،مما يهدد أسرتي بالضياع ،فما
احلكم الشرعي يف هذا األمر؟

سمى يف الغالب ،فقد قال سعيد بن
اجلواب :بينّ العلماء أن االسم له ارتباط يف املُ ّ

ت الحُْ زُوَنُة ِفينَا َب ْع ُد )( ،)1وورد عن عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه،
املسيبَ( :ف َما َز َال ِ

احترََُقوا)(.)2
أنّه قال جلمرة بن شهاب( :أَْد ِر ْك أَ ْهَل َك َف َق ْد ْ

فال مانع شرعاً من تغيري اسم املولودة (سرور) إىل (أفراح) حفاظاً على أسرة املذكور

أعاله من الطالق ،استناداً إىل حديث رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :لاَ َض َر َر َولاَ
ِض َرا َر)(.)3

وعليك بإتباع اإلجراءات القانونية ،حتى ال يكون تغيري االسم سبباً لالحتيال واهلروب

من حقوق الغري ،واهلل تعاىل أعلم.
.44حكم اسم (رماس)
السؤال :ولدت لي ابنة ،فقلت ملوظف التسجيل يف املشفى أريد تسميتها (رمياس)
ولكنه أخطأ ،وسجلها (رماس) ،وأريد تصحيح هذا االسم إىل (رمياس) فهل جتوز
تسميتها بهذا االسم؟ وهل هو مكروه أو حمرم؟
اجلواب :إن اسم رماس من الرمس ،ومعناه :كتمان اخلرب ،والدفن ،والقرب ،كاملرمس
والراموس)

()4

 .1صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب اسم حزن.
 .2موطأ مالك.1419 /5 :

 .3سنن ابن ماجة ،كتاب األحكام ،باب من بنى يف حقه ما يضر جباره ،وصححه األلباني.
 .4القاموس احمليط ،ص.708
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َ
َ ُ
س السرت والتغطية ،ويقال ملا يحُْثَى
و(رمس) ال َّر ْم ُ
س الصوت اخل ِف ُّي  ، ...وأصل ال َّر ْم ِ

س ورماس)
نفسه َر ْم ٌ
من الرتاب على القربَ :ر ْم ٌ
س ،والقرب ُ

(*)
1

أما (رمياس) فغري مذكور يف كتبهم ،وهذا يدل على أنه اسم أعجمي ،وليس عربياً،

واألمساء األعجمية إذا عرف معناها ومل يكن فيها حمذور شرعي ،فال حرج يف التسمية
بها ،وإن كان األوىل باملسلم العربي أن يسمي باألمساء العربية املعروفة.
فعلى هذا ،جيوز لك تصحيح اسم ابنتك (رماس) إىل (رمياس) مع أنه اسم أعجمي
كما ذكرنا أعاله ،وعليك بإتباع اإلجراءات القانونية ،حتى ال يكون تغيري االسم سبباً
لالحتيال واهلروب من حقوق الغري ،واهلل تعاىل أعلم.
 .45حكم اسم (نور الدين) و (نور)
السؤال :ما احلكم الشرعي يف تغيري اسم ابنيت من (نور الدين) إىل (نور) حيث إن
هذا االسم خاص عرفاً بالذكور ومناداتها به يؤذيها نفسياً واجتماعياً ،ملا فيه من تشبه
بالذكور مما يثري تندر زميالتها يف املدرسة عليها أحياناً كثرية؟
اجلواب :جيوز للمسلم أن يطالب بتغيري امسه اىل اسم آخر ،إذا كان امساً خاصاً بالكفار،
أو يسبب له حرجاً.
وعليه؛ فيجوز شرعاً تغيري اسم ابنتك من (نور الدين) إىل (نور) أو أي اسم آخر
مستحسن ،ملا فيه من تشبه بالذكور ،وقد ورد نهي عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن
تشبه النساء بالرجال ،وعن تشبه الرجال بالنساء ،وجعل فاعل ذلك ملعوناً ،والعياذ باهلل.
والنهي على عمومه ،فيشمل كل تشبه يف اللباس ،أو الكالم ،أو املشية ،أو التسمي،
واهلل تعاىل أعلم.
* لسان العرب.101 /6 :
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.46حكم اسم (وليد) و (حممد)
السؤال :ما احلكم الشرعي يف تغيري اسم ابين من (وليد) إىل اسم (حممد) حيث
إن أهل زوجيت قاموا بتسمية هذا االسم دون استشارتي ،وتسبب ذلك يف حدوث
مشكالت داخل أسرتي ،خاصة وهي يف تصاعد وازدياد ،فهل جيوز لي يف هذه احلالة
أن أقوم بتغيري هذا االسم إىل (حممد) رمحًة بي وبأفراد أسرتي مجيعاً ،خاصة الوالدين؟
اجلواب :ال مانع شرعي من تغيري اسم (وليد) إىل (حممد) إلنهاء هذه املشكالت
األسرية ،وإحساناً للوالدين ،ورمحًة بهما ،وحسماً للخالف ،واهلل تعاىل أعلم.
 .47حكم تغيري اسم (مايا)
السؤال :ما احلكم الشرعي يف تغيري اسم ابنيت (مايا ) إىل اسم آخر مستحسن ،وقد
علمت بأنه ال جيوز التسمي بهذا االسم؟
سمى يف الغالب ،فقد قال سعيد بن
اجلواب :بينّ العلماء أن االسم له ارتباط يف املُ ّ
املسيب( :فما زالت احلزوبة فينا بعد)( )1وورد عن عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،أنّه
قال جلمرة بن شهاب ( :أدرك أهلك فقد احرتقوا)(.)2
وقد نص العلماء على ُحرمة التسمية بأمساء األصنام والشياطني ،ورؤوس الكفر
كفرعون وهامان.
واسم (مايا) ترتدد معانيه بني إله الربيع ،وهذا ال جتوز التسمية به قطعاً؛ ملا فيه من
الرتويج ملعتقد كفري ،وأنه اسم شعب من اهلنود احلمر يف أمريكا الوسطى ،وهذا
قبيح أن يتسمى به املسلم ،فلهذا جيب عليك تغيري هذا االسم ،وأن ختتار هلا امساً من
أمساء الصحابيات ،أو الصاحلات من سلف هذه األمة ،وهي كثرية حبمد اهلل ،وال يغرنك
 .1صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب اسم احلزن.
 .2موطأ مالك.973 /2 :
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الشيطان ،ويسول لك بأن بعض معاني هذا االسم ليست قبيحة ،فيكفي للتنفري منه أن
له معنى كفرياً ،وأنه مل ير مسلم قد تسمى به إال تقليداً للغرب ،وأنه من األمساء اخلاصة
بأهل الكفر.
وعليك بإتباع اإلجراءات القانونية ،حبيث ال يكون تغيري االسم سبباً لالحتيال
واهلروب من حقوق الغري ،واهلل تعاىل أعلم.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
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حكم صيام اليوم الثاني من شوال

62

.53

حكم صيام الصغري

63

.54

الصيام بعد الطهارة وقبل االغتسال

63

.55

ً
شيئا
حكم من نوى الفطر ومل يأكل

64

.56

اإلفطار يف رمضان بسبب االختبارات

64

.57

حكم اإلفطار على مترات ً
وترا

65

.58

فدية الصيام للمريض بأعصاب املعدة والقولون

66

.59

حديث (صوموا تصحوا)

67
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.60

حديث (تسحروا فإن يف السحور بركة)

67

.61

الرسوم على االشرتاك يف االعتكاف

68

.62

حكم إخراج زكاة الفطر عن اجلنني

69

.63

نسيان إخراج زكاة الفطر

69

احلج
.64

أفضل وقت ألداء العمرة

70

.65

حكم احلج املميز واحلج بالواسطة

71

.66

تأخري احلج مع االستطاعة

72

.67

حج املرأة من ماهلا

72

.68

اإلحرام من مدينة جدة

73

.69

حكم السعي وطواف الوداع دون وضوء

73

.70

حكم لبس املخيط قبل احللق أو التقصري يف العمرة

73

.71

حكم طواف صاحب العذر الشرعي

74

.72

ثواب الطواف عن الغري

74

.73

حكم ترك الوقوف بعرفة

75

.74

كفارة اجلدال يف احلج

75

الذبائح
.75

حكم االشرتاك يف شاة واحدة يف األضحية

77

.76

حكم اجلمع بني األضحية والعقيقة

77

.77

حكم توكيل املضحي يف ذبح األضحية

78
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.78

الذبح يف عاشوراء

78

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30

الفصل الثالث  /املعامالت
حكم التصرف باألمانة
األمانة يف الوساطة يف البيع
حكم تأجري تسوية املسجد الستخدامه لغري موضوع وقفه
حكم أخذ األجرة على العمل يف حمل الشراكة
حكم أخذ املستأجر بدل خلو
حكم بيع الوقف وتأجريه
حكم تبديل أرض بأرض وقف
حكم ترك ما زاد عن ثـمن البضاعة عند البائع
حكم اإلقالة يف البيع
حكم رهن الذهب مقابل أخذ قرض مالي
حق ّ
ّ
الشفعة بعد إمتام البيع
حكم البنوك اإلسالمية يف فلسطني ،وحكم الودائع
بيع املراحبة وبطاقة االئتمان من البنك اإلسالمي
حكم اجلوائز من البنوك الربوية
حكم بناء مقر لبنك ربوي
حكم العمل يف البنك الدولي يف املنح ،وليس يف القروض
حكم خصم رسوم حتويل عند الشراء على بطاقة الفيزا
حكم القرض الربوي من أجل سداد الديون
حكم تسديد خمالفات إسرائيلية من عوائد التأمني
حكم اإلقراض بالربا لغري املسلم
التوبة من القرض الربوي تنهي إثـمه
حكم طلب تعويض من املدين املماطل
حكم االنضمام االختياري إىل هيئة التقاعد الفلسطينية
االستثمار يف الشركات األجنبية اليت حتدد الربح للمستفيد
حكم إجراء اتفاق مع الوسيط ،واتفاق آخر مع اجلهة املمولة
حكم التأمني الشامل على املركبات
حكم شراء املسروق
حكم حتمل العائلة عن السارق
حكم مزاولة مهنة احلالقة للرجال
حكم دفع عربون الذهب كجزء من الثمن

82
82
83
84
84
85
87
87
88
89
89
90
91
92
94
94
96
96
97
97
98
99
100
101
101
103
103
104
104
105
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.31
.32
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30

حكم آكل مال الغري وهو يعلم
حكم ّ
تعمد التخلف عن دفع فواتري املياه
الفصل الرابع  /أحوال شخصية
ما سن الزواج يف القانون
حكم إخفاء عيوب اخلاطب
حكم عقد زواج جبلستني منفصلتني
حكم العقد على احلائض
حكم زواج الثيب دون شهود وعقد ،فقط بقول" :زوجتك نفسي"
حكم تغري شعور اخلاطب جتاه خطيبته ومظنة سبب ذلك السحر
حكم تسمية الزوجة باسم عائلة زوجها
حكم استمرار عقد زواج من مارس اللواط
حكم زواج املسلم من غري املسلمة
حكم تقييم املهر املؤجل
حكم الزوجة اليت تتعدى حدود اهلل
حكم الزوجة اليت تضرب ابنتها بعمر سنتني أمام زوجها
حكم اخليانة الزوجية خالل اإلنرتنت
حكم هجران الزوجة ،وسب الدين
حكم هجر الزوج لزوجته يف الفراش
ً
حكم ختيل املرأة وقت مجاعها مع زوجها رجال آخر
حكم االستمناء باليد مع وجود الزوجة جبانبه
حكم مجاع الزوجة يف األيام اليت ينقطع فيها نزول الدم
حكم اجلماع خالل احليض
حكم معاشرة الزوجات ً
معا
حكم إفشاء األسرار الزوجية
حكم انفصال الزوجة عن زوجها يف املبيت
حكم اإلنفاق على الزوجة
التحريم بالرضاعة
حكم زواج اإلخوة من الرضاعة
حتريم بنت ابن األخت على خال أبيها
حتريم بنت الزوجة املدخول بأمها
حرمة جد الزوج على زوجة االبن
حتريم اخللوة بعم الزوج وخاله
حدود عالقة زوجة األب بزوج ابنته
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105
106
111
111
112
112
113
114
115
115
116
117
117
118
119
120
121
123
123
124
125
126
126
127
128
129
129
130
130
130
131
131

.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.1
.2
.3
.1
.2
.3
.4
.5

زوج بنت البنت محُ َّرم على جدتها
حكم زواج الولد من ربيبة والده
حقوق الزوجة اليت تطلب الطالق من زوجها
حكم وقوع طالق الغضبان والطالق البدعي
حكم تطليق الزوجه لربوده اجلنسي حنوها
يسقط حق املطلقة يف حضانة األوالد بعد زواجها
حكم إجبار الوالدين ابنهما على تطليق زوجته الثانية
حكم هجر الزوجة وعالقته بالطالق
لعن الزوج لزوجته
نية الطالق دون التلفظ به
عدة املرأة اليت مات عنها زوجها قبل الدخول
عدة الرجل إذا ماتت زوجته
حكم نفقة املتوفى عنها زوجها
حكم حرمان الولد املبذر من املرياث
احلقوق املرتتبة على تركة امليت
حكم مرياث اإلخوة مع وجود األبناء
حجب األخ الشقيق لألخ ألب
حكم حرمان الورثة من حصصهم
كيفية تقسيم املزارعة على ورثة املستأجر
كيفية توزيع مال صندوق التقاعد ،ومرياث أوالد االبن
هل ترث ابنة األخ الشقيق مع ابن األخ الشقيق؟
حكم تقسيم تركة َمن باع أرضه لليهود
حكم الرجوع عن اهلبة
الفصل اخلامس  /أميان ونذور
حكم الرجوع عن النذر املعلق قبل وقوع شرطه
حكم الغش يف االمتحان وحلف اليمني عليه
الرتتيب يف كفارة الظهار
الفصل السادس  /جنائز ومقابر
حكم نبش القرب إلفراد امليت
حكم وضع الطيب على املتوفية
حكم وداع أحد الزوجني لآلخر عند الوفاة
حكم تشريح جثة امليت
حكم دفن اخلالصة اخلارجة من املرأة بعد الوالدة
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132
132
133
134
136
137
138
139
140
141
141
142
142
143
143
144
144
144
145
146
147
147
148
151
152
152
155
156
156
157
157

.6
.7

حكم الدفن يف ساحة البيت
حكم تعزية أهل امليت يوم العيد
الفصل السابع /ديات وجنايات

158
159

.1

حكم إسقاط الولي حقه الشخصي يف القصاص

161

.2

حكم إجهاض جنني قبل نفخ الروح بداعي تنظيم األسرة

162

.3

حكم دية األسنان

162

الفصل الثامن  /لباس وزينة
.1

حكم زراعة الشعر ملن سقط شعره

165

.2

حكم ترتيب احلواجب

165

.3

حكم وضع الكريم على الوجه

166

.4

حكم خلع النقاب بعض األوقات أمام املدرس

166

.5

حكم لبس الساعة يف اليمني
ً
واقفا
حكم لبس احلذاء

167
168

.7

حكم ارتداء املالبس املكتوب عليها

168

.8

حكم عرض رؤوس فتيات على مواقع النت ،وتقديم املرأة برامج تلفازية

169

.6

الفصل التاسع  /أحكام عامة
.1

حكم االشرتاك يف املسابقات على الفضائيات

173

.2

حكم بناء منزل لألهل أم ملؤسسة خريية

174

.3

حكم التعامل مع البنت الفاسقة واملؤذية

175

.4

حدود زيارة بنت العم املطلقة

176

.5

حكم حضور األعراس ومشاهدة املسلسالت

176

.6

حكم إرفاق إعالنات مع حماضرات إسالمية لداعية

177

.7

حكم كالم املرأة مع غري املسلمني من أجل الدعوة إىل اهلل

177

.8

سبب تأخر الزواج وعقوق الوالدين

179

.9

حكم التطرق إىل املوضوعات احلساسة خالل التدريس

181

.10

حكم تصوير عارضة أزياء الستخدام الصور يف الرتويج للمالبس

181

.11

حكم النوم بعد العصر

182

.12

حكم ضرب الكؤوس باملناسبات

183

.13

شهر حمرم واألعمال املستحبة فيه

183
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.14

حكم إفشاء السر

184

.15

ما صحة حديث (ال خيري بني أمرين إال اختار أرشدهما)؟
ً
امرءا عرف قدر نفسه)
صحة حديث (رحم اهلل

185
186

.17

ختريج حديث (الناس شركاء يف ثالث)

187

.18

حكم حديث( :احلمد هلل الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمني)

188

.19

الفهم الصحيح لقول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :اإلمام ضامن)

188

.20

حكم حديث( :من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة )...

189

.21

(خري الرب عاجله) حديث غري صحيح

190

.22

حكم حديث( :الفتنة نائمة لعن اهلل من أيقظها)

190

.23

صحة حديث( :البيت الذي ال يوجد فيه متر أهله جياع)

191

.24

ضعف روايات نسج العنكبوت واحلمامة على الغار

191

.25

خطأ مقولة النظر إىل الكعبة عبادة

192

.26

حتقيق رواية (أصابت امرأة ،وأخطأ عمر)

193

.27

تصحيح خطأ شائع

194

.28

معنى اسم (ملار)

194

.29

حكم التسمية باسم (يارا)

195

.30

حكم التسمية باسم (كريم)

196

.31

حكم تسمية الولد باسم (أيهم) ،وتسمية البنت باسم (غزل)

196

.32

حكم تغيري اسم (حرب)

197

.33

حكم تغيري اسم (ديانا)

198

.34

حكم تسمية املولود (جاد)

198

.35

حكم تسمية البنت (ليا)

199

.36

حكم تغيري اسم املولودة من (رباج) إىل (رتاج)

199

.37

حكم تسمية املولود باسم (مريان)

200

.38

حكم تغيري اسم (إمام حممد) إىل (حممد)

200

.39

حكم تغيري اسم (إيلني) إىل (ليان)

201

.40

حكم اسم (راما) و (رامة)

201

.41

حكم اسم (مالك الدين) و (مالك)

202

.42

حكم تغيري اسم (معيوفة)

202

.16
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.43

حكم اسم (سرور) و (أفراح)

203

.44

حكم اسم (رماس)

203

.45

حكم اسم (نور الدين) و (نور)

204

.46

حكم اسم (وليد) و (حممد)

205

.47

حكم اسم (مايا)

205
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