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 احللقة الثانية

 حكم قضاء الصالة اليت ترك أداؤها لشهور كثرية 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

كنت أنقطع عن الصالة شهورا طويلة ولكين تبت توبة نصوحا أؤدي :   س- ١
الصلوات مجيعها وأحافظ عليها حمافظة تامة يف أوقاهتا واحلمد هللا كما أين مل أكن أصوم 

قبل وكنت أدخن كثريا فتبت عن مجيع تلك املعاصي واحلمد هللا هل يلزمين رمضان من 
 ؟  قضاء الصالة اليت تركتها من قبل

                  َ  َّ                                            أهنئ هذا األخ الذي م ن  اهللا عليه بالتوبة والقيام مبا أوجب اهللا عليه من :  أوال : ج
ن يزيده ، وأ  له الثبات على ذلك- سبحانه وتعاىل -، وأسأل اهللا  فرض الصالة والصيام

 .  ، وحيشرنا ىف زمرة خري األنام حممد  ، وأن يتوفانا وإياه على اإلميان من خريه وفضله
ُ  ُّ         إن توبتك من الذنوب ت ج ب  ما قبلها:  مث إين أقول له ، وتوبتك من ترك الصالة                     َ 

ُ  ُّ         والصيام ت ج ب  ما قبلها   عنك هبذه التوبة لقول اهللا تبارك- سبحانه وتعاىل -، ويعفو اهللا          َ 
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، ولكن  ، فإنه ال يلزمه قضاء ما تركه من الصالة والصيام فيما مضى وبناء على ذلك

 .  ، والتوبة ويتوب اهللا على من تاب ، واالستغفار يكثر من العمل الصاحل
                                                 

 .  ٥٣:  سورة الزمر آية) ١(
 .  ١٣٦ - ١٣٥:  تانياآلسورة آل عمران ) ٢(
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 ما هو األصل يف رفع أصبع اليد اليمىن أثناء قراءة التشهد يف الصالة 
،   يف رفع أصبع اليد اليمىن أثناء قراءة التشهد يف الصالةما األصل:   س- ٢

، وكيفيتها   وما املقصود منها، أم إهنا سنة عن الرسول  وهل هي من أركان الصالة
 ؟  الصحيحة
 وضع اليدين يف حال اجللوس للتشهد أو بني السجدتني أن تكون اليد اليسرى : ج

، يضم منها  اليمىن على الفخذ اليمىن، وأن تكون اليد  مبسوطة على الفخذ اليسرى
، وكلما دعا حركها ورفعها  ، وتبقى السبابة مفتوحة اخلنصر والبنصر واإلهبام والوسطى

 .   الذي وجه الدعاء إليه- سبحانه وتعاىل -إىل أعلى إشارة إىل علو اهللا 
على حممد اللهم صل :  ، وقال السالم عليك أيها النيب يرفع األصبع:  إذا قال:  فمثال
أعوذ باهللا من عذاب جهنم :  ، وإذا قال اللهم بارك على حممد يرفعه:  ، وقال يرفعه
،  ، ومن عذاب القرب أعوذ باهللا من عذاب جهنم:  ، يف كل مجلة من اجلمل األربع يرفعه

 .  ، ومن فتنة املسيح الدجال ، واملمات ومن فتنة احمليا
 .  واخلنصر وحيلق اإلهبام مع الوسطىوله أيضا أنه يقبض من اليمىن البنصر 

 فيما أعلم أنه بسط اليد اليمىن على الفخذ اليمىن بني السجدتني ومل يرد عن النيب 
بل النصوص عامة يف أنه يقبض األصابع الثالثة اخلنصر والبنصر والوسطى ويضم إليها 

 .  اإلهبام أو حيلق اإلهبام مع الوسطى وبعضها قيد بالتشهد
عند مجهور العلماء أن ذكر بعض أفراد العام باحلكم الشامل له ولغريه ال واملعروف 
، وهو من  أكرم فالنا:  ، مث قلت أكرم طلبة العلم:  ، فإذا قلت مثال يعد ختصيصا

والتخصيص إمنا يكون إذا أفرد .  ، فإن ذلك ال يقضي ختصيص اإلكرام بفالن الطلبة
، وعلى  ، فهذا هو الذي يكون فيه التخصيص بعض أفراد العام حبكم خيالف حكم العام

إن وضع اليد اليمىن يف التشهد األول والثاين واجللوس بني السجدتني واحد :  هذا فنقول
، ومن اطلع على نص يدل على أن اليد اليمىن مبسوطة على الفخذ اليمىن بني  ال خيتلف

 .  السجدتني أو يف التشهد فليبلغنا به وحنن له شاكرون
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، وليست بركن بل وليست بواجب  ن هذه اإلشارة ركنا أو سنة فإهنا سنةأما كو
 .  ، فلو تركها اإلنسان فال حرج عليه وتصح الصالة بدوهنا أيضا

 حكم قول بعض املصلني يف التحيات اللهم صل على سيدنا حممد 
اللهم صل على سيدنا حممد وعلى :  يقول بعض املصلني يف التحيات:   س- ٣

ما رأيكم بقول .  حممد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيمآل سيدنا 
 ؟  سيدنا
،  ، فإن كل عاقل مؤمن يؤمن بذلك  سيد ولد آدم ال ينكر عاقل أن حممدا : ج

 من طاعة ، وطاعة النيب   سيد البشر والسيد له الشرف والطاعة واإلمرةوأن النيب 
̈Β ÆìÏÜãƒ tΑθ  {:  - سبحانه وتعاىل -اهللا  ß™ §9$# ô‰s)sù tí$ sÛr& ©!$# ( { )١(  . 

 -، وأفضلنا عند اهللا  ، وخرينا  سيدناوحنن وغرينا من املؤمنني ال نشك أن نبينا 
ومن مقتضى .   وسالمه عليه وأنه املطاع فيما يأمر به صلوات اهللا-سبحانه وتعاىل 

اعتقادنا أنه السيد املطاع عليه الصالة والسالم أن ال نتجاوز ما شرع لنا من قول أو فعل 
اللهم صل على :  ، ومما شرعه لنا يف كيفية الصالة عليه يف التشهد أن نقول أو عقيدة

أو .  يدحممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جم
 وال أعلم أن صفة وردت بالصورة حنوها من الصفات الواردة يف كيفية الصالة عليه 

 .  اللهم صل على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا حممد:  اليت ذكرها السائل وهو
وإذا مل ترد هذه الصيغة عن النيب عليه الصالة والسالم فإن األفضل أن ال نصلي على 

 .  ليه بالصيغة اليت علمنا إياها، وإمنا نصلي ع النيب هبا
، فإن   سيدناوإنين هبذه املناسبة أود أن أنبه إىل أن كل إنسان يؤمن بأن حممدا 

، فال يبتدع يف  ، وأن ال ينقص عنه مقتضى هذا اإلميان أن ال يتجاوز اإلنسان ما شرعه

                                                 
 .  ٨٠:  اء آيةسورة النس) ١(



 نور على الدرب
 

 ٥

قتضى السيادة ، فإن هذا هو م ، وال ينقص عن دين اهللا ما هو منه دين اهللا ما ليس منه
 .   علينااليت من حق النيب 

 مل يأت هبا شرع اهللا على وعلى هذا فإن املبتدعني ألذكار أو صلوات على النيب 
 سيد ألن  تنايف بدعتهم دعوى إن هذا الذي ابتدع يعتقد أن حممدا لسان رسوله 

 .  مقتضى هذه العقيدة أن ال يتجاوز ما شرع وأن ال ينقص منه
إلنسان وليتدبر ما يعنيه بقوله حىت يتضح له األمر ويعرف أنه تابع ال فليتأمل ا

 .  مشرع

 حكم كثرة التثاؤب يف الصالة 
 عاما أعاين من مشكلة أرجو من اهللا ٢٢أنا شاب متدين أبلغ من العمر :   س- ٤

أنين حني أبدأ يف الصالة أبدأ ىف :  مث منكم أن تساعدوين على التخلص منها وهي
،  بغري قصد وهذه احلالة دائما تالزمين حىت عند قراءة آية الكرسي بالذاتالتثاؤب 

 ؟  وال أعرف سببا لذلك حيث إنين أتثاءب عشر مرات يف الصالة الواحدة أرجو إفادة
 وكما يتسلط الشيطان على  التثاؤب من الشيطان كما أخرب بذلك النيب : ج

 .   ال زمام هلا وال فائدة منهااملصلي بإلقاء الوساوس يف قلبه واهلواجيس اليت
، فإذا وجد  كذلك رمبا يتسلط عليه يف التثاؤب ويتثاءب كثريا حىت يشغله عن صالته

، فإن مل يستطع فليضع يده على فمه   يكظم ما استطاعذلك فليفعل ما أمر به النيب 
 .  حىت ال جيعل للشيطان سبيال عليه

 -، وليسأل اهللا  مهة وعزمية صادقةوليحرص على أن يقبل على الصالة بنشاط و
، وفعل ما  ، وإذا سأل اهللا تعاىل بصدق  العافية مما حيدث له يف صالته-سبحانه وتعاىل 

sŒÎ)uρ y7# {:   يقول- سبحانه وتعاىل -يستطيع من حماولة إزالة هذه املظاهر فإن اهللا  s9r'y™ 



 نور على الدرب
 

 ٦

“ ÏŠ$ t6 Ïã Íh_ tã ’ ÎoΤÎ* sù ë=ƒ Ìs% ( Ü=‹Å_ é& nο uθ ôã yŠ Æí#¤$! $# #sŒÎ) Èβ$ tã yŠ ( (#θ ç6‹Éf tG ó¡uŠù= sù ’Í< (#θ ãΖÏΒ ÷σã‹ø9uρ ’Î1 öΝßγ ¯= yè s9 

šχρ ß‰ä© ötƒ ∩⊇∇∉∪ { )١(  . 

 حكم الصالة وغرفة احلمام يف قبلة املصلي 
أعزكم اهللا وإخواين - يف إحدى الغرف نصلي وتكون دورة املياه :  س- ٥

 ؟  فهل جيوز هذا.   أمامنا أي باجتاه القبلة-املستمعني 
، وال تبطل إذا  الصالة هبذه الطريقة كما قالت السائلة جائزة مبعىن أهنا صحيحة:  ج

 }جعلت يل األرض مسجدا وطهورا  {:  كان احلمام أمام املصلي لعموم قول النيب 
، فإذا  ، وتشوش عليه ولكن قد يكون يف احلمام رائحة كريهة تؤثر على املصلي.  )٢(

، ألن كل شيء يؤثر على املصلي فاملشروع  جتنب استقباله من أجل هذه فهو أفضل
،  ات يوم خبميصة هلا أعالم أنه صلى ذ، وقد ثبت عن النيب  للمصلي أن يبتعد عنه
اذهبوا خبميصيت هذه إىل أيب  {:  ، فلما انصرف من صالته قال فنظر إىل أعالمها نظرة

غال يف  نظر إليها نظرة وكان يف هذا انش ألنه )٣( }جهم وائتوين بأنبجانية أيب جهم 
 .   بأن تعطى هذه اخلميصة أليب جهم وتؤخذ أنبجانيتهالصالة ومن مث أمر النيب 

ويستفاد من هذا احلديث أن كل شيء يلهي املصلي عن صالته ويشغله فإنه ينبغي 
 .  اجتنابه

 حكم خروج املرأة لصالة التراويح وهي متبخرة 
 تتبخر فقط بالبخور هل جيوز للمرأة إذا خرجت لصالة التراويح أن:   س- ٦

 ؟  دون استخدام العطور

                                                 
 .  ١٨٦:  سورة البقرة آية) ١(
 .  )٧٤٥(، ابن ماجه املساجد واجلماعات  )٤٩٢(، أبو داود الصالة  )٣١٧(الترمذي الصالة ) ٢(
، أبو داود الصالة  )٧٧١(، النسائي القبلة  )٥٥٦(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٣٦٦(البخاري الصالة ) ٣(

 .  )٢٢٠(الك النداء للصالة ، م )٦/١٧٧(، أمحد  )٩١٤(
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ال جيوز للمرأة إذا خرجت إىل السوق لصالة أو غريها أن تتطيب ال ببخور وال :  ج
را فال تشهد أميا امرأة أصابت خبو {:   أنه قال، وقد ثبت عن النيب  بدهن وال بغريمها

 .  )١( }معنا صالة العشاء 
                      ّ                                                وهبذه املناسبة أود أن أنب ه ألمر يتعلق ببعض النساء الاليت حيضرن إىل املسجد خالل 

، وهن يف املسجد فتعلق الرائحة  ، ويتبخرن هبا شهر رمضان حيضرن معهن مبخرة وعودا
 .   حقهن، وهذا خالف املشروع يف ، فإذا خرجن للسوق وجد هبن أثر الطيب هبن

، وأما  نعم ال بأس أن تأيت املرأة مببخرة وتبخر املسجد فقط دون أن تتبخر النساء هبا
 .  أن تتبخر النساء هبا فال

 حكم الشك يف عدد ركعات الصالة 
؟  إذا شك أحد يف صالته فلم يدر كم صلى أربعا أم ثالثا ماذا يفعل:   س- ٧

 ؟  هل يصح له إعادة الصالة
إلنسان يف صالته فلم يدر كم صلى أثالثا أم أربعا فإنه ال حيل له أن  إذا شك ا: ج

، وعليه أن يفعل ما  خيرج من صالته هبذا الشك إذا كانت فرضا ألن قطع الفرض ال جيوز
جاء يف السنة والسنة جاءت بأن اإلنسان إذا شك يف صالته فلم يدر كم صلى أثالثا أم 

 :  أربعا فال خيلو من حالني
، مبعىن أنه ال يترجح عنده الثالث وال األربع  أن يشك شكا متساويا:  ألوىلاحلال ا

، ويسجد للسهو  ، ويأيت بالرابعة ، فيبين على أهنا ثالث ويف هذه احلال يبين على األقل
 .  قبل أن يسلم

أن يشك شكا بني طرفيه رجحان على اآلخر مبعىن أن يشك هل صلى :  احلال الثانية
، ففي هذه احلال يبين على األربع  ؟ ولكن يترجح عنده أنه صلى أربعا ثالثا أم أربعا

 .  ويسلم ويسجد للسهو بعد السالم
                                                 

 .  )٢/٣٠٤(، أمحد  )٤١٧٥(، أبو داود الترجل  )٥١٢٨(، النسائي الزينة  )٤٤٤(مسلم الصالة ) ١(
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 أن يبين على ما هكذا جاءت السنة بالتفريق بني احلالني يف الشك وأمر النيب 
، وأن يتحرى الصواب يف احلال الثانية يدل على أنه ال خيرج من  استيقن يف احلال األوىل

وإن .  ة هبذا الشك فإن كانت فرضا فاخلروج منها حرام ألن قطع الفريضة حمرمالصال
 .  كانت نفال فال خيرج منها من أجل هذا الشك لكن يفعل ما أمر به النيب 

، إال أن العلماء قالوا يكره قطع  ، فإن قطع النافلة ال بأس به وإن شاء أن يقطعها
، فإن كانت النافلة  ن النافلة حجا أو عمرةهذا إذا مل تك.  النافلة بدون غرض صحيح

θ#)  {:  حجا أو عمرة فإنه ال جيوز قطعها إال مع احلصر لقوله تعاىل ‘ϑ Ï?r&uρ ¢k pt ø: $# nο t÷Κ ãè ø9$#uρ ¬! 4 
÷β Î* sù öΝè?÷ÅÇôm é& $ yϑ sù uy£øŠtG ó™ $# zÏΒ Ä“ ô‰oλù; $# ( { )١(   . 

وهذه اآلية نزلت قبل فرض احلج ألهنا نزلت يف احلديبية واحلج إمنا فرض يف السنة 
 .  التاسعة

إذا شك اإلنسان يف صالته كم صلى :  وخالصة اجلواب يف سؤال السائل أن نقول
،  فليعمل بالراجح سواء كان األكثر أو األقلأثالثا أم أربعا فإن ترجح عنده أحد الطرفني 
 .  وليسلم وليسجد سجدتني بعد السالم ويسلم

أما إذا مل يترجح عنده أحد الطرفني فإنه يبين على األقل ألنه متيقن ويتم عليه ويسجد 
 .  للسهو سجدتني قبل أن يسلم

 كيفية السجود يف الصالة 
وخاصة عند السجود أن يهم بوضع يقال إنه على املرء أثناء الصالة :   س- ٨

 ؟                                           ّ            وأنا ال أقوى على تطبيق هذا األمر فهل ميكن أل ا التزم بذلك.  ركبتيه أوال مث يديه
 األفضل لإلنسان عند السجود أن يسجد أوال على ركبتيه مث يديه مث جبهته : ج
يفعل  يف صالته أنه كان ، هذا هو األفضل ألنه جاء به احلديث عن رسول اهللا  وأنفه

إذا  {:   أن يربك اإلنسان عند سجوده كما يربك البعري فقال النيب ذلك وهنى 
                                                 

 .  ١٩٦:  سورة البقرة آية) ١(
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وهذا يقتضي أن ال نقدم اليدين عند .  )١( }سجد أحدكم فال يربك كما يربك البعري 
 .  د فهذا هو الربوك كربوك البعري، ألننا إذا قدمنا اليدين عند السجو السجود

 مل يقل فال يربك على ما يربك عليه البعري حىت نقول إن احلديث دال ورسول اهللا 
، فالنهي عن الكيفية  فال يربك كما يربك البعري:  ، بل قال على النهي عن تقدمي الركبتني

 .  والصفة ال عن العضو الذي يسجد عليه فتنبه للفرق
فال يقدم الساجد يديه قبل ركبتيه بل يبدأ بالركبتني مث باليدين مث وبناء على هذا 

 .  باجلبهة واألنف
، لو فرض أن املصلي كثري اللحم أو فيه وجع يف مفاصله أو فيه مرض أو ما أشبه  نعم

، ألن هذا  ذلك مما يشق عليه أن يبدأ بركبتيه فال حرج حينئذ أن يسجد على يديه أوال
 يف آخر أمره كان إذا أراد اهللا علينا يف الدين من حرج وألن النيب الدين يسر وما جعل 

، مث هنض وهذا واهللا أعلم ألنه أريح له وأهون عليه  أن يقوم إىل الثانية أو إىل الرابعة جلس
 .  كما أشار إىل ذلك صاحب املغين وزاد املعاد

 يديه فإن شق ، مث وخالصة القول أن األفضل للمصلي أن يقدم عند السجود ركبتيه
 .  عليه ذلك فال حرج أن يبدأ بيديه قبل ركبتيه

 حكم دعاء القنوت يف غري شهر رمضان 
دائما نرى أن يف صالة الوتر يقرأ دعاء القنوت ويكون ذلك يف شهر :   س- ٩

، أم أن هذا الدعاء خيتص بشهر  رمضان الكرمي فهل تصح قراءتنا له يف األيام العادية
أ أثناء صالة الشفع يف الركعة األوىل سورة األعلى ويف الثانية سورة ؟ كما يقر رمضان
 ؟  ، هل علينا االلتزام بذلك الكافرون

                                                 
، الدارمي  )٢/٣٨١(، أمحد  )٨٤٠(، أبو داود الصالة  )١٠٩١(، النسائي التطبيق  )٢٦٩(الترمذي الصالة ) ١(

 .  )١٣٢١(الصالة 



 نور على الدرب
 

 ١٠

 ليس علينا االلتزام بقراءة سورة معينة يف أي صالة من الصلوات إال قراءة : ج
ال صالة ملن مل يقرأ  {:  الفاحتة فإن قراءة الفاحتة ال تتم الصالة بدوهنا لقول النيب 

 .  )١( }بأم القرآن 
 يف حديث أيب ، ولقوله  أخرجاه يف الصحيحني من حديث عبادة بن الصامت

.  )٢( }القرآن أو قال بأم الكتاب فهي خداج كل صالة ال يقرأ فيها بأم  {:  هريرة
 .  يعىن فاسدة:  فهي خداج 

، فإن الصالة ال تصح بدوهنا  فليس شيء من القرآن يتعني قراءته يف الصالة إال الفاحتة
 .  سواء كانت صالة مأموم أو صالة إمام أو صالة منفرد

ُ   َق ل  ي ا أ ي ه ا ال ك اف ر ون (، و) سبح (وأما قراءة  ٌ ق ل  ه و  الل ه  أ ح د ( و، ) ُ ْ  َ   َ ُّ َ    ْ َ ِ   َ َ   َُّ     َ  ُ  يف الوتر إذا أوتر ) ُ ْ 
فإن قرأ بذلك فهو أفضل وإن قرأ بغري ذلك فال :  اإلنسان بثالث فقد جاءت بذلك السنة

، فإذا قنت وال  فاختلف فيه أهل العلم اختالفا كثريا:  وأما القنوت يف الوتر.  حرج عليه
، وإن ترك القنوت   كان خرياسيما يف رمضان حبضور الناس واجتماعهم على التأمني
ولو ترك القنوت مطلقا يف .  أحيانا حىت ال يظن أنه واجب كان ذلك أفضل وأحسن

رمضان ويف غريه فال حرج عليه ألن القنوت ليس بواجب من واجبات صالة الوتر أو 
 .  غريه

  حكم انتظار األمام املأموم للدخول معه يف الركوع بعد قوله إن اهللا مع الصابرين
إن اهللا :  أمسع من بعض الناس إذا دخل املسجد واإلمام راكع يقولون:   س- ١٠

 ؟  مع الصابرين حىت يطيل اإلمام يف الركعة ليدركوها هل هذا جائز

                                                 
، أبو  )٩١١(، النسائي االفتتاح  )٢٤٧(، الترمذي الصالة  )٣٩٤(، مسلم الصالة  )٧٢٣(البخاري األذان ) ١(

، الدارمي الصالة  )٥/٣١٦(، أمحد  )٨٣٧(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٨٢٢(داود الصالة 
)١٢٤٢(  . 

، أبو داود الصالة  )٩٠٩(، النسائي االفتتاح  )٢٩٥٣(، الترمذي تفسري القرآن  )٣٩٥(مسلم الصالة ) ٢(
 .  )١٨٩(، مالك النداء للصالة  )٢/٢٨٦(، أمحد  )٨٣٨(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٨٢١(
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 وال من - رضي اهللا عنهم -، ومل يكن يف عهد الصحابة   هذا ال أصل له: ج
، والتشويش على املصلني منهي  ، وفيه أيضا تشويش على املصلني الذين مع اإلمام هديهم

 .  عنه ألنه يلهيهم
 ذات ليلة على أصحابه وهم يصلون ويرفعون أصواهتم بالقراءة خرج النيب 

، ويف  )١( }ال جيهر بعضكم على بعض يف القرآن  {:  فنهاهم عن ذلك وقال

، وهذا يدل على أن كل  )٢( }ال يؤذين بعضكم بعضا يف القراءة  {:  حديث آخر
، واحليلولة  ما يشوش على املأمومني يف صالهتم فإنه منهي عنه ملا يف ذلك من اإليذاء

 .  بني املصلي وبني صالته
إذا أحس اإلمام بداخل يف :  فإن الفقهاء رمحهم اهللا يقولون:  أما بالنسبة لإلمام

الصالة فإنه ينبغي انتظاره وال سيما إذا كان يف الركعة األخرية ألن الركعة األخرية هبا 
.  )٣( }من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة  {:  تدرك اجلماعة لقول النيب 

 .  ق على املأمومني فال ينتظر ألهنم أحق باملراعاة من الداخل لسبقهم عليهلكن إن ش

 كيفية سجود التالوة 
 ؟  نرجو بيان كيفية سجود التالوة:   س- ١١
، والسجدات يف القرآن الكرمي   سجود التالوة سببه أن مير اإلنسان بآية السجدة: ج

، فإنه يتأكد يف حقه  إلنسان بسجدة، فإذا مر ا           َّ                     معلومة معل م عليها يف هامش املصاحف
إن سجود التالوة واجب والصحيح أنه ليس :   وقال بعض العلماءأن يسجد هللا 

 خطب يوم اجلمعة فقرأ آية السجدة يف سورة ، ألن عمر بن اخلطاب  بواجب

                                                 
 .  )٢/٣٦(أمحد ) ١(
 .  )٣/٩٤(، أمحد  )١٣٣٢(أبو داود الصالة ) ٢(
،  )٥٢٤(، الترمذي اجلمعة  )٦٠٧(لصالة ، مسلم املساجد ومواضع ا )٥٥٥(البخاري مواقيت الصالة ) ٣(

، مالك  )٢/٤٥٩(، أمحد  )٦٩٩(، ابن ماجه الصالة  )٨٩٣(، أبو داود الصالة  )٥٥٣(النسائي املواقيت 
 .  )١٢٢٢(، الدارمي الصالة  )١٥(وقوت الصالة 
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إن اهللا مل يفرض "   :  ، مث قال ، مث قرأها يف اجلمعة األخرى ومل يسجد ، فسجد النحل
:  "  إال أن نشاء"   ، واالستثناء هنا منقطع أي أن معىن قوله "   السجود إال أن نشاءعلينا

؛ ألن الفرائض ال  إال أن نشاء فرضه فيفرضه علينا:  ، وليس معناه لكن إن شئنا سجدنا
 مبحضر من الصحابة ومل ينكر عليه أحد مع ، وقد فعل ذلك عمر  تعلق باملشيئة

 على إنكار ما يكون منكرا وإقرار الصحابة يف هذا - عنهم  رضي اهللا-حرص الصحابة 
 يدل على أن سجود اجملمع العظيم يف أمر صدر من اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب 

 .  وسواء كان اإلنسان يف صالة أو يف غري صالة.  التالوة ليس بواجب وهو الصحيح
 األعضاء السبعة فأن يكرب اإلنسان ويسجد كسجود الصالة على:  أما كيفيته

سبحان ريب األعلى سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل ويدعو بالدعاء :  ويقول
، سجد وجهي هللا الذي  اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت {:  املشهور

، اللهم اكتب يل هبا أجرا وضع عين  )١( }وصوره وشق مسعه وبصره حبوله وقوته خلقه 
مث يقوم بال .  ، وتقبلها مين كما تقبلتها من عبدك داود ، واجعلها يل عندك ذخرا هبا وزرا

 .  تكبري وال تسليم
، ألن مجيع الواصفني                             ّ              ّ          أما إذا سجد يف الصالة فإنه يكب ر إذا سجد ويكب ر إذا رفع

ويدخل .                                          ّ                     ة الرسول عليه الصالة والسالم يذكرون أنه يكب ر كلما رفع وكلما خفضلصال
، فإن الرسول عليه الصالة والسالم كان يسجد سجود التالوة يف  يف هذا سجود التالوة

الصالة كما صح ذلك من حديث أيب هريرة أنه قرأ عليه الصالة والسالم يف صالة العشاء 
ْ إ ذ ا الس م اء  ان ش ق ت  َّ  َ  .   فسجد فيها ِ َ     َّ َ ُ   ْ 

، فدل هذا على   ال يستثنون من هذا سجود التالوةوالذين يصفون صالة الرسول 
،  ، وإذا رفع ، أي أنه يكرب إذا سجد أن سجود التالوة يف الصالة كسجود صلب الصالة

         ّ           ، فإنه يكب ر إذا سجد  وال فرق بني أن تكون السجدة يف آخر آية قرأها أو يف أثناء قراءته
                                                 

، ابن ماجه  )٧٦٠(، أبو داود الصالة  )٣٤٢٣(، الترمذي الدعوات  )٧٧١(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ١(
 .  )١/١٠٣(، أمحد  )١٠٥٤(إقامة الصالة والسنة فيها 
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، وال يضر اتصال التكبريتني الختالف        ّ                   ، مث يكب ر للركوع عند ركوعه إذا رفع   ّ   ويكب ر 
 .  سببهما

                                                 ّ                        وما يفعله بعض الناس إذا قرأ السجدة يف الصالة فسجد كب ر للسجود دون الرفع منه 
 .  فإنين ال أعلم له أصال

رد واخلالف الوارد يف التكبري عند الرفع من سجود التالوة إمنا هو يف السجود اجمل
، أما إذا كان السجود يف أثناء الصالة فإنه يعطى حكم سجود  الذي يكون خارج الصالة

 .               ّ                             صلب الصالة فيكب ر إذا سجد وإذا قام من السجود

 حكم ترك املسجد القريب والصالة يف املسجد البعيد 
هل جيوز للمصلي يف يوم اجلمعة أن يترك املسجد يف منطقته ويذهب :   س- ١٢

خر بعيد لكون اخلطيب اآلخر لديه اطالع واسع يف أمور الدين ويلقي إىل مسجد آ
 ؟  اخلطبة بأسلوب جيد

 األحسن أن يصلي أهل احلي يف مسجدهم للتعارف والتآلف بينهم وتشجيع : ج
فإذا ذهب أحد إىل مسجد آخر .  ، وتطييب قلب اإلمام الذي يصلي هبم بعضهم بعضا

، وأكثر علما فإن  تماع إىل خطبة تكون أشد تأثريا، أو االس ملصلحة دينية كتحصيل علم
 .  هذا ال بأس به

 يف مسجده إلدراك وقد كان الصحابة رضوان اهللا عليهم يأتون للصالة مع النيب 
، وحتصيل العلم مث يذهبون يصلون يف حيهم كما كان  ، وفضل املسجد فضل اإلمام

 .  ره  وهو يعلم ومل ينك يفعل ذلك يف عهد النيب  معاذ

 حكم الصف الذي يقطعه املنرب وهل يعترب يف هذه احلالة صفا واحدا 
إذا كان الصف األول من املصلني يف املسجد يفصله عن بعضه منرب :   س- ١٣

 ؟                        ً         اخلطيب فهل يعترب صفا أول ا يف الصالة
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، فإذا كان هذا الصف الذي يفصله املنرب هو   الصف األول هو الذي يلي اإلمام: ج
، وهكذا حىت  ، والصف الثاين ما بعده ي يلي اإلمام فهذا الصف األول على كل حالالذ

، لكن ينبغي إذا كان املسجد واسعا أن يتأخر اإلمام حىت يكون الصف  تنتهي الصفوف
 - رضي اهللا عنهم -الذي خلفه متصال بعضه ببعض غري مفصول باملنرب ألن الصحابة 

فأما إذا مل ميكن .   بني األعمدة ألهنا تقطع الصفكانوا يتقون الصف بني السواري أي
كأن كان العدد كثريا وال بد من تقدم اإلمام فحينئذ يكون قطع الصف باملنرب حلاجة وال 

 .  بأس به

 حكم الصالة والرجل حاسر رأسه 
  ؟ ما حكم الصالة والرجل حاسر رأسه:   س- ١٤

، ألن ستر الرأس  بأس هبا صالة الرجل وهو حاسر رأسه أي كاشف رأسه ال : ج
لكن إذا كان اإلنسان يف بلد من عادهتم أن يستروا رؤوسهم وهم يرون .  ليس بواجب

، فإن األفضل لإلنسان أن يستر رأسه باللباس الذي يعتاده الناس  ذلك من كمال الزينة
û *  {:  لعموم قوله تعاىل Í_ t6≈tƒ tΠyŠ# u (#ρ ä‹è{ ö/ä3tG t⊥ƒ Î— y‰ΖÏã Èe≅ä. 7‰Éf ó¡tΒ { )١(   . 

،  فنحن هنا يف بالدنا يف اململكة العربية السعودية نعتاد ستر الرأس بالطاقية والغترة
لزينة اليت أمر اهللا وعليه فيكون ستر رؤوسنا بذلك أفضل من كشفها ألن هذا من متام ا

û *  {:  تعاىل بأخذها يف قوله Í_ t6≈tƒ tΠyŠ# u (#ρ ä‹è{ ö/ä3tG t⊥ƒ Î— y‰ΖÏã Èe≅ ä. 7‰Éf ó¡tΒ { )٢(   . 

 مة حكم الصالة قبل املغرب بني األذان واإلقا
 ؟  ما حكم الصالة قبل املغرب بني األذان واإلقامة:   س- ١٥
 الصالة اليت قبل املغرب بني األذان واإلقامة سنة أمر هبا النيب عليه الصالة والسالم : ج

 )٣( }، صلوا قبل املغرب  وا قبل املغرب، صل صلوا قبل املغرب {:  ثالث مرات فقال
                                                 

 .  ٣١:  سورة األعراف آية) ١(
 .  ٣١:  سورة األعراف آية) ٢(
 .  )٥/٥٥(، أمحد  )١٢٨١(، أبو داود الصالة  )١١٢٨(البخاري اجلمعة ) ٣(
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فصالة ركعتني .   كراهية أن يتخذها الناس سنة)١( }ملن شاء  {:  لكنه قال يف الثالثة
، فال ينبغي احملافظة عليها دائما  قبل املغرب بني األذان واإلقامة سنة لكنها ليست راتبة

، فإهنا راتبة وتسن احملافظة   لكانت راتبة خبالف الركعتني بعدهاألنه لو حافظ عليها دائما
بل .  عليها إال يف السفر فإن املسافر ال يسن له أن يأيت براتبة الظهر أو املغرب أو العشاء

ة صالة أي أي بني كل أذان وإقام.  )٢( }بني كل أذانني صالة  {:   قالإن الرسول 
 .  ، ويف العصر واملغرب والعشاء غري راتبة صالة نافلة لكنها يف الفجر والظهر راتبة

 حكم إظهار التطوع يف البيت لألهل من أجل أن يقتدى هبا أهلها 
هل إظهار التطوع يف البيت لألهل من أجل أن يقتدى هبا أهلها أفضل :   س- ١٦

 ؟  ياء والسمعةأم إخفاؤه دون أن تقصد من اإلظهار الر
، ألن الناس   إن إظهار التطوع يف البيت يف هذه احلال هبذه النية أفضل من إخفائه: ج

، أو  ، أو قراءة القرآن ، فإذا رأى أن إظهار التطوع يف الصالة ينشط بعضهم بعضا
 .  ، أو ما أشبه ذلك ينتج عنه خري يقتدي به غريه فإن إظهاره يكون خريا الصدقة

 الذين ينفقون سرا وعالنية ومل جيعل املدح خاصا بالذين ينفقون ح اهللا وهلذا امتد
 .  سرا

، أو  ، أو الصيام ، أو قراءة القرآن أنه إذا أظهر التطوع يف الصالة:  وخالصة اجلواب
 .  الصدقة من أجل أن يقتدى به فإن ذلك ال بأس به بل هو خري

 حكم األذان واإلقامة للمنفرد 
 ؟  م مشروعية األذان واإلقامة للمنفردما حك:   س- ١٧

                                                 
 .  )٥/٥٥(، أمحد  )١٢٨١(، أبو داود الصالة  )١١٢٨(البخاري اجلمعة ) ١(
، النسائي األذان  )١٨٥(، الترمذي الصالة  )٨٣٨(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٥٩٨(البخاري األذان ) ٢(

،  )٥/٥٦(، أمحد  )١١٦٢(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٢٨٣(، أبو داود الصالة  )٦٨١(
 .  )١٤٤٠(الدارمي الصالة 
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، هكذا قال أهل العلم ألنه ليس   األذان واإلقامة للمنفرد سنة وليست بواجبة: ج
 وتعظيما ودعوة لنفسه إىل ، ولكن نظرا لكون األذان ذكرا هللا  لديه من يناديه باألذان

،   فعله على تركه- رمحهم اهللا -، وكذلك اإلقامة رجح العلماء  ، وإىل الفالح الصالة
 .   ال حيضرين اآلنوأظن يف ذلك حديثا مرفوعا عن النيب 

 حكم من مينع املوظف من الصالة يف املسجد 
ما حكم الشرع يف نظركم فيمن مينعون السائقني الذين يشتغلون :   س- ١٨

، وال يسمح  عندهم يف البيوت عن الصالة يف املساجد ويأمروهنم بالصالة يف البيوت
 ؟  م باخلروج إال إذا كانوا يريدون أن خيرجوا هم أي أهل البيتهل

 الذي ينبغي هلؤالء القوم الذين عندهم عمال يعملون عندهم أن ميكنوهم من : ج
، واخلري الكثري ألن هذا من باب التعاون على الرب  صالة اجلماعة ملا يف ذلك من األجر

 :}  (#θوقد قال اهللا .  والتقوى çΡ uρ$ yè s? uρ ’ n? tã Î h É9 ø9 $# 3“ uθ ø) −G9 $# uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡ uρ$ yè s? ’ n? tã ÉΟ øO M} $# 

Èβ≡ uρ ô‰ ãè ø9 $# uρ 4 { )وال حيل هلم أن مينعوهم من صالة اجلماعة ألن صالة اجلماعة واجب .   )١
، والواجب الشرعي مستثىن من زمن العمل عند املسلمني ألن طاعة اهللا ورسوله  شرعي

، ولكن إذا منع هذا العامل من الصالة مجاعة ومل يكن له مندوحة  مقدمة على طاعة البشر
، فإنه يعذر هبذه احلال ألنه ممنوع منها بغري اختياره ولو ترك العمل لتضرر  عن هذا العمل

 .  بذلك

 ع اليد اليمىن على اليسرى بعد القيام من الركوع حكم وض
بعض املصلني يضع يده اليمىن على اليسرى بعد القيام من الركوع يف :   س- ١٩

 ؟  الصالة فما صحة ذلك

                                                 
 .  ٢:  سورة املائدة آية) ١(
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 إن وضع اليد اليمىن على اليسرى يف القيام بعد الركوع سنة كما دل على ذلك : ج
كان الناس يؤمرون أن  {:  ، قال حديث سهل بن سعد الذي رواه البخاري يف صحيحه

 .  )١( }يضع الرجل اليد اليمىن على ذراعه اليسرى يف الصالة 
فإذا تأملت هذا احلديث وهو أن الناس مأمورون بوضع اليد اليمىن على اليسرى يف 

، وهو وضع اليد اليمىن على  الة تبني لك أن القيام بعد الركوع يشرع فيه هذا الفعلالص
، وخيرج  اليسرى يف الصالة ألن احلديث عام خيرج منه الركوع ألن اليدين على الركبتني

، أو  ، وخيرج منه اجللوس ألن اليدين على الفخذين منه السجود ألن اليدين على األرض
، والقيام بعد الركوع تكون اليمىن   عدا ذلك وهو القيام قبل الركوع، ويبقى ما الركبتني

 .  فيه موضوعة على الذراع اليسرى كما يف احلديث
، وإما على الرسغ واملفصل الذي بني  واليد اليمىن توضع على اليسرى إما على الذراع

حسن ، واألفضل أن تكون على الصدر ألن حديث ابن سعد هو أ ، وبني الذراع الكف
 .  ما روي يف ذلك وإن كان فيه مقال ألهل العلم لكنه أحسن ما روي يف هذا املوضوع

 هل الغفلة تبطل الوضوء 
هل الغفلة تبطل الوضوء وهل جيب يف هذه احلالة أن يتوضأ املسلم :   س- ٢٠

 ؟  وضوءا كامال
، فإن النوم  ، فإن كان يريد النوم  ال أدري ماذا يريد بالغفلة هل يريد هبا النوم: ج

ناقض للوضوء بشرط أن يكون عميقا وعالمة العميق أن يكون النائم ال حيس بنفسه لو 
 ، فإن عليه أن يتوضأ حلديث صفوان بن عسال  ، فإذا نام اإلنسان هذه النومة أحدث
 إذا كنا سفرا أن ال نرتع خفافنا ثالثة أيام ولياليهم إال من أمرنا رسول اهللا  {:  قال

 .  )٢( }جنابة ولكن من غائط وبول ونوم 

                                                 
 .  )٣٧٨(، مالك النداء للصالة  )٥/٣٣٦(، أمحد  )٧٠٧(ي األذان البخار) ١(
 .  )٤٧٨(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )١٢٦(، النسائي الطهارة  )٩٦(الترمذي الطهارة ) ٢(
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 ١٨

فإن كان ،  )١( }العني وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء  {:  وحلديث
، لكن إذا كان النوم خفيفا حيس بنفسه اإلنسان لو  السائل يريد بالغفلة النوم فهذا جوابه

، أو  ، أو مستندا ، أو مضطجعا أحدث فإنه ال ينقض الوضوء سواء كان اإلنسان جالسا
 .  ، عقل الشيء وفهمه غري مستند ألن األساس كله على العقل

ولكن .  ، فإن هذا ال ينقض الوضوء لة عن ذكر اهللا، الغف أما إذا كان يريد بالغفلة
 كل وقت فإن هذا هو العقل - سبحانه وتعاىل -الذي ينبغي لإلنسان أن يدمي ذكر اهللا 

 ∪⊂χÎ) ’Îû È,ù=yz ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ É#≈n=ÏF÷z$#uρ È≅øŠ©9$# Í‘$pκ̈]9$#uρ ;M≈tƒUψ ’Í<'ρT[{ É=≈t6ø9F{$# ∩⊇  {:  قال تعاىل
tÏ%©!$# tβρãä.õ‹tƒ ©!$# $Vϑ≈uŠÏ% #YŠθãèè%uρ 4’n?tãuρ öΝÎγÎ/θãΖã_ tβρã¤6xtGtƒuρ ’Îû È,ù=yz ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ $uΖ−/u‘ $tΒ 

|Mø)n=yz #x‹≈yδ WξÏÜ≈t/ y7oΨ≈ysö6ß™ $oΨÉ)sù z>#x‹tã Í‘$̈Ζ9$# ∩⊇⊇∪ { )وذوو األلباب هم ذوو العقول.   )٢  . 

 حكم صحة الوضوء مع وجود فضالت الطعام ما بني األسنان 
أحيانا أجد بعض فضالت الطعام على أسناين فهل جيب إزالة هذه :   س- ٢١

 ؟  الفضالت قبل الوضوء
سنان منها ال شك  الذي يظهر يل أنه ال جيب إزالتها قبل الوضوء لكن تنقية األ: ج

ألن هذه الفضالت إذا بقيت فقد يتولد منها .  أنه أكمل وأطهر وأبعد عن مرض األسنان
 .  عفونة وحيصل منها مرض لألسنان واللثة

فالذي ينبغي لإلنسان إذا فرغ من طعامه أن خيلل أسنانه حىت يزول ما علق هبا من أثر 
، وقد قال النيب عليه الصالة والسالم يف  م، وأن يتسوك أيضا ألن الطعام يغري الف الطعام

،  ، وهذا يدل على أنه كلما احتاج الفم إىل تطهري السواك إنه مطهرة للفم مرضاة للرب
 .  فإنه يطهر بالسواك

                                                 
 .  )١/١١١(، أمحد  )٤٧٧(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٢٠٣(أبو داود الطهارة ) ١(
 .  ١٩١ - ١٩٠:  تانياآلسورة آل عمران ) ٢(
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 حكم الوضوء بعد كل حدث واالستمرار على الطهارة 
 ؟  ما الفضل الذي يناله املسلم إذا استمر على الوضوء بعد كل حدث:   س- ٢٢
 الفضل الذي يناله املسلم إذا استمر على الوضوء بعد كل حدث أنه يبقى طاهرا : ج

 سبحانه -، وألنه رمبا يذكر اهللا  ، والبقاء عليه من األعمال الصاحلة واحملافظة على الطهر
، وألنه لو حصل له صالة يف  ، فيكون ذكره هللا تعاىل على طهر  يف أحواله كلها-وتعاىل 

 .  ، فيكون مستعدا هلذه الصالة ه ماء يسهل الوضوء منهمكان ليس في
 .  املهم أن بقاء اإلنسان على طهارة دائما فيه فوائد كثرية

 حكم لعاب اإلنسان 
؟ هل هذا  ما حكم اللعاب الذي خيرج من الشخص أثناء النوم:   س- ٢٣

 ؟  حلذر منه؟ وإذا حكمنا بأنه جنس فكيف ميكن ا السائل خيرج من الفم أم من املعدة
، واألصل فيما خيرج   اللعاب الذي خيرج من النائم أثناء نومه طاهر وليس بنجس: ج

إن املؤمن ال  {:  من بين آدم الطهارة إال ما دل الدليل على جناسته لقول النيب 

ألنف وماء اجلروح كل هذه ، فاللعاب والعرق ودمع العني وما خيرج من ا )١( }ينجس 
 .  ، والبول والغائط وكل ما خيرج من السبيلني جنس طاهرة ألن هذا هو األصل

،  وهذا اللعاب الذي خيرج من اإلنسان حال نومه داخل يف األشياء الطاهرة كالبلغم
، وعلى هذا فال جيب على اإلنسان غسله وال غسل ما أصابه  ، وما أشبه ذلك والنخامة
 .  ب والفرشمن الثيا

 حكم االستنجاء من الريح 
؟ وهل من ضرورة  هل خروج الريح أعزكم اهللا يفسد االستنجاء:   س- ٢٤

 ؟  إلعادة االستنجاء مرة ثانية قبل الوضوء
                                                 

، أبو  )٢٦٩(، النسائي الطهارة  )١٢١(، الترمذي الطهارة  )٣٧١(، مسلم احليض  )٢٨١(البخاري الغسل ) ١(
 .  )٢/٢٣٥(، أمحد  )٥٣٤(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٢٣١(داود الطهارة 
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ال  {:   خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء لقول النيب عليه الصالة والسالم: ج

 لكنه ال يوجب االستنجاء أي ال يوجب )١( }ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا 
 .  غسل الفرج أي غسل الدبر ألنه مل خيرج شيء يستلزم الغسل

، وكفى اإلنسان أن يتوضأ أي أن يغسل  وعلى هذا إذا خرج ريح انتفض الوضوء
 ورأسه ميسحه وميسح أذنيه وقدميه إىل وجهه مع املضمضة واالستنشاق ويديه إىل املرفقني

 .  الكعبني
، وهي أن بعض الناس يبول أو يتغوط  وهنا أنبه على مسألة ختفى على كثري من الناس

، فإذا جاء وقت الصالة وأراد الوضوء فإن بعض  ، مث يستنجي قبل حضور وقت الصالة
،  ، وهذا ليس بصحيح انية، وغسل الفرج مرة ث الناس يظن أنه ال بد من إعادة االستنجاء

، وإذا طهر فال حاجة إىل  فإن اإلنسان إذا غسل فرجه بعد خروج النجس فقد طهر احملل
، فإذا طهر فال يعود  ، أو االستجمار تطهري احملل إعادة غسله ألن املقصود من االستنجاء
 .  إىل النجاسة إال إذا جتدد اخلارج مرة ثانية

 لوضوء حكم وجود الزيت على أعضاء ا
مسعت من أحد الشيوخ أن الزيت يعترب حائل على البشرة عند :   س- ٢٥

الوضوء وأنا أحيانا عندما أعمل بالطبخ تتساقط بعض قطرات الزيت على شعري 
، فهل عند الوضوء ال بد من غسل هذه األعضاء بالصابون قبل  وأعضاء الوضوء

أضع بعض الزيت على شعري الوضوء أو االغتسال حىت يصل املاء إليها كما أنين 
 ؟  كعالج له ماذا أفعل

                                                 
،  )١٧٦(رة ، أبو داود الطها )١٦٠(، النسائي الطهارة  )٣٦١(، مسلم احليض  )١٣٧(البخاري الوضوء ) ١(

 .  )٤/٣٩(، أمحد  )٥١٣(ابن ماجه الطهارة وسننها 
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 قال يف - سبحانه وتعاىل - قبل اإلجابة على هذا السؤال أود أن أبني بأن اهللا : ج
$  {:  كتابه املبني pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#þθ ãΨtΒ#u #sŒÎ) óΟçFôϑ è% ’ n< Î) Íο4θ n= ¢Á9$# (#θ è= Å¡øî $$ sù öΝä3yδθ ã_ ãρ öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ ’ n< Î) 

È,Ïù# tyϑ ø9$# (#θ ßs |¡øΒ $#uρ öΝä3Å™ρ âãÎ/ öΝà6n= ã_ ö‘ r&uρ ’ n<Î) È ÷t6 ÷è s3ø9$# 4 { )١(   . 
اء إليها واألمر بغسل هذه األعضاء ومسح ما ميسح منها يستلزم إزالة ما مينع وصول امل

إن :  ، وبناء على ذلك نقول ألنه إذا وجد ما مينع وصول املاء إليها مل يكن غسلها
اإلنسان إذا استعمل الدهن يف أعضاء طهارته فإما أن يبقى الدهن جامدا له جرم فحينئذ ال 

، فإن بقي الدهن هكذا جرما فإنه مينع وصول املاء  بد أن يزيل ذلك قبل أن يطهر أعضاءه
 .  لبشرة وحينئذ ال تصح الطهارة مع وجودهإىل ا

،  ، وإمنا أثره باق على أعضاء الطهارة فإنه ال يضر أما إذا كان الدهن ليس له جرم
ولكن يف هذه احلال يتأكد أن مير اإلنسان يده على العضو ألن العادة أن الدهن يتمايز معه 

 .  املاء فرمبا ال يصيب مجيع العضو الذي يطهره
إن كان هذا الدهن أو الزيت الذي يكون على أعضاء :  ذن نقول لهفالسائل إ

، وإن مل يكن له  طهارتك جامدا له جرم مينع وصول املاء فال بد من إزالته قبل أن تتطهر
                            ِ  َّ               ، وإن مل تغسله بالصابون لكن أم ر  يدك على العضو  جرم فإنه ال حرج عليك أن تتطهر

 .  عند غسله لئال يرتلق املاء عنه

  نية العمرة لكال الوالدين حكم
نذهب وهللا احلمد كل سنة إىل مكة املكرمة للعمرة يف رمضان :   س- ٢٦
، ولكنين يف آخر مرة  ، ويف كل مرة أنوي العمرة أليب ومرة أخرى أنويها ألمي املبارك

إهنا حتسب لك ليس :  ، وعندما سألت عن أمر هذه العمرة قيل يل نويتها هلما معا
 ؟  ذا صحيحهل ه.  هلما

                                                 
 .  ٦:  سورة املائدة آية) ١(
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إن النسك ال يقع عن :   يقولون- رمحهم اهللا - نعم هذا صحيح عند أهل العلم : ج
، وال ميكن أن يليب عن  ، إما لإلنسان أو ألبيه أو ألمه ، النسك ال يقع إال عن واحد اثنني

 .  ، فإن فعل مل يصح هلما وصار النسك له شخصني اثنني
،  ، وحج جيعل العمل الصاحل لنفسه من عمرةإنه ينبغي لإلنسان أن :  ولكين أقول

، وقراءة قرآن وغري ذلك ألن اإلنسان حمتاج إىل هذه األعمال الصاحلة  ، وصالة وصدقة
 أمته إىل أن ، ومل يرشد النيب  سيأتيه يوم يتمىن أن يكون يف صحيفته حسنة واحدة

 ، وإمنا أرشد النيب  واهتميصرفوا األعمال الصاحلة إىل آبائهم وأمهاهتم ال أحيائهم وال أم
، إال  إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث {:  إىل الدعاء لألموات حيث قال 

أو  {:  أمل قولهفت.  )١( }، أو ولد صاحل يدعو له  ، أو علم ينتفع به من صدقة جارية

،  ، أو يصلي له ركعتني أو ولد صاحل يقرأ له القرآن:  ، مل يقل )٢( }ولد صاحل يدعو له 

 مع )٣( }أو ولد صاحل يدعو له  {:  ، أو يصوم عنه بل قال ، أو حيج عنه أو يعتمر عنه
، فدل هذا على أن األفضل لإلنسان أن يدعو لوالديه دون أن  أن السياق يف العمل الصاحل

 .  يعمل هلما عمال صاحلا جيعله هلما
، أو أحدمها إال أن احلج  ومع ذلك فإنه ال بأس أن يعمل عمال صاحلا جيعله لوالديه

 .  والعمرة ال يليب هبما عن اثنني

                                                 
، أبو داود الوصايا  )٣٦٥١(، النسائي الوصايا  )١٣٧٦(، الترمذي األحكام  )١٦٣١(مسلم الوصية ) ١(

 .  )٥٥٩(، الدارمي املقدمة  )٢/٣٧٢(، أمحد  )٢٤٢(، ابن ماجه املقدمة  )٢٨٨٠(
، أبو داود الوصايا  )٣٦٥١(، النسائي الوصايا  )١٣٧٦(، الترمذي األحكام  )١٦٣١(مسلم الوصية ) ٢(

 .  )٥٥٩(، الدارمي املقدمة  )٢/٣٧٢(، أمحد  )٢٨٨٠(
، أبو داود الوصايا  )٣٦٥١(، النسائي الوصايا  )١٣٧٦(، الترمذي األحكام  )١٦٣١(مسلم الوصية ) ٣(

 .  )٥٥٩(ارمي املقدمة ، الد )٢/٣٧٢(، أمحد  )٢٨٨٠(
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  وجود حمرم معها دعوة البنت األم للحج بدون
والديت يف املغرب وأنا أعمل يف السعودية وأنا أريد أن :  امرأة تقول:   س- ٢٧

أرسل هلا حىت حتضر لتقوم بأداء فريضة احلج وليس معها حمرم ألن والدي متوىف 
هل جيوز أن حتضر .  وأخوايت ليس عندهم القدرة على الذهاب ألداء فريضة احلج

 ؟  وحتج لوحدها
ال تسافر امرأة إال مع ذي  {:  جيوز هلا أن تأيت للحج وحدها لقول النيب  ال : ج

يا رسول اهللا إن  {:   وهو خيطب الناس فقام رجل فقال، قاله النيب  )١( }حمرم 
 انطلق فحج فقال النيب .  امرأيت خرجت حاجة وإين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا

 .  )٢( }مع امرأتك 
، إما أن الفريضة سقطت عنها  واملرأة إذا مل يكن معها حمرم فإن احلج ال جيب عليها

نه ال جيب عليها ، وإما أ لعدم القدرة على الوصول إىل مكة وعدم القدرة عجز شرعي
 .  ، مبعىن أهنا لو ماتت حج عنها من تركتها أداء

ال يلحق املرأة إمث إذا ماتت ومل حتج بسب عدم :  على كل حال إين أقول للسائلة
:  وقد قال اهللا تعاىل.  ، وال يضرها ذلك ألهنا معذورة غري مستطيعة شرعا وجود احملرم

}  ¬! uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# k Ïm ÏM ø t7 ø9 $# Ç tΒ tí$ sÜ tG ó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™ 4 { )٣(   . 

 حكم إهداء ثواب الطواف للميت 
 :  امرأة تسأل فتقول:   س- ٢٨

ت فطفت هلا سبعا حول عندما كنت يف مكة املكرمة وصلين نبأ أن قريبيت قد توفي
 ؟  فهل جيوز ذلك.  الكعبة ونويتها هلا

                                                 
 .  )٣/٧١(، أمحد  )٨٢٧(، مسلم احلج  )١٧٦٥(البخاري احلج ) ١(
 .  )١/٢٢٢(، أمحد  )٢٩٠٠(، ابن ماجه املناسك  )١٣٤١(، مسلم احلج  )١٧٦٣(البخاري احلج ) ٢(
 .  ٩٧:  سورة آل عمران آية) ٣(
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 نعم جيوز لك أن تطويف سبعا جتعلني ثوابه ملن شئت من املسلمني هذا هو : ج
 إن أي قربة فعلها املسلم وجعل ثواهبا ملسلم - رمحه اهللا -املشهور من مذهب اإلمام أمحد 

عمال بدنيا حمضا كالصالة ميت أو حي فإن ذلك ينفعه سواء كانت هذه القربة 
 .  ، أم ماليا حمضا كالصدقة أم جامعا بينهما كاألضحية والطواف

، وأن  ولكن ينبغي أن يعلم أن األفضل لإلنسان أن جيعل األعمال الصاحلة لنفسه
إذا  {:   يف قولهخيص من يشاء من املسلمني بالدعاء له ألن هذا هو ما أرشد إليه النيب 

إال من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد :  مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث
 .  )١( }صاحل يدعو له 

 :قال اهللا تعاىل 
}uθ èδ “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& {هل هذه األيام من أيام الدنيا  ف 

uθ  {:  قال اهللا تعاىل يف كتابه العزيز:   س- ٢٩ èδ “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ’Îû 

Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& §ΝèO 3“ uθ tG ó™ $# ’n?tã Ä¸ óyêø9$# 4 { )هل هذه األيام من أيام الدنيا أم من أيام .  )٢
 .  ؟ نرجو بذلك إفادة اآلخرة
β¨  {:   يقول اهللا تعاىل: ج Î) ÞΟä3−/u‘ ª!$# “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ’ Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$ −ƒ r& §ΝèO 

3“ uθ tG ó™ $# ’ n?tã Ä¸ öyè ø9$# ( { )وقد قال اهللا تعاىل يف القرآن .   وأطلق اهللا تعاىل هذه األيام )٣

$  {:  الكرمي ¯ΡÎ) çµ≈oΨ ù= yèy_ $ ºΡ≡uöè% $ |‹Î/ttã öΝà6¯= yè ©9 šχθè= É)÷è s? ∩⊂∪ { )أي صريناه بلغة العرب  )٤ 

“tΑt  {:  ، وقال تعاىل لتعقلوه وتفهموا معناه tΡ Ïµ Î/ ßyρ ”9$# ßÏΒ F{$# ∩⊇⊂∪ 4’ n?tã y7Î7ù= s% tβθä3tG Ï9 zÏΒ 

                                                 
، أبو داود الوصايا  )٣٦٥١(الوصايا ، النسائي  )١٣٧٦(، الترمذي األحكام  )١٦٣١(مسلم الوصية ) ١(

 .  )٥٥٩(، الدارمي املقدمة  )٢/٣٧٢(، أمحد  )٢٤٢(، ابن ماجه املقدمة  )٢٨٨٠(
 .  ٤:  سورة احلديد آية) ٢(
 .  ٣:  سورة يونس آية) ٣(
 .  ٣:  سورة الزخرف آية) ٤(
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t Í‘ É‹Ζßϑ ø9$# ∩⊇⊆∪ Aβ$ |¡Î= Î/ <c’ Î1ttã &Î7•Β ∩⊇∈∪ { )وقال   )١ ، :}  !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) 

Èβ$ |¡Î= Î/ Ïµ ÏΒ öθ s% š Îit7ãŠÏ9 öΝçλm; ( { )٢(  . 
مل يكن له معىن شرعي يرجع إليه فإنه جيب أن فإذا أطلق اهللا تعاىل شيئا يف كتابه و

’  {:  واأليام هنا مطلقة قال.  حيمل على ما تقتضيه اللغة العربية Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& { )٣( 
،  ، وهي هذه األيام اليت نعدها األحد فة لنافتحمل هذه األيام على األيام املعهودة املعرو

فهذه ستة أيام خلق اهللا تعاىل فيها .  ، اجلمعة ، اخلميس ، األربعاء ، الثالثاء االثنني
 .  السماوات واألرض

ö≅è% öΝä3§Ψ *  {:  قال اهللا تعاىل مفصال ذلك يف سورة فصلت Î←r& tβρ ãàõ3tG s9 “ Ï%©!$$ Î/ t,n= y{ 

uÚö‘ F{$# ’Îû È ÷tΒ öθ tƒ tβθè= yè øgrBuρ ÿ…ã& s! #YŠ# y‰Ρr& 4 y7 Ï9≡sŒ > u‘ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∪ Ÿ≅yè y_ uρ $ pκ Ïù z Å›≡uρ u‘ ÏΒ $ yγ Ï% öθ sù x8t≈ t/uρ 

$ pκ Ïù u‘ £‰s% uρ !$ pκ Ïù $ pκsE≡uθ ø% r& þ’Îû Ïπ yèt/ö‘ r& 5Θ$ −ƒ r& [!#uθ y™ t,Î#Í← !$ ¡¡= Ïj9 ∩⊇⊃∪ §ΝèO #“ uθ tG ó™$# ’ n< Î) Ï!$ uΚ ¡¡9$# }‘Éδ uρ ×β% s{ßŠ tΑ$ s)sù $ oλm; 

ÇÚö‘ F| Ï9uρ $ u‹ÏKø$# % ·æöθ sÛ ÷ρ r& $ \δöx. !$ tG s9$ s% $ oΨ ÷ s?r& tÏè Í←!$ sÛ ∩⊇⊇∪ £ßγ9ŸÒ s)sù yìö7y™ ;N# uθ≈ yϑ y™ ’Îû È ÷tΒ öθ tƒ 4‘ym ÷ρ r&uρ ’ Îû 

Èe≅ ä. >!$ yϑ y™ $ yδtøΒ r& 4 { )٤(  . 
فتحمل هذه األيام .  ففصل اهللا تعاىل هذه األيام يف هذه السورة تفصيال بينا واضحا

 .  على األيام املعهودة اليت يعرفها الناس يف هذه الدنيا
%tβ  {:  أما أيام اآلخرة فإن اهللا تعاىل قال عن يوم القيامة x. … çν â‘# y‰ ø) ÏΒ t Å¡ ÷Η s~ y# ø9 r& 

7π uΖ y™ ∩⊆∪ { )٥(  . 

                                                 
 .  ١٩٥ - ١٩٣:  اتياآلسورة الشعراء ) ١(
 .  ٤:  سورة إبراهيم آية) ٢(
 .  ٣:  سورة يونس آية) ٣(
 .  ١٢ - ٩:  اتياآلسورة فصلت ) ٤(
 .  ٤:  سورة املعارج آية) ٥(
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Ÿω{  :ما معىن قوله تعاىل uρ (#θ ßs Å3Ζ s? $ tΒ yx s3 tΡ Ν à2 äτ !$ t/# u š∅ Ï iΒ Ï !$ |¡ Ï iΨ9 $# ω Î) $ tΒ ô‰ s% y# n= y™ 4{ 

Ÿω  {:  قال تعاىل يف سورة النساء:   س- ٣٠ uρ (#θ ßs Å3Ζ s? $ tΒ yx s3 tΡ Ν à2 äτ !$ t/# u š∅ Ï iΒ 

Ï !$ |¡ Ï iΨ9 $# ω Î) $ tΒ ô‰ s% y# n= y™ 4 … çµ ¯Ρ Î) tβ$ Ÿ2 Zπ t± Ås≈ sù $ \F ø) tΒ uρ u !$ y™ uρ ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊄⊄∪ { )تعاىل إىل قوله )١  :
}  β r&uρ (#θ ãèyϑ ôf s? š ÷t/ È÷tG ÷z W{$# ω Î) $ tΒ ô‰s% y#n= y™ 3 χ Î) ©!$# tβ%x. #Y‘θàxî $ VϑŠ Ïm ما .  )٢( } ∪⊃⊅∩ ‘§

 ؟  معىن ذلك
 احملرمات يف النكاح وأسباب التحرمي يعود يف                     ّ       يف هذه اآلية الكرمية بي ن اهللا : ج
 :   اآليات إىل ثالثة أشياءهذه
 .   املصاهرة-٣.   الرضاع-٢.   النسب-١

Ÿω  {:  فقوله تعاىل uρ (#θ ßs Å3Ζs? $ tΒ yx s3tΡ Νà2 äτ !$ t/# u š∅ ÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# ω Î) $ tΒ ô‰s% y#n= y™ 4 { )٣(  .
، أو جده وإن عال سواء كان اجلد  تفيد أنه ال جيوز لإلنسان أن يتزوج من تزوجها أبوه

 .  ، وسواء دخل باملرأة أم مل يدخل هبا ، أو من قبل األب من قبل األم
، وأبناء  فإذا عقد الرجل على امرأة عقدا صحيحا حرمت على أبنائه وأبناء أبنائه

 .  ، وإن نزلوا بناته
ôM  {:  وىف قوله تعاىل tΒ Ìhãm öΝà6ø‹n= tã öΝä3çG≈ yγ ¨Β é& öΝä3è?$ oΨ t/uρ öΝà6è?≡uθ yz r&uρ öΝä3çG≈ £ϑ tãuρ öΝä3çG≈n=≈ yz uρ 

ßN$ oΨ t/uρ ËˆF{$# ßN$ oΨ t/uρ ÏM ÷z W{$# { )األمهات وإن :  هذا بيان ما حيرم بالنسب وهن سبع.   )٤
، والبنات وإن نزلن من بنات االبن  علون من اجلدات من قبل األب أو من قبل األم

، والعمات وهن  ، واألخوات سواء كن شقيقات أم ألب أم ألم وبنات البنات وإن نزلن
 عمات ألب أو عمات أخوات اآلباء واألجداد وإن علوا سواء كن عمات شقيقات أو

 .  ألم
                                                 

 .  ٢٢:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٢٢:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٤(



 نور على الدرب
 

 ٢٧

،  ، والعمات ألب أخواته من أبيه فالعمات الشقيقات أخوات أبيك من أمه وأبيه
 .  والعمات ألم أخواته من أمه

.  واخلاالت هن أخوات األم واجلدة وإن علت سواء كن شقيقات أم ألب أم ألم
،  اهتا من أبيها، واخلاالت ألب أخو فاخلاالت الشقيقات أخوات أمك من أمها وأبيها

 .  واخلاالت ألم أخواهتا من أمها
، وعمة  ، وملن تفرع منه واعلم أن كل خالة لشخص أو عمة لشخص فهي خالة له

، وكذلك عمة أمك عمة  ، وخالة أبيك خالة لك ، فعمة أبيك عمة لك له وملن تفرع منه
،  ، أو جداتك عمات لك وكذلك عمات أجدادك.  ، وخالة أمك خالة لك لك

 .  وخاالت أجدادك أو جداتك خاالت لك
، فبنت أخيك الشقيق  وبنات األخ وإن نزلن سواء كان األخ شقيقا أو ألب أو ألم

، وإن  ، وبنت ابنها حرام عليك ، وبنت بنتها حرام عليك أو ألب أو ألم حمرمة عليك
 .  ، وكذلك نقول يف بنات األخت نزلن

ôM  {،  هؤالء سبع من النسب tΒ Ìhãm öΝà6ø‹n= tã öΝä3çG≈ yγ ¨Βé& öΝä3è?$ oΨ t/uρ öΝà6è?≡uθ yz r&uρ öΝä3çG≈ £ϑ tãuρ 

öΝä3çG≈ n=≈ yz uρ ßN$ oΨ t/uρ ËˆF{$# ßN$ oΨ t/uρ ÏM ÷zW{$# { )حيرم على اإلنسان :  ، وإن شئت حصرها فقل )١
،  ، وفروع األب واألم وإن نزلن ، والفروع وإن نزلن ساء األصول وإن علونمن الن

 .  وفروع اجلد واجلدة لصلبهم خاصة
≈ãΝà6çF  {:  ويف قوله تعاىل yγ ¨Β é&uρ û ÉL≈©9$# öΝä3oΨ ÷è |Êö‘ r& Νà6è?≡uθ yz r&uρ š∅ ÏiΒ Ïπ yè≈|Ê §9$# { )٢(  

حيرم من الرضاع ما حيرم من  {:  ، وقد قال النيب  إشارة إىل ما حيرم بالرضاعة

،  ، وهن األمهات  فما حيرم من النسب حيرم نظريهن من الرضاع)٣( }النسب 

                                                 
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٢(
، ابن ماجه النكاح  )٣٣٠٦(، النسائي النكاح  )١٤٤٧(، مسلم الرضاع  )٢٥٠٢(البخاري الشهادات ) ٣(

 .  )١/٣٣٩(، أمحد  )١٩٣٨(
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فنظري .  ، وبنات األخت ، وبنات األخ ، واخلاالت ، والعمات ألخواتوا،  والبنات
 .  )١( }حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب  {:  هؤالء من الرضاع حمرم لقول النيب 

àM≈yγ  {:  وقوله تعاىل ¨Β é&uρ öΝä3Í← !$ |¡ÎΣ ãΝà6ç6 Í×¯≈ t/u‘ uρ  ÉL≈ ©9$# ’Îû Νà2 Í‘θàf ãm ÏiΒ ãΝä3Í← !$ |¡ÎpΣ  ÉL≈ ©9$# 

ΟçFù= yz yŠ £Îγ Î/ β Î* sù öΝ©9 (#θçΡθ ä3s? ΟçFù= yz yŠ  ∅ Îγ Î/ Ÿξ sù yy$ oΨã_ öΝà6ø‹n= tæ ã≅Í×¯≈ n= ym uρ ãΝà6Í← !$ oΨö/r& t É‹©9$# ôÏΒ 

öΝà6Î7≈ n= ô¹ r& { )فهؤالء الثالث حمرمات بالصهر فقوله )٢   :}  àM≈ yγ ¨Βé&uρ öΝä3Í←!$ |¡ÎΣ { )٣( 
ب أم من قبل يعين أنه حيرم على الرجل أم زوجته وجدهتا وإن علت سواء من قبل األ

 .  ، وحترم عليه مبجرد العقد األم
، وإن مل يدخل  ، وصار من حمارمها فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها

، فإنه يكون حمرما  ، فلو قدر أن البنت ماتت أو طلقها ، يعين وإن مل يدخل بالبنت هبا
نه يكون حمرما ألمها تكشف ، فإ ولو قدر أنه تأخر دخوله على املرأة اليت تزوجها.  ألمها

، وال حرج عليه ألن أم الزوجة وجدهتا حيرمن جملرد  ، وخيلو هبا ، ويسافر هبا وجهها عنده
≈àM  {:  العقد لعموم قوله تعاىل yγ ¨Βé&uρ öΝä3Í← !$ |¡ÎΣ { )رأة تكون من نساء الزوج مبجرد  وامل)٤

 .  العقد
ãΝà6ç6  {:  وقوله Í×¯≈ t/u‘ uρ  ÉL≈©9$# ’Îû Νà2 Í‘θ àf ãm ÏiΒ ãΝä3Í← !$ |¡ÎpΣ  ÉL≈ ©9$# ΟçFù= yz yŠ £Îγ Î/ { )املراد )٥ 

فمىت تزوج اإلنسان امرأة فإن بناهتا .  ، وإن نزلوا ات أوالدها، وبن بذلك بنات الزوجة
، فبنت ابنها  ، وكذلك بنات أوالدها من ذكور وإناث ، ومن حمارمه من غريه حرام عليه

                                                 
، ابن ماجه النكاح  )٣٣٠٦(، النسائي النكاح  )١٤٤٧(، مسلم الرضاع  )٢٥٠٢(البخاري الشهادات ) ١(

 .  )١/٣٣٩(، أمحد  )١٩٣٨(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٤(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٥(
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ãΝà6ç6  {:   اشترط هنا شرطني، ولكن اهللا  وبنت بنتها كبنتها Í×¯≈ t/u‘ uρ  ÉL≈©9$# ’ Îû 

Νà2 Í‘θàf ãm ÏiΒ ãΝä3Í← !$ |¡ÎpΣ  ÉL≈©9$# ΟçFù= yz yŠ £Îγ Î/ { )١(  . 
 .  فاشترط يف حترمي الربيبة أن تكون يف حجر اإلنسان

 .  واشترط شرطا آخر أن يكون دخل بأمها أي جامعها
، وهلذا  رط أغليب ال مفهوم لهفهو عند مجهور أهل العلم ش:  أما الشرط األول

إن بنت الزوجة املدخول هبا حرام على زوجها الذي دخل هبا وإن مل تكن يف :  قالوا
 .  حجره

  {:  وهو قوله تعاىل:  وأما الشرط الثاين ÉL≈ ©9 $# Ο çF ù= yz yŠ £ Îγ Î/ { )فهو شرط )٢ 

  {:  ، ومل يذكر مفهوم قوله ، وهلذا ذكر اهللا تعاىل مفهومه مقصود ÉL≈ ©9 $# ’ Îû 

Ν à2 Í‘θ àf ãm { )فدل هذا على أن قوله)٣   :}   ÉL≈ ©9 $# ’ Îû Ν à2 Í‘θ àf ãm { )ال يعترب )٤ 
 .  مفهومه

  {:  أما قوله ÉL≈ ©9$# ΟçFù= yz yŠ £Îγ Î/ { )فقال فقد اعترب اهللا مفهومه )٥  :}  β Î* sù öΝ©9 

(#θ çΡθ ä3s? ΟçFù= yz yŠ  ∅ Îγ Î/ Ÿξ sù yy$ oΨã_ öΝà6ø‹n= tæ { )٦(  . 

≅ã  {:  أما قوله Í×¯≈ n= ym uρ ãΝà6Í← !$ oΨö/r& t É‹©9$# ôÏΒ öΝà6Î7≈ n= ô¹ r& { )فاملراد بذلك زوجة االبن )٧ 
،  ، وزوجة ابن االبن حرام على جده مبجرد العقد وإن نزل حرام على أبيه مبجرد العقد

، مث طلقها يف احلال كانت حمرمة على أبيه  وهلذا لو عقد شخص على امرأة عقدا صحيحا

                                                 
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٤(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٥(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٦(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٧(
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≅ã  {:  ، وإن عال لعموم قوله تعاىل دهوج Í×¯≈ n= ym uρ ãΝà6Í← !$ oΨö/r& t É‹©9$# ôÏΒ öΝà6Î7≈ n= ô¹ r& { )١( 
 .  واملرأة تكون حليلة لزوجها جملرد العقد
واحملرمات .  ، واملصاهرة ، والرضاع النسب،  فهذه ثالثة أسباب توجب التحرمي

حيرم من  { بالنسب سبع واحملرمات بالرضاع نظري احملرمات بالنسب لقول النيب 

Ÿω  {:   واحملرمات بالصهر أربع يف قوله تعاىل)٢( }الرضاع ما حيرم من النسب  uρ 

(#θ ßs Å3Ζs? $ tΒ yx s3tΡ Νà2äτ !$ t/# u š∅ ÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# { )وقوله تعاىل )٣ ،  :}  àM≈yγ ¨Β é&uρ öΝä3Í←!$ |¡ ÎΣ 

ãΝà6ç6 Í×¯≈ t/u‘ uρ  ÉL≈©9$# ’Îû Νà2 Í‘θ àf ãm ÏiΒ ãΝä3Í← !$ |¡ÎpΣ  ÉL≈ ©9$# ΟçFù= yz yŠ £Îγ Î/ { )٤(  . 

≅ã  {:  والرابعة قوله تعاىل Í×¯≈ n= ym uρ ãΝà6Í← !$ oΨö/r& t É‹©9$# ôÏΒ öΝà6Î7≈ n=ô¹ r& { )٥(  . 

β  {:  وأما قوله تعاىل r&uρ (#θ ãè yϑ ôf s? š ÷t/ È ÷tG ÷z W{$# { )فهذا التحرمي ليس حترميا )٦ 
ن حمرم عليه أن ، فليست أخت الزوجة حمرمة على الزوج لك مؤبدا ألن التحرمي هو اجلمع

βr&uρ (#θ  {:  وهلذا قال تعاىل.  جيمع بينها وبني أختها ãè yϑ ôf s? š ÷t/ È ÷tG ÷z W{$# { )ومل )٧ 
 .  وأخوات نسائكم:  يقل

ألن احملرم .  ، فله أن يتزوج أختها ت العدةفإذا فارق الرجل امرأته فرقة بائنة بأن مت
، واملرأة  ، فإنه حيرم اجلمع بني املرأة وعمتها ، وكما حيرم اجلمع بني األختني اجلمع
فالاليت حيرم اجلمع بينهن .  ، كما ثبت ذلك يف احلديث عن رسول اهللا  وخالتها

                                                 
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ١(
، ابن ماجه النكاح  )٣٣٠٦(، النسائي النكاح  )١٤٤٧(، مسلم الرضاع  )٢٥٠٢(البخاري الشهادات ) ٢(

 .  )١/٣٣٩(، أمحد  )١٩٣٨(
 .  ٢٢:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٤(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٥(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٦(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٧(
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:  نات العم وبنات اخلال يعينوأما ب.  ، واملرأة وخالتها ، واملرأة وعمتها األختان:  ثالث
 .  أن تكون امرأة بنت عم ألخرى أو بنت خال ألخرى فإنه جيوز اجلمع بينهما

 : ما املقصود باألمانة يف قوله تعاىل 

}$ ¯ΡÎ) $ oΨ ôÊ ttã sπ tΡ$ tΒ F{$# ’n?tã ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ÉΑ$ t6 Éf ø9$#uρ š÷t/r' sù βr& $ pκs]ù= Ïϑ øt s† {  

بسم اهللا :   يف آخر سورة األحزاب- سبحانه وتعاىل -يقول اهللا :   س- ٣١
$  {:  الرمحن الرحيم ¯ΡÎ) $ oΨ ôÊ ttã sπ tΡ$ tΒ F{$# ’ n?tã ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ÉΑ$ t6 Éf ø9$#uρ š ÷t/r'sù β r& $ pκs]ù= Ïϑ øt s† 

zø)xô© r&uρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ n= uΗ xquρ ß≈ |¡ΡM}$# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. $ YΒθè= sß Zωθ ßγ y_ ∩∠⊄∪ { )ما املقصود باألمانة .  )١
 ؟  هل هي أمانة العقل أو ما اؤمتن عليه اإلنسان.  . هنا

راد باألمانة هنا كل ما كلف به اإلنسان من العبادات واملعامالت فإهنا أمانة  امل: ج
،  ، والزكاة من األمانة ، فالصالة من األمانة ، وواجب عليه أداؤها ألنه مؤمتن عليها
،  ، وبر الوالدين من األمانة ، واجلهاد من األمانة ، واحلج من األمانة والصيام من األمانة

، وهذا  ، ومجيع ما كلف به اإلنسان فهو داخل يف األمانة د من األمانةوالوفاء بالعقو
،  ، وهلذا كان اإلنسان حامال لألمانة ملا عنده من العقل االلتزام ال يكون إال بالعقل

 .  وليست البهائم وحنوها حاملة لألمانة ألنه ليس لديها عقل فهي غري مكلفة
رض واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن  عرض األمانة على السماوات واألفاهللا 

، وهذه املخلوقات العظيمة أبت أن حتمل األمانة وأشفقت منها وخافت فإن محل  منها
، فيمتثل ما أمر  ، ولكن املوفق الذي يقوم هبذه األمانة اإلنسان هلا دليل على ظلمه وجهله

نه قبل حتمل هذه ، أل ، وجيتنب ما هنى عنه يكون أفضل من السماوات واألرض اهللا به
، مث فضل األداء  ، فكان له فضل احلمل أوال ، وقام هبا على الوجه الذي طلب منه األمانة
≅ã  {:  أما إذا مل حيمل هذه األمانة ومل يقم بواجبها فإن اهللا يقول.  ثانيا sVtΒ t Ï% ©!$# (#θè= Ïdϑ ãm 

                                                 
 .  ٧٢:  سورة األحزاب آية) ١(
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sπ1 u‘ öθ−G9$# §ΝèO öΝs9 $ yδθ è=Ïϑ øt s† È≅ sVyϑ x. Í‘$ yϑ Ås ø9$# ã≅ Ïϑøt s† #I‘$ xó™ r& 4 { )ويقول   )١ ،: }  ¨βÎ) §Ÿ° 
Éb> !#uρ £‰9$# y‰ΨÏã «!$# t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ôΜ ßγ sù Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∈∈∪ { )٢(   . 

، وهو كمثل احلمار  فاإلنسان الذي مل يقم بواجب األمانة هو شر الدواب عند اهللا
 .  ، وعدم تقديره لألمور حىت يقوم مبا يناسبها ، وإمنا شبه باحلمار لبالدته حيمل أسفارا

š{ما معىن اآلية  tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ tã “ ÏŒ È ÷tΡös)ø9$# ( ö≅ è% (#θ è= ø?r'y™ Νä3øŠn= tæ çµ ÷ΖÏiΒ #·ò2 ÏŒ ∩∇⊂∪ {  

š  {:  ما معىن اآلية الكرمية:   س- ٣٢ tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ tã “ ÏŒ È ÷tΡös)ø9$# ( ö≅è% (#θ è= ø?r'y™ Νä3øŠn= tæ 

çµ ÷ΖÏiΒ #·ò2 ÏŒ ∩∇⊂∪ { )؟  )٣ 

š  {:   قوله تعاىل: ج tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ  tã “ ÏŒ È ÷ tΡ ö s) ø9 السائل هنا قريش سألوا  )٤( } ) #$
ملك صاحل وهو :  ، وال سيما عند أهل الكتاب  عن ذي القرنني وقصته مشهورةالنيب 

إنه طاف معه بالبيت واهللا :  كان على عهد اخلليل إبراهيم عليه الصالة والسالم ويقال
 .  أعلم

، وآتاه من أسباب امللك كل سبب يتوصل  هذا الرجل الصاحل مكن اهللا له يف األرض
?yìt7ø  { به إىل االنتصار وقهر أعدائه r'sù $ ·7t6 y™ ∩∇∈∪ { )يعين سلك طريقا يوصله إىل :  )٥

#  {:  مقصوده ¨L ym # sŒ Î) x n= t/ z> Ì øó tΒ Ä§ ôϑ ¤±9 $# $ yδ y‰ y` uρ Ü> ã øó s? ’ Îû B ÷ tã 7π t⁄ Ïϑ ym y‰ y` uρ uρ $ yδ y‰Ζ Ïã 

$ YΒ öθ s% 3 { )فاستوىل عليهم وخي ره اهللا فيهم )٦           ّ                 :}  $ uΖù= è% #x‹≈ tƒ È ÷tΡös)ø9$# !$ ¨Β Î) βr& z> Éj‹yèè? !$ ¨ΒÎ)uρ β r& 

x‹Ï‚ −G s? öΝÍκ Ïù $ YΖó¡ãm ∩∇∉∪ { )فحكم بينهم بالعدل)٧   .}  tΑ$ s% $ ¨Β r& tΒ zΟn= sß t∃öθ |¡sù …çµ ç/Éj‹yè çΡ ¢ΟèO 

                                                 
 .  ٥:  سورة اجلمعة آية) ١(
 .  ٥٥:  سورة األنفال آية) ٢(
 .  ٨٣:  سورة الكهف آية) ٣(
 .  ٨٣:  سورة الكهف آية) ٤(
 .  ٨٥:  سورة الكهف آية) ٥(
 .  ٨٦:  سورة الكهف آية) ٦(
 .  ٨٦:  كهف آيةسورة ال) ٧(
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–Štãƒ 4’ n<Î) Ïµ În/u‘ …çµ ç/Éj‹yè ãŠsù $ \/# x‹tã #[õ3œΡ ∩∇∠∪ $ ¨Β r&uρ ôtΒ ztΒ#u Ÿ≅ ÏΗ xåuρ $[s Î=≈ |¹ …ã& s#sù ¹!#t“ y_ 4 o_ ó¡çt ø: $# ( ãΑθ à)uΖy™ uρ 

…çµ s9 ôÏΒ $ tΡÌøΒ r& #Zô£ç„ ∩∇∇∪ { )١(   . 

#  {:  مث سار متجها حنو مطلع الشمس ¨L ym #sŒÎ) xn= t/ yìÎ= ôÜtΒ Ä§ôϑ ¤±9$# $ yδ y‰y ùρ ßìè= ôÜs? 4’n? tã 

7Θöθ s% { )وإمنا  ، ليس عندهم بناء وال أشجار  ليس هلم ستر حيول بينهم وبني حرها )٢ ،
 .  ، مث يف الليل خيرجون يلتمسون العيش يعيشون يف النهار يف السراديب والكهوف

 وهداية كما  يف مجيع أحوال هذا الرجل عاملا به يسري بعلم من اهللا وكان اهللا 
%ô‰s  { : قال اهللا تعاىل uρ $ uΖôÜym r& $ yϑ Î/ Ïµ÷ƒ y‰s9 #Zö9 äz ∩⊇∪ { )٣(   . 

#  { مث مضى ¨L ym # sŒ Î) x n= t/ t ÷ t/ È ø £‰ ¡¡9 $# y‰ y` uρ ∅ ÏΒ $ yϑ Îγ ÏΡρ ßŠ $ YΒ öθ s% ω tβρ ßŠ% s3 tƒ tβθ ßγ s) ø tƒ 

Zω öθ s% ∩⊂∪ { )ولكنهم   ألهنم كانوا أعاجم ال تفهم لغتهم وال يفهمون لغة غريهم )٤ ،
اشتكوا إىل هذا امللك الصاحل ذي القرنني بأن يأجوج ومأجوج مفسدون يف األرض ومها 

 .  ك يف احلديث الصحيحأمتان من بين آدم كما ثبت ذل
يأجوج ومأجوج كلها ال :  وتذكر روايات وأخبار إسرائيلية يف هاتني األمتني أعين

، وعلى شكل بين آدم كما جاء  ، وإمنا يأجوج ومأجوج من بين آدم أصل هلا من الصحة
:  يقول اهللا تعاىل يوم القيامة يا آدم فيقول {:   قاليف احلديث الصحيح أن رسول اهللا 

:  يا ريب وما بعث يف النار قال:  أخرج من ذريتك بعثا إىل النار قال:  لبيك وسعديك فيقول
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون كلهم يف النار إال واحدا من األلف فكَُبر ذلك على 

أبشروا : "  ، فقال النيب عليه الصالة والسالم أينا ذلك الواحد:  ، وقالوا يا رسول اهللا ابةالصح
وهذا دليل واضح .  )٥( } " فإنكم يف أمتني ما كانتا يف شيء إال كثرتاه يأجوج ومأجوج

                                                 
 .  ٨٨ - ٨٧:  تانياآلسورة الكهف ) ١(
 .  ٩٠:  سورة الكهف آية) ٢(
 .  ٩١:  سورة الكهف آية) ٣(
 .  ٩٣:  سورة الكهف آية) ٤(
 .  )٣/٣٣(، أمحد  )٢٢٢(، مسلم اإلميان  )٤٤٦٤(البخاري تفسري القرآن ) ٥(
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، فيكون شكلهم وأحواهلم كأحوال بين  وصريح على أن يأجوج ومأجوج من بين آدم
،  ، وقتلهم ، وتدمري مصاحل اخللق ن قوم طبعوا على الفساد يف األرضآدم متاما لكنهم م

 .  وغري ذلك مما يكون فسادا يف أرض اهللا 
≅ö  {:  قالوا له yγ sù ã≅ yè øg wΥ y7 s9 % ¹` ö yz { )أي ماال)١  }  #’ n? tã β r& Ÿ≅ yè øg rB $ oΨ uΖ ÷ t/ öΝ ßγ oΨ ÷ t/ uρ 

# t‰ y™ ∩⊆∪ { )أعطاه من امللك والتمكني ما هو - سبحانه وتعاىل - فأخربهم بأن اهللا )٢ 

$tΑ  { خري من املال الذي يعطونه إياه s% $ tΒ  Íh_©3tΒ ÏµŠ Ïù ’ În1u‘ ×öyz ’ ÎΤθ ãΨ‹ Ïãr'sù >ο §θ à)Î/ { )أي بقوة )٣ 

≅ö  { عملية من مال وأدوات وما أشبه ذلك yèô_ r& ö/ä3oΨ ÷ t/ öΝæη uΖ÷ t/uρ $ ·Β ÷Šu‘ ∩∈∪ { )مث طلب )٤ 

ÎΤθ’  { منهم زبر احلديد أي قطع احلديد فصف بعضها على بعض حىت بلغت اجلبلني è?# u 

tt/ã— Ï‰ƒÏ‰pt ø: $# ( # ¨L ym #sŒÎ) 3“ uρ$ y™ t ÷t/ È ÷sùy‰¢Á9$# tΑ$ s% (#θã‚ àΡ$# ( { )فأوقدوا عليه النار ونفخوها )٥ 
، فأفرغ عليه قطرا أي حناسا مذابا حىت متاسكت هذه القطع  حىت صار احلديد نارا ملتهبا

$  { من احلديد وصارت جدارا حديديا صلبا yϑ sù (#þθãè≈ sÜó™ $# β r& çνρãyγ ôàtƒ { )يعين يصعدوا )٦ 

$  { فوقه tΒ uρ (#θ ãè≈sÜtG ó™ $# …çµ s9 $ Y6 ø)tΡ ∩∠∪ { )فكان ردما بني   أي أن ينقبوه من أسفل)٧ ،
فة مشهورة ذكرها اهللا تعاىل يف آخر ، وقصته معرو ، وبني هؤالء القوم يأجوج ومأجوج
، فمن أراد أن يزيد من علمها فليقرأ ما كتبه أهل التفسري املوثوق هبم يف  سورة الكهف

 .  هذه القصة العظيمة
 

                                                 
 .  ٩٤:  سورة الكهف آية) ١(
 .  ٩٤:  سورة الكهف آية) ٢(
 .  ٩٥:  سورة الكهف آية) ٣(
 .  ٩٥:  سورة الكهف آية) ٤(
 .  ٩٦:  سورة الكهف آية) ٥(
 .  ٩٧:  سورة الكهف آية) ٦(
 .  ٩٧:  سورة الكهف آية) ٧(
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 حكم الزيادة يف األذان 
 ؟  ما حكم الزيادة يف األذان:   س- ٣٣
بإقراره هلا فال جيوز  ألمته                                    ّ          األذان عبادة مشروعة بأذكار خمصوصة بي نها النيب : ج

، فإن  ، أو يزيد فيها شيئا من عنده مل يثبت به النص لإلنسان أن يتعدى حدود اهللا فيها
من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه  {:   يقولفعل كان ذلك مردودا عليه ألن النيب 

 .  )٢( }من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد  {:   لفظ ويف)١( }فهو رد 
، بل مل يثبت به النص كان خارجا  وإذا زاد اإلنسان يف األذان شيئا مل يرد به النص

 .  عما عليه أمر النيب 
، فما جاء به الشرع  الشارع                                   ُ        والشرع كما يعلم مجيع املسلمني توقيفي ي تلقى من 

، وما مل يرد به  ، وإلزاما يف الواجبات وجب علينا التعبد به استحبابا يف املستحبات
 .  الشرع فليس لنا أن نتقدم بني يدي اهللا ورسوله بزيادة فيه أو نقص

 حكم أخذ أجر على قراءة القرآن وعلى األذان والصالة 
القرآن وعلى األذان والصالة كإمام أو هل جيوز أخذ أجر على قراءة :   س- ٣٤

 ؟  ال جيوز ذلك
 اإلمام يشغل منصبا دينيا عظيما وإذا كان منصبه منصبا دينيا فإنه ال حيل له أخذ : ج

 .  األجرة عليه ألن أمور الدين ال جتوز املؤاجرة عليها
 ال أصلي بكم القيام يف:   عن رجل قال لقوم- رمحه اهللا -وقد سئل اإلمام أمحد 

 .  نعوذ باهللا ومن يصلي خلف هذا:  - رمحه اهللا -، فقال  رمضان إال بكذا وكذا

                                                 
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ١(

 .  )٦/٢٧٠(أمحد 
 .  )٦/١٤٦(، أمحد  )١٧١٨(م األقضية مسل) ٢(
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، فإن هذا ال بأس به ألن بيت املال  وأما أخذ الرزق من بيت املال على اإلمامة
، فإذا أعطي  ، ومن مصاحل املسلمني إمامتهم يف مساجدهم يصرف يف مصاحل املسلمني

 .  ج عليه يف قبوله وليس هذا بأجرةاإلمام شيئا من بيت املال فال حر
، وتكفل جبعل شيء من ماله هلذا اإلمام  وكذلك لو قدر أن املسجد بناه أحد احملسنني

، وهلذا مل  ، ولكنه من باب املكافأة فإنه ال بأس بأخذه ألن هذا ليس من باب املؤاجرة
، وإمنا هذا  اليكن بني اإلمام وصاحب هذا املسجد اتفاق وعقد على شيء معلوم من امل

وقراءة .  ، وهذا ليس من باب املؤاجرة يف شيء الرجل يتربع كل شهر بكذا هلذا اإلمام
 .  القرآن واألذان كاإلمامة

 هل القراءة من املصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب 
؟ نرجو  هل القراءة من املصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب:   س- ٣٥
 .  اإلفادة
؛ ألنه أقرب  جهة قراءة القرآن يف غري الصالة فالقراءة من املصحف أوىل أما من : ج

،  ، وأخشع له ، وإىل احلفظ إال إذا كانت قراءته عن ظهر قلب أحفظ لقلبه إىل الضبط
 .  فليقرأ عن ظهر قلب
، وذلك ألنه إذا قرأ من املصحف  ، فاألفضل أن يقرأ عن ظهر قلب وأما يف الصالة
، ويف النظر إىل  ، ويف تقليب الورق ، وإلقائه  متكرر يف محل املصحففإنه حيصل له عمل

، ورمبا  ، وكذلك يفوته وضع اليد اليمىن على اليسرى على الصدر يف حال القيام حروفه
، ومن مث رجحنا قراءة  يفوته التجايف يف الركوع والسجود إذا جعل املصحف يف إبطه

 .  حفاملصلي عن ظهر قلب على قراءته من املص
هذا وبعض املأمومني نشاهدهم خلف اإلمام حيملون املصحف يتابعون قراءة اإلمام 

، وألنه ال حاجة هبم إال أن يتابعوا  وهذا أمر ال ينبغي ملا فيه من األمور اليت ذكرناها
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صل ورائي :  ، وقال ألحد املأمومني نعم لو فرض أن اإلمام ليس جبيد احلفظ.  اإلمام
 .  حف إذا أخطأت فرد عليه فإن هذا ال بأس بهوتابعين يف املص

 حكم من مل خيتم القرآن يف الصالة يف رمضان 
إذا مل يتمكن اإلنسان من ختم القرآن يف رمضان وهو يؤم جمموعة من :   س- ٣٦

 ؟  املصلني ماذا جيب عليه
 يأتيه جربيل يف ، وكان النيب   ال شك أن كثرة قراءة القرآن يف رمضان سنة: ج

، وذكر أهل العلم أنه ينبغي لإلمام يف قيام الليل والتراويح أن خيتم  مضان فيدارسه القرآنر
 .  ، مبن خلفه هبما القرآن

، وإذا  ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل االستحباب إن متكن
دبر والترتيل كان يشق على املأمومني أن جيمع بني الترتيل والتدبر وبني إهناء اخلتمة فإن الت

، وال شيء عليه إذا مل خيتم هبم  والطمأنينة يف الركوع والسجود أفضل من مراعاة اخلتمة
 .  القرآن

 حكم قراءة آيات من القرآن سهوا يف احلمام 
، عندما أدخل إىل اخلالء  مع كثرة تالويت للقرآن الكرمي واحلمد هللا:   س- ٣٧

ما حكم .  اآليات اليت تعلقت بالذهنأجد نفسي وبدون شعور أذكر يف نفسي بعض 
 ؟  ذلك
 ذكر أهل العلم أنه ال جيوز لإلنسان أن يتلو القرآن وهو جالس يقضي حاجته : ج

، وأن تدخل إىل هذا املكان  ، وعليه فيجب عليك أن تتحفظ ألن يف ذلك من االمتهان له
ئا من القرآن ، وال يودي بك الوسواس حىت تقرأ شي وأنت يف شعور تام تدرك ما تقول

 .  اضبط نفسك إذا دخلت هذا املكان حىت ال تقرأ شيئا من كتاب اهللا :  أي إين أقول
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 حكم قراءة القرآن كله يف الصالة على مدار األيام 
هل جيوز لإلمام أن يقرأ القرآن من أوله آلخره يف الصلوات اجلهرية :   س- ٣٨

 ؟  أي يبدأ بسورة البقرة وينتهي بسورة الناس
 نعم جيوز أن يفعل ذلك إذا كان ال يعتقد أن ذلك أمر مشروع لعموم قوله : ج
ρ#)  {:  تعاىل âtø% $$ sù $ tΒ uœ£uŠs? zÏΒ Èβ#uöà)ø9$# 4 { )ولقول النيب  ) ٢٠:  املزمل  ()١ ،  :}  مث

 .  )٢( }اقرأ ما تيسر معك من القرآن 
ألين أحب أن مير القرآن كله على أمساع :  وكثري من األئمة يفعل ذلك يقول

، فإذا كان اإلنسان ال يعتقد أن ذلك من السنن فال حرج عليه يف قراءة ما شاء  املأمومني
 .  من كتاب اهللا 

 ما تفسري اآلية رب املشرقني ورب املغربني واآلية األخرى ذلك تقدير العزيز العليم 
>u‘ È  {:  ما تفسري اآلية الكرمية:   س- ٣٩ ÷s% Îô³pRùQ$# > u‘ uρ È ÷t/Ìøó pRùQ$# ∩⊇∠∪ { )٣( 

y7Ï9≡sŒ ãƒ  {:  واآلية األخرى Ï‰ø)s? Í“ƒ Í•yè ø9$# ÉΟŠ Î= yè ø9$# ∩⊂∇∪ { )؟  )٤ 
 يف اآلية األوىل عن نفسه بأنه رب املشرقني ورب - سبحانه وتعاىل - خيرب اهللا : ج
يف ، مشرق الصيف حيث تكون الشمس  ، واملراد هبما مشرقا الصيف والشتاء املغربني

، ونص اهللا على ذلك ملا يف اختالفهما من املصاحل العظيمة  أقصى مدار هلا حنو اجلنوب
 - سبحانه وتعاىل -، وملا يف اختالفهما من الداللة الواضحة على متام قدرة اهللا  للخلق

،  وكمال رمحته وحكمته إذ ال أحد يقدر على أن يصرف الشمس من مشرق إىل مشرق
<  {:   وهلذا قال اهللا ومن مغرب إىل مغرب إال u‘ È ÷s% Îô³pRùQ$# > u‘ uρ È ÷t/Ìøó pRùQ$# ∩⊇∠∪ Äd“ r'Î7sù 

                                                 
 .  ٢٠:  سورة املزمل آية) ١(
، أبو  )٨٨٤(، النسائي االفتتاح  )٣٠٣(، الترمذي الصالة  )٣٩٧(، مسلم الصالة  )٧٢٤(البخاري األذان ) ٢(

 .  )٢/٤٣٧(، أمحد  )١٠٦٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٨٥٦(داود الصالة 
 .  ١٧:   آيةسورة الرمحن) ٣(
 .  ٣٨:  سورة يس آية) ٤(
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ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩⊇∇∪ { )فأشار يف تعقيبه هبذه اآلية السابقة إىل أن هذا من آالء اهللا  )١
 .  عمه العظيمة على عبادهون

إذن فاملراد باملشرقني واملغربني مشرقا الشمس يف الصيف والشتاء ومغرهبا يف الصيف 
 .  والشتاء

Iξ  {:  وقد قال اهللا تعاىل يف آية أخرى sù ãΝÅ¡ø% é& Éb>tÎ/ É−Ì≈ t±pRùQ$# É> Ì≈ tó pRùQ$#uρ { )فجمع  )٢ 
 .  املشرق واملغرب

<  {:  وقال تعاىل يف آية أخرى آية ثالثة §‘ É− Î ô³ yϑ ø9 $# É> Ì øó pR ùQ $# uρ Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ çν õ‹ Ïƒ ªB $$ sù 

Wξ‹ Ï. uρ ∩∪ { )ال تناقض بني هذه اآليات الكرمية )٣   . 
، واملراد بآية اجلمع إما مشارق الشمس ومغارهبا باعتبار  فاملراد بآية التثنية ما أسلفناه

،  ألن كل يوم هلا مشرق ومغرب غري مشرقها ومغرهبا باألمس.  مشرقها ومغرهبا كل يوم
 .  لقمرأو أن املشارق واملغارب مشارق النجوم والكواكب والشمس وا

>§‘ É−Îô³yϑ  {:  وأما قوله تعاىل ø9$# É> Ìøó pRùQ$#uρ { )فاملراد هبا الناحية أي أنه مالك كل )٤ 
، وليعلم أن  ، ورب كل شيء سواء كان ذلك الشيء يف املشرق أو يف املغرب شيء

 ال ميكن أن يكون فيه تناقض ال فيما بني  من سنة رسول اهللا كتاب اهللا وما صح
، فذلك إما  ، وال فيما بينها وبني الواقع فإن توهم واهم التناقض والتعارض النصوص

، وإال فإن احلقيقة الواقعة  ، أو تقصري يف تدبره وتأمله ، أو نقص يف فهمه لقصور يف علمه
 .  ض وال بينها وبني الواقع أيضاأنه ليس بني نصوص الكتاب والسنة تناق

                                                 
 .  ١٨ - ١٧:  تانياآلسورة الرمحن ) ١(
 .  ٤٠:  سورة املعارج آية) ٢(
 .  ٩:  سورة املزمل آية) ٣(
 .  ٩:  سورة املزمل آية) ٤(
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ß§ôϑ  {:  وأما قوله تعاىل ¤±9$#uρ “ ÌøgrB 9hs)tG ó¡ßϑ Ï9 $ yγ وهو الشطر الثاين من  )١( } 4 9©
حانه سراجا وهاجا عظيم أن هذه الشمس العظيمة اليت جعلها اهللا سب:  السؤال فمعناه

 -، هذه الشمس جتري بإذن اهللا أي تسري ملستقر هلا أي لغاية حددها اهللا  عظيم النوراحلرارة 
 - فهو لعزته )٢( } ∪∇⊃∩ y7Ï9≡sŒ ãƒÏ‰ø)s? Í“ƒÍ•yèø9$# ÉΟŠÎ=yèø9$#  {:  ، وهلذا قال  بعلمه-سبحانه وتعاىل 
، وسخرها جتري بأمره ومبقتضى علمه   وقهره خلق هذه الشمس العظيمة-تبارك وتعاىل 

 واملستقر هو مستقرها حتت العرش حيث إهنا تذهب كل وحكمته إىل حيث أراد اهللا 
 وتستأذن فإن أذن هلا - جل وعال -، عرش الرمحن  ، وتسجد حتت العرش يوم إذا غربت

:  ، وهذا هو ما يشري إليه قوله تعاىل رجعت من حيث جاءت وخرجت من مغرهباوإال 
}  tΠöθ tƒ ’ÎAù'tƒ âÙ ÷èt/ ÏM≈ tƒ#u y7 În/u‘ Ÿω ßìxΖtƒ $ ²¡øtΡ $ pκß]≈ yϑƒ Î) óΟs9 ôä3s? ôM uΖtΒ#u ÏΒ ã≅ö6 s% ÷ρ r& ôM t6 |¡x. þ’Îû $ pκÈ]≈ yϑƒ Î) 

#Zöyz 3 { )فإن الناس إذا رأوها خرجت من املغرب آمنوا أمجعون ولكن ال ينفع نفسا  )٣
 .  إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا

sŒ#  {:  كذلك جتري ملستقر آخر وهو منتهاها يوم القيامة الدال عليه قوله تعاىل Î) 

ß§÷Κ ¤±9$# ôNu‘ Èhθ ä. ∩⊇∪ { )ويف هذه اآلية داللة واضحة على أن الشمس تدور على األرض  )٤
، وندين اهللا به حىت يأتينا دليل  وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن وهو الذي نعتقده

اآلية إىل ما يقال اآلن بأن اختالف الليل والنهار حمسوس ظاهر يسوغ لنا أن نؤول ظاهر 
، إمنا هو بسبب دوران األرض فإنه ال حيل ألحد أن يعدل عن  وطلوع الشمس وغروهبا

، يسوغ له أن   يوم القيامةظاهر الكتاب والسنة إال بدليل يكون حجة له أمام اهللا 
 .  يصرف ظاهر القرآن والسنة إىل ما طابق ذلك الشيء املدعى

                                                 
 .  ٣٨:  سورة يس آية) ١(
 .  ٣٨:  سورة يس آية) ٢(
 .  ١٥٨:  سورة األنعام آية) ٣(
 .  ١:  سورة التكوير آية) ٤(
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، ونراه مسوغا لنا جواز صرف  وما دمنا مل نر شيئا حمسوسا تطمئن إليه نفوسنا
، فإن الواجب علينا معشر املؤمنني أن نؤمن بظاهر القرآن والسنة وأال  القرآن عن ظاهره

 .  نلتفت إىل قول أحد خالفهما كائنا من كان
ليل والنهار يف وإىل اآلن مل يتبني يل صحة ما ذهب إليه هؤالء من أن اختالف ال

 .  الشروق والغروب كان بسبب دوران األرض
وعليه فإن عقيديت اليت أدين اهللا هبا أن الشمس هي اليت حيصل هبا اختالف الليل 

:  ، أمل تر إىل قوله تعاىل والنهار وهي اليت تدور على األرض واهللا على كل شيء قدير
}  * “ t s? uρ }§ ôϑ ¤±9 $# # sŒ Î) M yè n= sÛ â‘ uρ≡ t“ ¨?  tã óΟ Îγ Ï ôγ x. šV# sŒ È Ïϑ u‹ ø9 $# # sŒ Î) uρ M t/ { xî öΝ åκ ÝÎ Ì ø) ¨? |N# sŒ 

ÉΑ$ yϑ Ï e±9 ’þ  {:  ، وقوله تعاىل )١( } #$ Î oΤ Î) àM ö6 t7 ôm r& ¡= ãm Î ö sƒ ø: $#  tã Ì ø. ÏŒ ’ Î n1 u‘ 4 ®L ym ôN u‘# uθ s? 

É>$ yf Ït ø: $$ Î/ ∩⊂⊄∪ { )٢(  . 

#  {:  وقوله تعاىل ¨L ym # sŒ Î) x n= t/ z> Ì øó tΒ Ä§ ôϑ ¤±9 $# { )٣(  . 
ففي هذه اآليات املتعددة إضافة الطلوع والغروب وإضافة التزاور وإضافة املغرب إىل 

 .  الشمس وإضافة التواري إىل الشمس
فما بالنا نصرف هذه األفعال املسندة إىل الشمس عن ظاهرها إىل قول مل يتبني لنا أنه 

 .  ، إن هذا ال جيوز أبدا واقع حسا
ينا أن نعتقد ما دل عليه ظاهر الكتاب والسنة إال بدليل حمسوس يستطيع فيجب عل

يا رب إين رأيت األمر احملسوس خيالف :  ، ويقول اإلنسان أن يواجه اهللا به يوم القيامة
.  ، وأنت أعلم وأحكم وكتابك مرته عن أن يناقض الواقع احملسوس ظاهر ما خاطبتنا به

ف الليل والنهار ثبت بدوران األرض فإن فهمي يكون فإذا تبني باحلس الواضح أن اختال

                                                 
 .  ١٧:  سورة الكهف آية) ١(
 .  ٣٢:  سورة ص آية) ٢(
 .  ٨٦:  سورة الكهف آية) ٣(
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، وأما ما دام األمر هكذا جمرد أقاويل فإين أعتقد أنه ال جيوز ألحد أن خيالف ظاهر  خطئا
 .  الكتاب والسنة يف مثل هذه األمور

ß§ôϑ  {:  وخالصة القول أن معىن قوله تعاىل ¤±9$#uρ “ ÌøgrB 9hs)tG ó¡ßϑ Ï9 $ yγ  أن اهللا )١( } 4 9©
 وملستقر هلا لغاية تنتهي إليها يوميا وهو سجودها خيرب بأن الشمس تسري بإذن اهللا 

 .   من حديث أيب ذر الذي رواه البخاري وغريهحتت العرش كما صح عن النيب 

                     ً       ً  بعد ذلك فقد ارتكب ذنب ا عظيم ا حكم حديث من حفظ آية من القرآن ونسي 
 ما معناه أن من حفظ سورة أو آية من مسعت حديثا عن الرسول :   س- ٤٠

 ؟  ، ما مدى صحة هذا احلديث القرآن الكرمي ونسي بعد ذلك فقد ارتكب ذنبا
 هذا احلديث روي عن النيب عليه الصالة والسالم من الوعيد الشديد على من : ج

، فاملراد به من نسي اآلية  ، وهذا احلديث إن صح  مث نسيهاهللا حفظ آية من كتاب ا
، وأما من نسيها مبقتضى الطبيعة أو   وعدم مباالة بههتاونا وإعراضا عن كتاب اهللا 

 .  بانشغاله مبا جيب عليه من شؤون حياته وحياة أهله فإنه ال إمث عليه
رحم اهللا فالنا لقد  {:  لوقد ثبت أنه عليه الصالة والسالم مسع رجال يقرأ فقا

إمنا أنا  { :   والنسيان من طبيعة البشر فقد قال النيب )٢( }أذكرين آية كنت أنسيتها 

 .  )٣( }بشر مثلكم أنسى كما تنسون 
لن :   يذهب به اهلوى حىت يقولوالعجيب أن بعض الناس لتهيبه من عقوبة اهللا 

، فمنع نفسه من اخلري هبذه احلجة  أحفظ شيئا من كتاب اهللا أخشى أن أحفظ شيئا فأنساه
 وتعاهده ما استطعت احفظ كتاب اهللا :  وحنن نقول.  اليت ال أساس هلا من الصحة

                                                 
 .  ٣٨:  سورة يس آية) ١(
،  )١٣٣١(، أبو داود الصالة  )٧٨٨(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٤٧٥١(البخاري فضائل القرآن ) ٢(

 .  )٦/٦٢(أمحد 
، أبو داود  )١٢٤٤(، النسائي السهو  )٥٧٢( ومواضع الصالة ، مسلم املساجد )٣٩٢(البخاري الصالة ) ٣(

 .  )١/٣٧٩(، أمحد  )١٢١١(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٠٢٠(الصالة 
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إنه أشد تفلتا من اإلبل يف  {:   أمر بتعهد القرآن وقال فإنهكما أمر بذلك النيب 

  . )١( }عقلها 
، وإذا نسيت شيئا مبقتضى الطبيعة ال لإلعراض عن  فأنت احفظ القرآن وتعهده

 .  ، فإن ذلك ال يضرك وليس عليك إمث كتاب اهللا وال للتهاون به

 مامة من يتعتع يف القرآن حكم إ
 ؟  هل جيوز إمامة الذي يتعتع يف القرآن:   س- ٤١
،   إمامة الذي يتعتع يف القرآن جائزة ما دام يقيم احلروف والكلمات واحلركات: ج

إنه :  فإن من الناس من يكون النطق ثقيال عليه لتعتعته فيه إال أن من أهل العلم من قال
، وكذلك من يكرر غريه  ، والتمتام الذي يكرر التاء رر الفاءتكره إمامة الفأفأ الذي يك

 .  إهنا تكره إمامتهم:  من احلروف قالوا
وال ريب أنه كلما كان اإلنسان أقرأ أي أجود قراءة وأكثر حفظا للقرآن فهو أوىل 

يؤم القوم أقرؤهم  {:  باإلمامة مع تقواه وصالحه لقول النيب عليه الصالة والسالم
لكتاب اهللا فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم 

 .  )٢( }هجرة فإن كانوا يف اهلجرة سواء فأكربهم سنا 
، فإن مل   قبل والة األمر فإنه يعلم أوالوهذا الذي يتعتع يف قراءته إن كان معينا من

يتمكن من القراءة املستقيمة وإال رفع أمره إىل والة األمور ليبدلوه مبن هو أقوم يف 
 .  اإلمامة

، فإن مل  وأما إذا مل يكن منصوبا من قبل والة األمور فإنه ينبغي ألهل احلي أن يعلموه
 .  يستطع أبدلوه مبن هو أقوم منه

                                                 
 .  )٤/٣٩٧(، أمحد  )٧٩١(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٤٧٤٦(البخاري فضائل القرآن ) ١(
، أبو داود  )٧٨٠(، النسائي اإلمامة  )٢٣٥(ترمذي الصالة ، ال )٦٧٣(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٢(

 .  )٤/١٢١(، أمحد  )٩٨٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٥٨٢(الصالة 
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  ت النيب ما هي معجزا
 ؟  هل لكم يا فضيلة الشيخ أن تذكروا لنا معجزات الرسول :   س- ٤٢
 وأنه رسول اهللا حقا كثرية  وهي اآليات الدالة على رسالته  معجزات النيب : ج

θä9$#)  {:  جدا وأعظم آيات جاء هبا هذا القرآن الكرمي كما قال اهللا تعاىل s% uρ Iω öθ s9 š^ Ì“Ρ é& 
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 وأنفع آية ملن تدبرها واقتدى هبا ألهنا فالقرآن العظيم أعظم آية جاء هبا رسول اهللا 

 .  آية باقية إىل يوم القيامة
، وقد  تزال حتدث فهي كثريةأما اآليات األخرى احلسية اليت مضت وانقضت أو ال 

اجلواب "   مجلة صاحلة منها يف آخر كتابه- رمحه اهللا -ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية 
، هذا الكتاب الذي ينبغي لكل طالب علم أن يقرأه ألنه "  الصحيح ملن بدل دين املسيح

،  الهلم ّ                                                                    بي ن فيه شطح النصارى الذين بدلوا دين املسيح عليه الصالة والسالم وخطأهم وض
والكتاب مطبوع .  ، وغريوه ، وبدلوه وأهنم ليسوا على شيء مما كانوا عليه فيما حرفوه

، بيان الشيء  ، وفيه فوائد عظيمة منها ما أشرت إليه وبإمكان كل إنسان احلصول عليه
 يف البداية والنهاية ذكر كثريا - رمحه اهللا - وكذلك ابن كثري الكثري من آيات النيب 

 .   فمن أحب فلريجع إليه النيب من آيات

 حكم حديث لعن الشارب قبل الطالب 
وارد ألنه يتردد "  لعن الشارب قبل الطالب: "  هل هذا احلديث:   س- ٤٣

 ؟  على ألسنة كثري من الناس
ال أصل له وال "  لعن الشارب قبل الطالب: "   هذا احلديث الذي ذكره السائل: ج

،  ، وليس هلا أصل ألحاديث اليت اشتهرت على ألسنة الناس ولكن من ايصح عن النيب 
                                                 

 .  ٥١ ، ٥٠:  تانياآلسورة العنكبوت ) ١(
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والواجب على اإلنسان أن يتحرى فيما ينسبه إىل .  وهي كثرية تتردد بني عامة الناس
 ليس كالكذب ، ألن الكذب على رسول اهللا   من قول أو فعل أو تقريرالرسول 

 .  - سبحانه وتعاىل -، ألنه كذب على شريعة اهللا  على أحد منا
 يف األحاديث الواردة على ألسن الناس وليس هلا - رمحهم اهللا -وقد صنف العلماء 

،  " متييز الطيب من اخلبيث فيما يدور على ألسنة الناس من احلديث : " ، ومنها أصل
حب الوطن من : "  ومن األحاديث املشتهرة على ألسن الناس وليس هلا أصل قوهلم

املعدة بيت الداء واحلمية : "  ، وقوهلم"  األمساء ما محد وعبدخري : "  ، وقوهلم"  اإلميان
 .  وأمثال ذلك كثري"  رأس الدواء

أحب األمساء إىل اهللا عبد اهللا وعبد  {:   يف األمساء قولهوالوارد عن النيب 

 .  لنيب ثبت ذلك عن ا.  )١( }الرمحن 
 حىت ال يقع يف الوعيد الشديد واملهم أنه على اإلنسان أن يتحرز فيما ينسبه عن النيب 

،  )٢( }من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  {:  الذي قال فيه رسول اهللا 

 .  )٣( }من حدث عين حبديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني  {:  وقال

  أن يبلغه للناس هل جيب على من حيفظ حديثا عن الرسول 
 أن يبلغه الناس وإن مل هل جيب على من حيفظ حديثا عن الرسول :   س- ٤٤

 ؟  يسألوه عن احلديث
 فإذا احتاج الناس )٤( }بلغوا عين ولو آية  {:  النيب عليه الصالة والسالم قال : ج

، لكن بشرط أن يعلم أن هذا  إىل بيان احلديث وتبليغه وجب على من علم به أن يبلغه
                                                 

، ابن ماجه األدب  )٤٩٤٩(، أبو داود األدب  )٢٨٣٣(، الترمذي األدب  )٢١٣٢(مسلم اآلداب ) ١(
 .  )٢٦٩٥(، الدارمي االستئذان  )٢/١٢٨(، أمحد  )٣٧٢٨(

 .  )٢/٤١٠(، أمحد  )٣(، مسلم مقدمة  )١١٠(البخاري العلم ) ٢(
 .  )٤/٢٥٥(، أمحد  )٤١(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٦٢(، الترمذي العلم  )١(مسلم مقدمة ) ٣(
 .  )٥٤٢(، الدارمي املقدمة  )٢/١٥٩ (، أمحد )٢٦٦٩(، الترمذي العلم  )٣٢٧٤(البخاري أحاديث األنبياء ) ٤(
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إلنسان ، وأما األحاديث الضعيفة فإنه جيب على ا احلديث حجة لكونه صحيحا أو حسنا
 .  أن يبني ضعفها للناس حىت ال يغتروا هبا

 وجب عليه أن يبلغه فيجب كذلك إذا سئل اإلنسان عن حديث عن رسول اهللا 
 :  تبليغ احلديث عن رسول اهللا يف حالني

 .   إذا اقتضت احلال ذلك-١
 .   إذا سئلت عنه-٢

، ولكن  وليس بواجب،  ، ومل تقتض احلال ذلك فإن تبليغه سنة أما إذا مل تسأل عنه
،  ، أو حسن حيتج به  شيئا ال يعلم أنه صحيحليحذر اإلنسان أن ينسب إىل رسول اهللا 

 - أحاديث ضعيفة -فإن كثريا من األخوة وال سيما الوعاظ يأتون بأحاديث ال سند هلا 
 ولكن وقد تكون موضوعة يعتقدون أن يف ذلك منفعة للناس وزجرا عن معصية اهللا 

، وترغيبهم يف  كان قد جيدي بالنسبة ملوعظة الناس وختويفهم من املخالفاتهذا وإن 
 ما مل يقله وقد ثبت عن ، وهو التقول على رسول اهللا  املوافقات لكن فيه ضررا عظيما

 ، وقال  )١( } مقعده من النار من كذب علي متعمدا فليتبوأ {:   أنه قالالنيب 

فليحذر األخوة .  )٢( }من حدث عين حبديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني  {: 
 .   ما مل تثبت نسبته إليهمن أن ينسبوا إىل الرسول 

 حكم حديث أنت ومالك ألبيك 
 )٣( }أنت ومالك ألبيك  {:   يقولمسعت حديثا عن املصطفى :   س- ٤٥

 ؟  ما صحة هذا يا فضيلة الشيخ.  وقد مسعت أن يف هذا احلديث ضعف

                                                 
 .  )٢/٤١٠(، أمحد  )٣(، مسلم مقدمة  )١١٠(البخاري العلم ) ١(
 .  )٤/٢٥٥(، أمحد  )٤١(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٦٢(، الترمذي العلم  )١(مسلم مقدمة ) ٢(
 .  )٢٢٩١(ابن ماجه التجارات ) ٣(
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، ومعىن ذلك أن اإلنسان إذا كان له مال   هذا احلديث ليس بضعيف لشواهده: ج
 :  وأن يأخذ من هذا املال ما يشاء لكن بشرط بل بشروط،  فإن ألبيه أن يتبسط هبذا املال

، فإن كان يف أخذه ضرر   أال يكون يف أخذه ضرر على االبن:  الشرط األول-١
، فإن  ، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من الربد

 .  ذلك ال جيوز لألب
، فلو كان عند االبن أمة يتسراها  ة لالبن أن ال تتعلق به حاج:  الشرط الثاين-٢

وكذلك لو كان لالبن سيارة .  فإنه ال جيوز لألب أن يأخذها لتعلق حاجة االبن هبا
، فليس له أن  ، وليس لديه من الدراهم ما ميكنه أن يشتري بدهلا حيتاجها يف ذهابه وإيابه

 .  يأخذها بأي حال
، ألن يف   أحد أبنائه ليعطيه البن آخر أن ال يأخذ املال من:  الشرط الثالث- ٣

، وألن فيه تفضيال لبعض األبناء على بعض إذا مل يكن الثاين  ذلك إلقاء للعداوة بني األبناء
، فإن كان حمتاجا فإن إعطاء األب أحد األبناء حلاجة دون إخوته الذين ال  حمتاجا

 .  حيتاجون ليس فيه تفضيل بل هو واجب عليه
، ولكنه مشروط مبا  ، واحتجوا به احلديث حجة أخذ به العلماءعلى كل حال هذا 

، وليس له أن يأخذ من مال  ، فإن األب ليس له أن يأخذ من مال ابنه ما يضره ذكرنا
 .  واهللا أعلم.  ، وليس له أن يأخذ من مال ولده ليعطي ولدا آخر ولده ما حيتاجه االبن

 حكم الصالة على امليت يف املقربة 
لإلمام أمحد بن حنبل أن سبعة "  الروض املربع"  وجدت يف كتاب:   س- ٤٦

، وعندنا يف بلدنا يصلون على  ، ومن هذه األماكن املقربة أماكن ال جتوز فيها الصالة
 ؟  فما حكم ذلك.  امليت يف املقربة قبل الدفن
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ب لإلمام أمحد بن حنبل والكتا"  الروض املربع"  وجدت يف:   إن السائل يقول: ج
املذكور ليس لإلمام أمحد بن حنبل لكنه ألحد املنتسبني ألمحد بن حنبل وهو منصور بن 

 .  يونس البهويت شرح عليه زاد املستقنع للشيخ موسى بن سامل احلجاوي
والكتاب املذكور وأصله كالمها على املشهور من مذهب اإلمام أمحد بن حنبل عند 

، وهي   ذكر أن الصالة ال تصح فيها املقربة، ومن املواضع اليت املتأخرين من أصحابه
  أخرجه الترمذي أن النيب ، وقد ورد يف ذلك حديث عن رسول اهللا  مدفن املوتى

وروى مسلم عن أيب مرثد .  )١( }األرض كلها مسجد إال املقربة واحلمام  {:  قال

 .  )٢( }ال جتلسوا على القبور وال تصلوا إليها  {:   قالأن النيب  الغنوي 
  ّ    بي ن ، والصالة إىل القرب ال جتوز ألن النيب  وعلى هذا فإن الصالة يف املقربة ال جتوز

، واحلكمة من ذلك أن الصالة  القرب، وهنى عن الصالة إىل  أن املقربة ليست حمال للصالة
، وما كان ذريعة إىل الشرك كان حمرما ألن  يف املقربة أو إىل القرب ذريعة إىل الشرك
 .  الشارع قد سد كل طريق تؤدي إىل الشرك
، مث يبلغ به  ، فيبدأ أوال يف الذرائع والوسائل والشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم

، أو إىل  ، أو صالة تطوع يف مقربة ن الناس صلى صالة فريضةفلو أن أحدا م.  الغايات
 .  ، فصالته غري صحيحة قرب

 أنه صلى على القرب يف ، فقد ثبت عن النيب  أما الصالة على جنازة فال بأس هبا
 مبوته ، فلم خيرب الصحابة النيب                                ُ ُّ               قصة املرأة أو الرجل الذي كان يق م  املسجد فمات ليال

                                                 
 .  )٧٤٥(، ابن ماجه املساجد واجلماعات  )٤٩٢(، أبو داود الصالة  )٣١٧(الترمذي الصالة ) ١(
، أمحد  )٣٢٢٩(، أبو داود اجلنائز  )٧٦٠(، النسائي القبلة  )١٠٥٠(، الترمذي اجلنائز  )٩٧٢(مسلم اجلنائز ) ٢(

)٤/١٣٥(  . 
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، فصلى عليه صلوات اهللا   فدلوه)١( }دلوين على قربه أو قربها  {:   فلما أصبح قال
 .  وسالمه عليه

، وكذلك الصالة على جنازة قبل دفنها ألن  ، الصالة على القرب فيستثىن من الصالة
ن على امليت فإهنا جتوز ، فكما جازت الصالة بعد الدف هذه صالة خاصة تتعلق بامليت

 .  الصالة عليه قبل الدفن

 هل يتم احلساب يوم القيامة يف يوم واحد لكافة اخلالئق أم ماذا 
،  أنا فتاة مؤمنة باهللا تعاىل أحاول جاهدة أن ألتزم بتعاليم اإلسالم:   س- ٤٧

 يتم هل:  ، والسؤال ولكن كثريا ما تراودين أفكار عن املصري واحلساب يوم القيامة
؟ أم ال جيوز لنا أن نفكر يف  احلساب يوم القيامة يف يوم واحد لكافة اخلالئق أم ماذا

 ؟  هذا
:   هذا السؤال املقدم من هذه املرأة فيه إشكال حيتاج إىل اجلواب كما قالت وفيه: ج

، وحتاول تطبيق الشريعة  أن املرأة أثنت على نفسها خريا بكوهنا مؤمنة باهللا تعاىل
 أو أن ، وهذا الثناء على النفس إن أراد به اإلنسان التحدث بنعمة اهللا  ميةاإلسال

، وإن أراد به اإلنسان تزكية نفسه  يتأسى به غريه من أقرانه ونظرائه فهذا ال بأس به
tβθ  {:   فإن هذا فيه شيء من املنة وقد قال اهللا تعاىلوإدالله بعمله على ربه  –Ψßϑ tƒ 

y7 ø‹n= tã ÷β r& (#θ ßϑ n= ó™ r& ( ≅è% ω (#θ –Ψ ßϑ s? ¥’ n?tã /ä3yϑ≈ n= ó™ Î) ( È≅t/ ª!$# ßϑ tƒ ö/ä3ø‹n= tæ ÷βr& ö/ä31 y‰yδ Ç≈ yϑƒ M∼ Ï9 βÎ) óΟçFΖä. 

tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊇∠∪ { )٢(  . 
، لكن األوىل تركه فاألحوال يف ثناء املرء  اد به جمرد اخلرب فال بأس بهوأما إذا كان املر

 :  على نفسه أربع

                                                 
ز ، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائ )٣٢٠٣(، أبو داود اجلنائز  )٩٥٦(، مسلم اجلنائز  )٤٤٦(البخاري الصالة ) ١(

 .  )٢/٣٥٣(، أمحد  )١٥٢٧(
 .  ١٧:  سورة احلجرات آية) ٢(
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 .   أن يريد بذلك التحدث بنعمة اهللا عليه مبا حباه به من اإلميان والثبات-١
 أن يريد بذلك تنشيط أمثاله ونظرائه على مثل ما كان عليه وهاتان احلاالن -٢

 .   من النية الطيبةحممودتان ملا يشتمالن عليه
 مبا هو عليه من اإلميان  أن يريد بذلك الفخر والتباهي واإلدالل على اهللا -٣

 .  والثبات وهذا غري جائز ملا ذكرنا من اآلية
 أن يريد بذلك جمرد اخلرب عن نفسه مبا هو عليه من اإلميان والثبات فهذا جائز -٤

 .  واألوىل تركه
؟  هل يوم احلساب يوم واحد أو أكثر:   السؤال وهيأما املشكلة اليت ذكرهتا يف

، ولكنه يوم مقداره مخسون ألف سنة كما قال اهللا  أن يوم احلساب يوم واحد:  فاجلواب
tΑ  {:  تعاىل r' y™ 7≅ Í← !$ y™ 5># x‹ yè Î/ 8ì Ï%# uρ ∩⊇∪ t Ì Ï≈ x6 ù= Ï j9 }§ øŠ s9 … çµ s9 Óì Ïù# yŠ ∩⊄∪ š∅ Ï iΒ «! $# “ ÏŒ 

ÆlÍ‘$yèyϑø9$# ∩⊂∪ ßlã÷ès? èπx6Í×̄≈n=yϑø9$# ßyρ”9$#uρ Ïµø‹s9Î) †Îû 5Θöθtƒ tβ%x. …çνâ‘#y‰ø)ÏΒ tÅ¡÷Ηs~ y#ø9r& 7πuΖy™ ∩⊆∪ { )١(   . 
 .  أي أن هذا العذاب يقع للكافرين يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة

ما من صاحب  {:   قال أن النيب  هريرة ويف صحيح مسلم من حديث أيب
،  ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار

، وظهره كلما بردت أعيدت يف  ه، وجبين ، فيكوى هبا جنبه وأمحي عليها يف نار جهنم
 .  )٢( }يوم كان مقداره مخسني ألف سنة حىت يقضى بني العباد 

%tβ  {:  وهذا اليوم الطويل هو يوم عسري على الكافرين كما قال تعاىل Ÿ2 uρ $ ·Βöθ tƒ ’ n?tã 

t ÍÏ≈ s3ø9$# #ZÅ¡ tã ∩⊄∉∪ { )وقال تعاىل  )٣ ،  :}  ’n?tã t ÍÏ≈ s3ø9$# çöxî 9Å¡o„ ∩⊇⊃∪ { )٤(   ،
 .  ومفهوم هاتني اآليتني هو أن هذا اليوم يسري على املؤمنني

                                                 
 .  ٤ - ١:  اتياآلسورة املعارج ) ١(
 .  )٢/٣٨٤(، أمحد  )١٦٥٨(، أبو داود الزكاة  )٩٨٧(مسلم الزكاة ) ٢(
 .  ٢٦:  سورة الفرقان آية) ٣(
 .  ١٠:  سورة املدثر آية) ٤(
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tΠöθ  {:  ، قال اهللا تعاىل ة ما جيعل الولدان شيباوهذا اليوم فيه من األمور العظيم tƒ 

ã‡xΖãƒ ’Îû Í‘θÁ9$# 4 çà³øt wΥuρ tÏΒ Ìôf ßϑ ø9$# 7‹Í×tΒ öθ tƒ $ ]% ö‘ã— ∩⊇⊃⊄∪ šχθçG x≈ y‚ tG tƒ öΝæη uΖ÷ t/ βÎ) öΝçFø[Î6 ©9 ω Î) #Zô³tã ∩⊇⊃⊂∪ 
ßøt ªΥ ãΝn= ÷ær& $ yϑ Î/ tβθä9θ à)tƒ øŒÎ) ãΑθ à)tƒ öΝßγè= sWøΒ r& ºπ s)ƒ ÌsÛ β Î) óΟçFø[Î6 ©9 ω Î) $ YΒ öθtƒ ∩⊇⊃⊆∪ y7 tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ Çtã ÉΑ$ t7Ågø: $# ö≅à)sù 

$ yγ àÅ¡Ψ tƒ ’În1u‘ $ Zó¡nΣ ∩⊇⊃∈∪ $ yδ â‘ x‹uŠsù %Yæ$ s% $ Z|Á ø|¹ ∩⊇⊃∉∪ ω 3“ ts? $ pκ Ïù % [ ùθ Ïã Iω uρ $ \FøΒ r& ∩⊇⊃∠∪ 7‹Í×tΒ öθ tƒ 

šχθ ãèÎ7−Ftƒ z Åç# ¤$! $# Ÿω yl uθ Ïã …ã& s! ( ÏM yèt±yz uρ ßN# uθ ô¹ F{$# Ç≈ uΗ ÷q§= Ï9 Ÿξsù ßìyϑ ó¡n@ ωÎ) $ T¡ôϑ yδ ∩⊇⊃∇∪ 7‹Í×tΒ öθ tƒ ω 
ßìxΖs? èπ yè≈x¤±9$# ω Î) ôtΒ tβ ÏŒr& ã& s! ß≈ oΗ ÷q§9$# z ÅÌu‘ uρ …çµ s9 Zω öθ s% ∩⊇⊃∪ { )١(   . 

:   فيهوالتفكري والتعمق يف مثل هذه األمور الغيبية هو من التنطع الذي قال النيب 
 .  )٢( }هلك املتنطعون هلك املتنطعون هلك املتنطعون  {

، وأخذ األمور على ظاهر معناها دون  سليموواجب اإلنسان يف هذه األمور الغيبية الت
، فإن أمور اآلخرة ليست كأمور  أن يتعمق أو حياول املقايسة بينها وبني األمور يف الدنيا

، وأضرب لك مثال  ، لكن بينهما فرق عظيم ، وإن كانت تشبهها يف أصل املعىن الدنيا
،  ، والعسل ، وحلم الطري كهة، والفا ، والرمان فيما ذكره اهللا تعاىل يف اجلنة من النخل

 :}  Ÿξ، وما أشبه ذلك مع قوله  ، واللنب واملاء sù ãΝn= ÷ès? Ó§øtΡ !$ ¨Β u’ Å∀÷z é& Μçλm; ÏiΒ Íο §è% & ãôã r& 

L!#t“ y_ $ yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθ è= yϑ ÷ètƒ ∩⊇∠∪ { )وقوله يف احلديث القدسي )٣ ،  :}  أعددت لعبادي

 .  )٤( }الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر 
، وإن  لدنيا ال تعين أن املسمى كاملسمىفهذه األمساء اليت هلا مسميات يف هذه ا

، فكل األمور الغيبية اليت تشارك ما يشاهد يف الدنيا يف  ، ويف أصل املعىن اشتركا يف االسم
، وأن  فينبغي لإلنسان أن ينتبه هلذه القاعدة.  أصل املعىن ال تكون مماثلة له يف احلقيقة

                                                 
 .  ١٠٩ - ١٠٢:  اتياآلسورة طه ) ١(
 .  )١/٣٨٦(، أمحد  )٤٦٠٨(، أبو داود السنة  )٢٦٧٠(العلم مسلم ) ٢(
 .  ١٧:  سورة السجدة آية) ٣(
، الترمذي تفسري القرآن  )٢٨٢٤(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها  )٣٠٧٢(البخاري بدء اخللق ) ٤(

 .  )٢٨٢٨(، الدارمي الرقاق  )٢/٤٣٨(، أمحد  )٤٣٢٨(، ابن ماجه الزهد  )٣١٩٧(
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، وأن ال حياول شيئا وراء  ن املعىن، وما يقتضيه ظاهرها م يأخذ أمور الغيب بالتسليم
 .  ذلك

≈ß  {:   عن قول اهللا تعاىل- رمحه اهللا -وملا سئل اإلمام مالك  oΗ÷q§9$# ’ n?tã Ä¸ öyè ø9 $# 

3“ uθ tG ó™  ؟  كيف استوى )١( } ∪∋∩ #$
،  ، وصار يتصبب عرقا ضاء أي العرق برأسه حىت عاله الرح- رمحه اهللا -أطرق 

، مث رفع رأسه وقال قولته الشهرية اليت كانت ميزانا جلميع  وذلك لعظم السؤال يف نفسه
، والكيف غري  االستواء غري جمهول:  - رمحه اهللا -، قال  ما وصف اهللا به نفسه

 .  ، والسؤال عنه بدعة ، واإلميان به واجب معقول
 وهم - رضوان اهللا عليهم -ل هذه األمور بدعة ألن الصحابة فالسؤال املتعمق يف مث

 مثل هذه األسئلة وكفى هبم أشد الناس حرصا على العلم وعلى اخلري مل يسألوا النيب 
 .  قدوة

 اليت وصف هبا نفسه وما قلته اآلن بالنسبة لليوم اآلخر جيري بالنسبة لصفات اهللا 
، وغري ذلك فإن مسميات هذه  ، والكالم ، والبصر ، والسمع ، والقدرة من العلم

.   ال مياثلها شيء مما يشاركها يف هذا االسم بالنسبة لإلنساناأللفاظ بالنسبة إىل اهللا 
 .  ، فكما أن اهللا ال مثيل له يف ذاته فال مثيل له يف صفاته فكل صفة تابعة ملوصوفها
، ويسري  لى الكافرين، وأنه عسري ع أن اليوم اآلخر يوم واحد:  وخالصة اجلواب

، وأن ما ورد فيه من أنواع الثواب والعقاب أمر ال يدرك كنهه يف هذه  على املؤمنني
 .  ، وإن كان أصل املعىن فيه معلوما لنا يف هذه احلياة الدنيا احلياة الدنيا

 حكم من نوى فعل املنكر ومل يفعله 
يف أحايني كثرية ال تراودين نفسي يف عمل منكر أو قول سوء لكنين :   س- ٤٨

 ؟  أظهر القول أو الفعل هل آمث بذلك
                                                 

 .  ٥:  طه آيةسورة ) ١(
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، أو فعل   إذا راودت اإلنسان نفسه على عمل حمرم سواء كان ذلك ترك واجب: ج
، فإنه يؤجر على  ، وترك ما حيرم عليه ، وقام مبا جيب عليه ، ولكنه ترك هذه املراودة حمرم

 ثبت يف احلديث الصحيح أن من  وقدهذا الترك الذي حصل منه ألن تركه هذا هللا 
 وهنا ينبغي أن نفصل ملن هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة ألنه تركها هللا 

 :  ال خيلو تارك احملرم من إحدى ثالث حاالت:  ؟ فنقول ترك احملرم هل يؤجر أو ال يؤجر
 إزر ، فهذا يكتب له  إما أن يتركه عجزا عنه مع فعل األسباب اليت تؤدي إليه- ١

:  ، قالوا إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار {:  فاعله لقول النيب 

 .  )١( }ه إنه كان حريصا على قتل صاحب:  ، قال يا رسول اهللا هذا القاتل فما بال املقتول
، فهذا يكتب له هذا   وخشية منهيدع احملرم خوفا من اهللا :   احلال الثانية- ٢

 .  الترك حسنة كاملة ألنه تركه هللا 
،   أن يترك احملرم ألنه مل يطرأ له على بال ومل يهم به أصال فهذا ال له وال عليه- ٣

 .  أي ليس له أجر وليس عليه وزر
أن يدع احملرم لعجزه عنه لكن مل يفعل األسباب اليت توصله :  وهناك حال رابعة وهي

،  ، وليس كالذي قام بفعل األسباب ، وإمنا ينوي ويتمىن فهذا عليه الوزر بقدر نيته إليه
 .  ، ولكن مل يتمكن بل هذا دون األول الذي أشرنا إليه وحرص

 كيف يكون اإلنسان متوكال على اهللا 
 ؟  توكال على اهللاكيف يكون اإلنسان م:   س- ٤٩
 حيث يعلم أنه  يكون اإلنسان متوكال على اهللا بأن يصدق االعتماد على ربه : ج

 لعبد اهللا بن ، ولقد قال النيب   بيده اخلري وهو الذي يدبر األمور- سبحانه وتعاىل -
، إذا  ، احفظ اهللا جتده جتاهك يا غالم إين أعلمك كلمات احفظ اهللا حيفظك {:  عباس

                                                 
، أبو داود  )٤١٢٢(، النسائي حترمي الدم  )٢٨٨٨(، مسلم الفنت وأشراط الساعة  )٣١(البخاري اإلميان ) ١(

 .  )٥/٥١(، أمحد  )٣٩٦٥(، ابن ماجه الفنت  )٤٢٦٨(الفنت واملالحم 
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، واعلم أن األمة لو اجتمعوا على أن  ، وإذا استعنت فاستعن باهللا سألت فاسأل اهللا
، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء  ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك

 .  )١( }يء قد كتبه اهللا عليك مل يضروك إال بش
،   ال يلتفت إىل من سواه- جل وعال -هبذه العقيدة يكون اإلنسان معتمدا على اهللا 

 سببا بل إن - تبارك وتعاىل -ولكن حقيقة التوكل ال تنايف فعل األسباب اليت جعلها اهللا 
من متام فعل األسباب اليت جعلها اهللا تعاىل سببا سواء كانت شرعية أم حسية هي 

، وهذا   ألن اهللا تعاىل قد جعل لكل شيء سببا، ومن متام اإلميان حبكمة اهللا  التوكل
،  ، ويأكل ، ويتوقى الربد  وهو سيد املتوكلني كان يلبس الدروع يف احلربالنيب 

ُ           ، ويف أ ح د لبس درعني ، ومنو جسمه ويشرب إلبقاء حياته ُ        . 
 هم يف ، واالعتماد على اهللا  رك األسبابفهؤالء الذين يزعمون حقيقة التوكل بت

، ويف شرعه قد  ، فإن الذي أمر بالتوكل عليه له احلكمة البالغة يف تقديره الواقع خاطئون
 .  جعل لألمور سببا حتصل به

، وسأبقى يف بييت ال  أنا سأتوكل على اهللا تعاىل يف حصول الرزق:  وهلذا لو قال قائل
، فإن الذي أمرك  ، وليس توكال حقيقيا  هذا ليس بصحيحإن:  ، قلنا أحبث عن الرزق

uθ  {:  بالتوكل عليه هو الذي قال èδ “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝä3s9 uÚö‘ F{$# Zωθ ä9sŒ (#θ à±øΒ $$ sù ’ Îû $ pκÈ: Ï.$ uΖtΒ (#θ è=ä.uρ 

ÏΒ Ïµ Ï% ø—Íh‘ ( Ïµ ø‹s9Î)uρ â‘θ à±–Ψ9$# ∩⊇∈∪ { )٢(   . 
، ومل  أنا سأتوكل على اهللا يف حصول الولد أو يف حصول الزوجة:  ولو قال قائل

ّ              ، وخطبتها ل ع د ه الناس سفيها يسع يف طلب الزوجة ، ولكان فعله هذا منافيا ملا تقتضيه             ََ 
إين أتوكل على اهللا تعاىل يف أال يضرين :   ولو أن أحدا أكل السم وقالحكمة اهللا 

                                                 
 .  )١/٣٠٨(، أمحد  )٢٥١٦(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) ١(
 .  ١٥:  يةسورة امللك آ) ٢(
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 سبحانه وتعاىل -، ألن الذي أمرنا بالتوكل عليه  هذا السم لكان هذا غري متوكل حقيقة
Ÿω  {:   هو الذي قال لنا- uρ (#þθè= çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3Î/ $VϑŠ Ïm u‘ ∩⊄∪ { )١(   . 

، بل هو من  واملهم أن فعل األسباب اليت جعلها اهللا أسبابا ال ينفي كمال التوكل
، بل هو خالف  ، وأن التعرض للمهلكات ال يعد هذا من توكل اإلنسان على اهللا كماله

 .   به بل مما هنى اهللا عنهما أمر اهللا 

 هل هناك أدلة تدل على أفضلية املالئكة على الصاحلني من البشر 
 ؟  هل هناك أدلة تدل على أفضلية املالئكة على الصاحلني من البشر:   س- ٥٠
 هذه املسألة وهي املفاضلة بني املالئكة وبني الصاحلني من البشر حمل خالف بني : ج

، ولكن القول الراجح أن   من النصوص، وكل منهم أدىل بدلوه فيما حيتج به أهل العلم
 سبحانه -، فإن اهللا  أن الصاحلني من البشر أفضل من املالئكة باعتبار النهاية:  يقال

، بل إن املالئكة يف   يعد هلم من الثواب ما ال حيصل مثله للمالئكة فيما نعلم-وتعاىل 
≈íΝ  { ممقرهم ومقر الصاحلني وهو اجلنة يدخلون عليهم من كل باب يهنئوهن n= y™ /ä3ø‹n= tæ 

$ yϑ Î/ ÷Λän ÷y9 |¹ 4 zΝ÷è ÏΨsù  t<ø)ãã Í‘# ¤$! $# ∩⊄⊆∪ { )٢(  . 
 أما باعتبار البداية فإن املالئكة أفضل ألهنم خلقوا من نور وجبلوا على طاعة اهللا 

$  {:  ، مالئكة النار املالئكةوالقوة عليها كما قال اهللا تعاىل يف  pκö n= tæ îπ s3Í×¯≈ n= tΒ Ôâ ŸξÏî ×Š# y‰Ï© 

ω tβθÝÁ ÷è tƒ ©!$# !$ tΒ öΝèδ ttΒ r& tβθè= yè øtƒ uρ $ tΒ tβρ âs∆ ÷σãƒ ∩∉∪ { )٣(   . 

  : }  ôtΒوقال  uρ …çν y‰ΖÏã Ÿω tβρçÉ9 õ3tG ó¡o„ ôtã Ïµ Ï?yŠ$ t7Ïã Ÿω uρ tβρçÅ£ós tG ó¡tƒ ∩⊇∪ tβθßs Îm7|¡ç„ 

Ÿ≅ ø‹©9$# u‘$ pκ̈]9$#uρ Ÿω tβρçäIøtƒ ∩⊄⊃∪ { )٤(  . 

                                                 
 .  ٢٩:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٢٤:  سورة الرعد آية) ٢(
 .  ٦:  سورة التحرمي آية) ٣(
 .  ٢٠ - ١٩:  تانياآلسورة األنبياء ) ٤(
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 .  و القول الفصل يف هذه املسألةهذا ه
، فإن اخلوض فيها بطلب املفاضلة بني صاحل البشر واملالئكة من أمور العلم اليت  وبعد

 .  ال يضطر اإلنسان إىل فهمه والعلم به واهللا املستعان

 حكم زواج التحليل 
 ؟  ما رأي الشرع يف نظركم يف زواج التحليل:   س- ٥١
، زواج التحليل أن يعمد  للسامعني ما هو زواج التحليل ينبغي أوال أن نبني : ج

، مث  ، مث طلقها ، مث راجعها رجل إىل امرأة طلقها زوجها ثالث تطليقات أي طلقها
، فهذه املرأة ال حتل لزوجها الذي طلقها ثالث تطليقات إال إذا  ، مث طلقها الثالثة راجعها

، فإهنا  ، أو فسخ ، أو طالق ها مبوت، مث فارق ، وجامعها نكحت زوجا آخر نكاح رغبة
≈,ß  {:  ؛ لقول اهللا تعاىل حتل للزوج األول n= ©Ü9 $# Èβ$ s? § s∆ ( 88$ |¡ øΒ Î* sù >∃ρ á ÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒ Î ô£ s? 

9≈ |¡ ôm Î* Î/ 3 { )إىل قوله )١  :}  β Î* sù $ yγ s)¯= sÛ { )أي الثالثة)٢  }  Ÿξ sù ‘≅ Ït rB …ã& s! .ÏΒ ß‰÷è t/ 4 ®L ym 

yxÅ3Ψs? %¹ ÷̀ρy— …çνuöxî 3 βÎ*sù $yγs)̄=sÛ Ÿξsù yy$uΖã_ !$yϑÍκön=tæ βr& !$yèy_#utItƒ βÎ) !$̈Ζsß βr& $yϑŠÉ)ãƒ yŠρß‰ãn «!$# 3 { )٣(  . 
، فيتزوجها بنية أنه مىت  فيعمد رجل من الناس إىل امرأة طلقها زوجها ثالث تطليقات

وهذا .  ، مث تعود لزوجها األول ، فتعتد منه معها طلقهاحللها لألول طلقها أي مىت جا
، ومسي احمللل التيس املستعار يستعريه   احمللل واحمللل لهالنكاح فاسد فقد لعن النيب 

، هذا الرجل كالتيس طلب منه الزواج من  ، مث يرده إىل مالكه صاحب الغنم ملدة معينة
 .  هذه املرأة مث مفارقتها

                                                 
 .  ٢٢٩:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٣٠:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٢٣٠:  سورة البقرة آية) ٣(
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 :  تحليل ويقع على صورتنيهذا هو نكاح ال
نزوجك ابنتنا :   أن يشترط ذلك على العقد فيقال للزوج:  الصورة األوىل- ١

 .  بشرط أن جتامعها مث تطلقها
،  ، والنية قد تكون من الزوج  أن يقع بدون شرط ولكن بنية:  الصورة الثانية- ٢

،  وج هو الذي بيده الفرقة، فإذا كانت من الزوج فإن الز وقد تكون من الزوجة وأوليائها
، وهو البقاء مع الزوجة  فال حتل له الزوجة يف هذا العقد ألنه مل ينو به املقصود من النكاح

، فتكون نيته خمالفة  ، واألوالد وغري ذلك من مصاحل النكاح ، وطلب العفة باأللفة واحملبة
 .  ، فال يكون النكاح صحيحا للمقصود األساسي من النكاح

ية املرأة أو أوليائها فهذا حمل خالف بني العلماء ومل يتحرر عندي اآلن أي وأما ن
 .  القولني األصح
، ونكاح ال يفيد حلها للزوج األول ألنه  أن نكاح التحليل نكاح حمرم:  واخلالصة
 .  غري صحيح

 حكم زواج األخ من أخت أخيه من الرضاع 
أن أخي األكرب مين سنا قد أريد الزواج من ابنة عميت مع العلم ب:   س- ٥٢

رضع من عميت أكثر من مرة أما أنا فلم أرضع من عميت مطلقا وابنة عميت مل ترضع من 
 ؟  هل جيوز الزواج من ابنة عميت أم أصبحت أخا هلا.  أمي إطالقا
حيرم من الرضاع ما حيرم  {:   اجلواب على هذا السؤال يؤخذ من قول النيب : ج

، ويل   يعين أن الرضاع حيرم ما حترمه القرابة ألن النسب هو القرابة)١( }من النسب 
ففي هذا احلديث دليل على أنه جيوز أن .  تعليق على هذه الكلمة قريبا إن شاء اهللا تعاىل

، فأنت لست أخا  ةتتزوج ابنة عمتك اليت رضع أخوك من أمها ألنه ليس بينك وبينها صل

                                                 
، ابن ماجه النكاح  )٣٣٠٦(، النسائي النكاح  )١٤٤٧(لرضاع ، مسلم ا )٢٥٠٢(البخاري الشهادات ) ١(

 .  )١/٣٣٩(، أمحد  )١٩٣٨(
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، وإمنا يقع  ، فليست أختا لك ألنك مل ترضع من أمها وهي مل ترضع من أمك.  هلا
، وما تفرع منه  أعين أن الرضاع إمنا يؤثر يف الراضع.  التحرمي على الراضع وذريته فقط

، وإىل ذريته من  ، وينتشر التحرمي من جهة الراضع إليه ، وأما من كان مبرتلته من ذريته
، ومن جهة من ينسب لبنها إليه أي أن اليت أرضعته تكون أما  جهة املرضعة اليت أرضعته
 .  ، وأخواهتا خاالت له ، وإخوهتا أخواال له ، وأبوها جدا له له وتكون أمها جدة له

، أو من وطئها بشبهة  ، أو سيدها ، وهو زوجها كذلك الذي ينسب لنب املرأة إليه
، وأخواته  ، ويكون إخوانه أعماما أوالده أخوة للمرتضع، ويكون  يكون كذلك أبا

 .  عمات
 .  )١( }حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب  { :  كل هذا نأخذه من قول النيب 

فهمون والذي وعدت به قبل قليل بالنسبة لكلمة النسب هو أن كثريا من العامة ال ي
:  من كلمة األنساب أو من كلمة األرحام إال أقارب الزوج والزوجة حىت الرجل يقول

، فإن األنساب  ، وهذا خطأ على اللغة والشرع هؤالء أنسايب أو أرحامي ألنه تزوج منهم
وأما أقارب الزوجني فإهنم يسمون أصهارا ال .  هم القرابة من قبل األب أو من قبل األم

uθ  {:  اهللا تعاىلقال .  أنسابا èδ uρ “Ï% ©!$# t,n= y{ zÏΒ Ï!$ yϑ ø9$# #Z|³o0 …ã& s#yè yf sù $ Y7|¡nΣ #\ôγ Ï¹ uρ 3 { )٢(   .
 ومها قسمان أي أن جعل اهللا تعاىل الصلة بني البشر هبذين األمرين النسب والصهر

 .  بعضهما قسيم لآلخر ال قسم منه
 .  أحببت أن أنبه على ذلك حىت يعلم الناس مدلوالت األلفاظ الشرعية وال يغلط فيها

 حكم وجوب الصوم عند من نذر جميء إنسان ومل يأت 
،  إين نذرت أن أصوم غدا إذا جاء فالن:  هل يقع النذر على من قال:   س- ٥٣

 ؟  ه النذر إذا مل جيئ فالنفهل يقع علي
                                                 

، ابن ماجه النكاح  )٣٣٠٦(، النسائي النكاح  )١٤٤٧(، مسلم الرضاع  )٢٥٠٢(البخاري الشهادات ) ١(
 .  )١/٣٣٩(، أمحد  )١٩٣٨(

 .  ٥٤:  سورة الفرقان آية) ٢(
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أنصح إخواين السائل وغريه ممن يستمعون أنصحهم عن النذر فإن :   أوال: ج
،  )١( }إنه ال يأيت خبري وإمنا يستخرج به من البخيل  {:   هنى عن النذر وقالالنيب 

 .  ذروا مث ندموا على نذرهم ألهنم ألزموا أنفسهم ما مل يلزمهم به اهللاوما أكثر الذين ن
،  ، أو أكثر ، أو أقل ، أو عشرة أيام كثري من الناس ينذر إذا جنح أن يصوم شهرا

،  ، أو ليذبح غنما كثري من الناس ينذر إذا كان عنده مريض إذا شفاه اهللا أن يذبح فاطرا
.  ، وال يويف مبا نذر هللا  ، صار مياطل ربه  ذلك، مث إذا حصل له أو يتصدق بشيء

Ν *  {:  وهذا األمر خطري جدا قال اهللا تعاىل åκ ÷] ÏΒ uρ ô ¨Β y‰ yγ≈ tã ©! $# ï È⌡ s9 $ oΨ9 s?# u  ÏΒ  Ï& Î# ôÒ sù 

£ s% £‰ ¢Á oΨ s9 £ tΡθ ä3 uΖ s9 uρ z ÏΒ t Ås Î=≈ ¢Á9 $# ∩∠∈∪ !$ £ϑ n= sù Ο ßγ9 s?# u  Ï iΒ  Ï& Î# ôÒ sù (#θ è= Ïƒ r2  Ïµ Î/ (#θ ©9 uθ s? uρ Ν èδ ¨ρ 

šχθ àÊ Ì ÷è •Β ∩∠∉∪ öΝ åκ z: s) ôã r' sù $ ]%$ x ÏΡ ’ Îû öΝ Íκ Í5θ è= è% 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ … çµ tΡ öθ s) ù= tƒ !$ yϑ Î/ (#θ à n= ÷z r& ©! $# $ tΒ çνρ ß‰ tã uρ $ yϑ Î/ uρ 

(#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ç/ É‹ õ3 tƒ ∩∠∠∪ { )٢(  . 
،  ، أن اهللا تعاىل جعل يف قلوهبم النفاق املستمر إىل املوت فتأمل هذه العقوبة العظيمة

}  $]%$xÏΡ ’Îû öΝÍκÍ5θè=è% 4’n<Î) ÏΘöθtƒ …çµtΡöθs)ù=tƒ !$yϑÎ/ (#θàn=÷zr& ©!$# $tΒ çνρß‰tãuρ $yϑÎ/uρ (#θçΡ$Ÿ2 šχθç/É‹õ3tƒ ∩∠∠∪ { )٣( ، 
 على أن ، عاهدوا اهللا  ، والنذر عهد فهم أخلفوا اهللا ما وعدوه ألهنم عاهدوا اهللا

 .  يتصدقوا ويكونوا من الصاحلني وكذبوا يف ذلك وغدروا يف العهد
θ#) *  {:  ويدل على كراهة النذر قوله تعاىل ßϑ |¡ø% r&uρ «!$$ Î/ y‰ôγ y_ öΝÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒ r& ÷ È⌡s9 öΝåκsEötΒ r& 

£ã_ ã÷‚ u‹s9 ( ≅ è% ω (#θßϑ Å¡ø)è? ( ×πtã$ sÛ îπsùρ ã÷è ¨Β 4 { )٤(  . 

                                                 
، أبو داود األميان  )٣٨٠١(، النسائي األميان والنذور  )١٦٣٩( النذر ، مسلم )٦٢٣٤(البخاري القدر ) ١(

 .  )٢٣٤٠(، الدارمي النذور واألميان  )٢/٦١(، أمحد  )٢١٢٢(، ابن ماجه الكفارات  )٣٢٨٧(والنذور 
 .  ٧٧ - ٧٥:  اتياآلسورة التوبة ) ٢(
 .  ٧٧:  سورة التوبة آية) ٣(
 .  ٥٣:  سورة النور آية) ٤(
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 هنى إياكم والنذر فإن النيب :  ، وأقول عنيهذه نصيحة أوجهها لكل إخواين املستم
 سبحانه -، أو العذاب إن أخلفتم ما وعدمت اهللا  ، وأنتم تعلمون ما حيصل به من املشاق عنه

 .  -وتعاىل 
، فإنه ال  وأما سؤال السائل عن كونه نذر أن يصوم غدا إذا قدم فالن ومل يقدم فالن

، فلما مل يقدم فقد ختلف  بقدوم فالن غدايلزمه الصوم ألنه إمنا نذر الصوم مقيدا 
، وليس عليه شيء يف ذلك النذر ألنه مل يتم  ، وإذا ختلف الشرط ختلف املشروط الشرط

 .  الشرط الذي شرطه للزومه

 حكم أخذ الصائم القطرة واإلبرة 
فما هو حكمها .  هناك أمور استجدت يف رمضان كالقطرة واإلبرة:   س- ٥٤
 ؟  يف رمضان
هذه األمور اليت جدت قد جعل اهللا تعاىل يف الشريعة اإلسالمية حلها من كتاب  : ج

 :   وذلك أن األدلة الشرعية من الكتاب والسنة تنقسم إىل قسمنياهللا أو سنة رسوله 
 .   قسم ينص على حكم الشيء بعينه-١
 قسم يكون قواعد وأصوال عامة يدخل فيها كل ما جد وما حدث من -٢

 .  اجلزئيات
فمثال مفطرات الصائم اليت نص اهللا عليها يف كتابه هي األكل والشرب واجلماع كما 

≈z  {:  قال اهللا تعاىل t↔ ø9$$ sù £èδρ çÅ³≈ t/ (#θ äó tFö/$#uρ $ tΒ |=tFŸ2 ª!$# öΝä3s9 4 (#θ è= ä.uρ (#θç/uõ° $#uρ 4 ®L ym t ¨t7oKtƒ ãΝä3s9 

äÝø‹sƒ ø: $# âÙ u‹ö/F{$# zÏΒ ÅÝø‹sƒ ø: $# ÏŠuθ ó™ F{$# zÏΒ Ìôf xø9$# ( ¢ΟèO (#θ ‘ϑ Ï?r& tΠ$ u‹Å_Á9$# ’ n< Î) È≅ øŠ©9$# 4 { )١(  . 
 .  وجاءت السنن مبفطرات أخرى كالقيء عمدا واحلجامة

،  حدثت اآلن وجدنا أهنا ال تدخل يف أكل وال شربوإذا نظرنا إىل هذه اإلبرة اليت 
، وال مبعىن  ، وال شربا ، وإذا مل تكن أكال وأهنا ليست مبعىن األكل وال مبعىن الشرب

                                                 
 .  ١٨٧:  ة البقرة آيةسور) ١(



 نور على الدرب
 

 ٦١

، فإهنا ال تؤثر على الصائم ألن األصل أن صومه الذي ابتدأه مبقتضى  ، والشرب األكل
، ومن  ى الشريعة اإلسالميةالشريعة اإلسالمية صوم صحيح حىت يوجد ما يفسده مبقتض

، فإن أتى بالدليل وإال  ائت بالدليل:  ادعى أن هذا الشيء يفطر الصائم مثال قلنا له
 :  فاألصل صحة الصوم وبقاؤه وبناء على ذلك نقول

نوع يقوم مقام األكل والشرب حبيث يعوض املريض عن الطعام :  اإلبر نوعان
 األكل والشرب والشريعة ال تفرق بني متماثلني ، فهذا يفطر الصائم ألنه مبعىن والشراب

 .  بل جتعل للشيء حكم نظريه
إبر ال يستعاض هبا عن األكل والشرب ولكنها للمعاجلة وتنشيط :  والنوع الثاين
، فهذه ال تضر وال تؤثر شيئا على الصيام سواء تناوهلا اإلنسان عن طريق  اجلسم وتقويته

 وسواء وجد أثرها يف حلقه أم مل جيده ألن األصل كما ، ، أو عن طريق الوريد العضالت
 .  ذكرنا آنفا صحة الصوم حىت يقوم دليل على فساده

أما الكحل والقطرة يف العني فال يؤثر ذلك على الصائم مطلقا ألنه كما مر علينا يف 
، فإنه ال يؤثر على  ، وال مبعىن األكل والشرب ، وال شربا القاعدة أن ما ليس أكال

 .  صائم استعمالهال

 كيف كان الصحابة رضوان اهللا عليهم يستقبلون شهر رمضان 
 يستقبلون شهر رمضان - رضوان اهللا عليهم -كيف كان الصحابة :   س- ٥٥
 ؟  املبارك
، ويف   يف مواسم اخلريات يف شهر رمضان- رضوان اهللا عليهم - كان الصحابة : ج

 من أحرص الناس على اغتنام األوقات يف عشر ذي احلجة ويف غريمها من مواسم اخلري
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خري الناس قرين مث  {:   بقوله ألن هذا من اخلريية اليت بينها رسول اهللا طاعة اهللا 

 .  )١( }الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم 
، وأن حنرص على اغتنام املواسم   مثل هذه األموروالذي ينبغي لنا أن نتأسى هبم يف

، وهلذا جتد  ، فإن حقيقة عمر اإلنسان ما أمضاه يف طاعة اهللا ، واجتناب الشر بفعل اخلري
، أو سبق وقته احلاضر من الدنيا كأنه ليس بشيء كما قال اهللا  الرجل يرى أن كل ما فاته

)öΝåκ̈Ξr  {:  تعاىل x. tΠöθ tƒ tβ ÷ρ ttƒ $ tΒ šχρ ß‰tãθ ãƒ óΟs9 (#þθ èVt7ù= tƒ ω Î) Zπ tã$ y™ ÏiΒ ¤‘$ pκ̈Ξ 4 { )٢(   . 
، وتذكرك وتدبرك أي أنه  وأنت عند حضور أجلك كحالك عند انتباهك اآلن

، ولكن إذا كنت  ، وكأهنا أحالم ن دنياك شيئا مرتإذا حل أجلك مل جتد معك م
:  ، قال تعاىل قد استوعبت هذه األوقات الثمينة بطاعة اهللا فأنت يف احلقيقة قد رحبت

}  Î óÇ yè ø9 $# uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z≈ |¡Σ M}$# ’Å∀ s9 Aô£äz ∩⊄∪ ω Î) t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# (#öθ |¹# uθ s?uρ Èd,ys ø9$$ Î/ 

(#öθ |¹# uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪ { )٣(   . 

 حكم من أفطر رمضان لكربه مث مات وعليه دين 
، عليه دين ومل  إن أيب قد أفطر يف رمضان وعمره يناهز السبعني تقريبا:   س- ٥٦

لذي جيب أن نفعله يف مثل هذه ما ا.  ، وذلك ملرضه مث وفاته يرد هذا الدين الذي عليه
 ؟  احلالة
 يف مثل هذه احلال أي إذا أفطر اإلنسان رمضان لكربه جيب عليه أن يطعم عن : ج

، وهكذا كل من أفطر لعذر ال يرجى زواله كاملريض مبرض ال يرجى  كل يوم مسكينا
 .  زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا

                                                 
، ابن ماجه  )٣٨٥٩(، الترمذي املناقب  )٢٥٣٣(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٥٠٩(البخاري الشهادات ) ١(

 .  )١/٤٣٤(، أمحد  )٢٣٦٢(األحكام 
 .  ٣٥:  سورة األحقاف آية) ٢(
 .  ٣ - ١:  اتياآلسورة العصر ) ٣(
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،  استمر معه حىت مات فإنه ال شيء عليه، ولكنه  أما من أفطر ملرض يرجى زواله
، ومتكن من  ، مث زال وعويف منه وأما من أفطر ملرض مرجو الزوال أو غري مرجو الزوال

من مات  {:  ، مث مات فإنه يصام عنه لقول النيب  ، ولكنه مل يفعل قضاء ما فاته

 .  )١( }ام عنه وليه وعليه صيام ص
 :  وهبذا نعرف أن ترك الصيام باملرض وحنوه ينقسم إىل ثالثة أقسام

 أن يكون هذا العذر ال يرجى زواله ففي هذه احلال يطعم عن كل : القسم األول
 .  يوم مسكينا

أن يرجى زواله ولكن يستمر به املرض حىت ميوت فال شيء عليه ألن :  القسم الثاين
، فصار كمن مات قبل دخول  ، ومل يزل العذر القضاء بعد زوال العذرالواجب عليه 

 .  رمضان ال جيب عليه رمضان املستقبل
، ولكنه مل   أن يعاىف من هذا املرض أياما يتمكن هبا من قضاء ما فاته: القسم الثالث

 )٢( }من مات وعليه صيام صام عنه وليه  {:  ، فهذا يصام عنه لقول النيب  يفعل
، ولكن يف هذه احلال يطعم عنه عن كل يوم  فإن مل يصم وليه فإنه ال يلزمه أن يصوم

 .  مسكني
،  ، فإن خلف تركة وجب عليكم قضاؤه منها وأما الدين الذي على والدك املتوىف
 إن متكنتم منه ألنه من الرب ، لكن قضاؤه أفضل وإن مل خيلف تركة مل يلزمكم قضاؤه

 .  بالوالدين

 هل فضل العمرة يف رمضان حمدد بأول الشهر أو أوسطه أو آخره 
 ؟  هل فضل العمرة يف رمضان حمدد بأول الشهر أو أوسطه أو آخره:   س- ٥٧

                                                 
 .  )٦/٦٩(، أمحد  )٢٤٠٠( أبو داود الصوم ، )١١٤٧(، مسلم الصيام  )١٨٥١(البخاري الصوم ) ١(
 .  )٦/٦٩(، أمحد  )٢٤٠٠(، أبو داود الصوم  )١١٤٧(، مسلم الصيام  )١٨٥١(البخاري الصوم ) ٢(
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، وهي عامة يف  ، وال بآخره ، وال بوسطه  العمرة يف رمضان ليست حمددة بأوله: ج
عمرة يف رمضان  {:  ، وآخره لقول النيب عليه الصالة والسالم سطه، وأو أول الشهر

 .  )١( }تعدل حجة 
، وأدى فيه عمرة  ، فإذا سافر اإلنسان يف رمضان ومل يقيدها عليه الصالة والسالم

مكة ألداء العمرة فمنهم ، وهنا أقف ألنبه اإلخوة الذين يذهبون إىل  كان كمن أدى حجة
من يتقدم قبل رمضان بيوم أو يومني فيأيت بالعمرة قبل بداية الشهر فال ينال األجر الذي 

 .  حيصل ملن أتى بالعمرة يف رمضان
 .  فلو أخر سفره حىت يكون يوم إحرامه بالعمرة يف رمضان لكان أحسن وأوىل

ة إذا كان يف وسط الشهر كذلك جند بعض الناس الذين يأتون يف أول الشهر بعمر
، ويف آخر الشهر خيرجون أيضا إىل التنعيم فيأتون  خرجوا إىل التنعيم فأتوا بعمرة أخرى

 أقام مبكة عام الفتح تسعة ، فإن النيب  ، وهذا العمل ال أصل له يف الشرع بعمرة ثالثة
، ومل خيرج  ن فتح مكة يف رمضا، ومل خيرج إىل التنعيم ليأيت بعمرة مع أنه  عشر يوما

، بل أتى بعمرة يف ذي القعدة حني رجع من  بعد انتهاء القتال إىل التنعيم ليأيت بعمرة
، وأتى  ، دخل ذات ليلة إىل مكة ، وقسم الغنائم هناك ، ونزل اجلعرانة غزوة الطائف

 .  ، مث خرج من ليلته عليه الصالة والسالم بالعمرة من اجلعرانة
 ينبغي لإلنسان أن خيرج من مكة من أجل أن يأيت بعمرة من ويف هذا دليل على أنه ال

 التنعيم أو غريه من احلل ألن هذا لو كان من اخلري لكان أول الناس وأوالهم به رسول اهللا 
، ومبلغ عن   مشرع، وألن النيب   أحرص الناس على اخلريألننا نعلم أن رسول اهللا 

،   ألمته إما بقولهاألمور املشروعة لبينه النيب  ولو كان هذا من - سبحانه وتعاىل -اهللا 
، واالتباع وإن قل خري من االبتداع قل أو  ، وكل ذلك مل يكن ، وإما بإقراره وإما بفعله

 .  كثر
                                                 

،  )١٩٩٠(، أبو داود املناسك  )٢١١٠(، النسائي الصيام  )١٢٥٦(، مسلم احلج  )١٦٩٠(البخاري احلج ) ١(
 .  )١٨٥٩(، الدارمي املناسك  )١/٢٢٩(، أمحد  )٢٩٩٤(ابن ماجه املناسك 
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 حكم إفطار عدة أيام من رمضان بسبب مشقة العمل 
كنت أعمل سائقا وأفطرت بعض أيام رمضان حبكم عملي الشاق :   س- ٥٨

هل جيوز يل .   كم٣٠٠د حيث إنين يف بعض األيام كنت أسافر مسافة واحلر الشدي
 ؟  أن أقضي هذا

، وإذا  ، وال جيوز  الذي أرى يف هذه املسألة أن إفطارك من أجل العمل حرام: ج
كان ال ميكن اجلمع بني العمل والصوم فتأخذ إجازة يف شهر رمضان حىت يتسىن لك أن 

ضان ركن من أركان اإلسالم ال جيوز اإلخالل تصوم شهر رمضان ألن صيام شهر رم
 .  به

، لكن  لكنك ما دمت قد أفطرت ظانا أن الفطر جيوز لك يف هذه احلال فال إمث عليك
  {:  عليك اآلن قضاؤه لقول اهللا تعاىل tΒ uρ tβ$ Ÿ2 $ ³Òƒ Í s∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™ ×ο £‰ Ïè sù ô Ï iΒ BΘ$ −ƒ r& 

t yz é& 3 { )١(  . 
،  أسأل اهللا تعاىل أن يوفقنا مجيعا للتوبة النصوح.  وعليك أال تعود ملثل هذا العمل

 .  وأن يرزقنا البصرية يف ديننا حىت نعبده على بصرية وندعو إليه على بصرية

 يض ومل تصم شهر رمضان حكم من أتاها احل
، وأتتين الدورة  كنت يف الرابعة عشر من العمر:  امرأة تسأل فتقول:   س- ٥٩
، ومل أصم رمضان تلك السنة علما بأن هذا العمل ناتج عن جهلي وجهل  الشهرية

، وقد صمت يف  ، وال علم لنا بذلك أهلي حيث إننا كنا منعزلني عن أهل العلم
مسعت من بعض املفتني أن املرأة إذا أتتها الدورة الشهرية فإنه ، وكذلك  اخلامسة عشر

 ؟  ، نرجو اإلفادة ، ولو كانت أقل من سن البلوغ يلزم عليها الصيام
 هذه السائلة اليت ذكرت عن نفسها أهنا أتاها احليض يف الرابعة عشرة من : ج
لصيام يف تلك السنة ، ومل تعلم أن البلوغ حيصل بذلك ليس عليها إمث حني تركت ا عمرها

                                                 
 .  ١٨٥:  سورة البقرة آية) ١(
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لكن حني علمت أن الصيام واجب عليها فإنه جيب .  ، واجلاهل ال إمث عليه ألهنا جاهلة
، ألن املرأة إذا بلغت وجب  عليها أن تبادر بقضاء صيام الشهر الذي أتاها بعد أن حاضت

 .  عليها الصوم
 :  وبلوغ املرأة حيصل بواحد من أمور أربعة

 .  ة أن تتم مخس عشرة سن-١
 .   أن تنبت عانتها-٢
 .   أن ترتل-٣
 .   أن حتيض-٤

، ووجبت عليها العبادات كما  ، وكلفت فإذا حصل واحد من هذه األربعة قد بلغت
 .  جتب على الكبرية

فأقول هلذه السائلة أنه جيب عليها اآلن إذا مل تكن قد صامت الشهر الذي صادفها 
 .  حىت يزول عنها اإلمث، ولتبادر به  وهي حائض أن تصومه اآلن

 مىت يبدأ وقت اإلفطار ومىت ميسك 
 ؟  مىت يبدأ وقت اإلفطار ومىت ميسك اإلنسان عن الشرب:   س- ٦٠
≈z  {:   أما اإلمساك عن األكل والشرب فقد قال اهللا تعاىل: ج t↔ ø9 $$ sù £ èδρ ç Å³≈ t/ 

(#θ äó tF ö/ $# uρ $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# öΝ ä3 s9 4 (#θ è= ä. uρ (#θ ç/ u õ° $# uρ 4 ®L ym t ¨ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ø: $# âÙ u‹ ö/ F{ $# z ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ø: $# 

ÏŠ uθ ó™ F{ $# z ÏΒ Ì ôf x ø9 وهو ،  ، واملراد به الفجر الصادق فإذا تبني الفجر يف األفق )١( } ) #$
، إذا تبني واتضح وجب اإلمساك  الذي يكون مستطريا أي ممتدا من الشمال إىل اجلنوب

θ#)  {:  لقوله تعاىل è= ä. uρ (#θ ç/ u õ° $# uρ 4 ®L ym t ¨ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ø: $# âÙ u‹ ö/ F{ $# z ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ø: $# ÏŠ uθ ó™ F{ $# z ÏΒ 

Ì ôf x ø9 $# ( { )٢(  . 

                                                 
 .  ١٨٧:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٨٧:  سورة البقرة آية) ٢(
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، فلك أن  ، ومل يتبني النهار ، وأنت ترى األفق من الشرق فإذا كانت السماء صحوا
ΟèO (#θ¢  {:  ، وأما الغروب فقد قال تعاىل تأكل حىت يتبني ‘ϑ Ï?r& tΠ$ u‹Å_Á9$# ’ n< Î) È≅øŠ©9$# 4 { )١(  . 

إذا أقبل الليل من ههنا وأشار إىل املشرق وأدبر  {:   أنه قالوثبت عن النيب 

 .  )٢( }ر إىل املغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم النهار من ههنا وأشا
، واألفضل املبادرة بالفطر  فإذا شاهدت قرص الشمس قد غاب فقد حل لك الفطر

 )٣( }أحب عبادي إيل أعجلهم فطرا  { :   قال فيما يرويه عن ربه ألن النيب 
، أما إذا  سان ميكنه أن يشاهد األفق عند طلوع الفجر وغروب الشمسهذا إذا كان اإلن

 فإهنم يقلدون من يثقون به من - وهو الغالب يف أهل املدن والقرى -كان ال ميكنه ذلك 
، وإذا  ، فإذا أذن املؤذن فإن كان ال يؤذن إال إذا طلع الفجر فليمسك إذا مسعه املؤذنني

إن بالال يؤذن  {:  يثقون به فليفطروا لقول النيب ، وهم  أذن املؤذن لصالة املغرب

.  )٤( }بليل فكلوا واشربوا حىت تسمعوا أذان ابن مكتوم فإنه ال يؤذن حىت يطلع الفجر 
، وهذا فيمن ال ميكنه أن يشاهد الفجر  ن اإلمساك معلقا بسماع األذافجعل النيب 

 .  أما من شاهد الفجر بنفسه فإنه يعترب مشاهدته إياه.  بنفسه
، وغاب قرصها يف األفق فله أن  ، ورآها غربت وكذلك من شاهد غروب الشمس

 .  ، وإن مل يسمع أذان املؤذن يفطر

                                                 
 .  ١٨٧:  سورة البقرة آية) ١(
،  )٢٣٥١(، أبو داود الصوم  )٦٩٨(، الترمذي الصوم  )١١٠٠(، مسلم الصيام  )١٨٥٣(البخاري الصوم ) ٢(

 .  )١٧٠٠( الدارمي الصوم ، )١/٤٨(أمحد 
 .  )٢/٣٢٩(، أمحد  )٧٠٠(الترمذي الصوم ) ٣(
،  )٦٣٨(، النسائي األذان  )٢٠٣(، الترمذي الصالة  )١٠٩٢(، مسلم الصيام  )١٨١٩(البخاري الصوم ) ٤(

 .  )١١٩٠(، الدارمي الصالة  )١٦٤(، مالك النداء للصالة  )٢/٥٧(أمحد 
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 حكم استغالل الرهن واالستفادة منه حىت يتم الوفاء بالدين 
                                        ُ              رجل اقترض ماال من رجل لكن املقرض اشترط أن ي عطى قطعة أرض :   س- ٦١

زراعية من املقترض رهنا باملبلغ يقوم بزراعتها وأخذ غلتها كاملة أو نصفها والنصف 
اآلخر لصاحب األرض حىت يرجع املدين املال كامال كما أخذه فريجع له الدائن 

 ؟  ظركم يف هذا القرض املشروط، ما حكم الشرع يف ن األرض اليت كانت حتت يده
،  ، واإلحسان إليه  إن القرض من عقود اإلرفاق اليت يقصد هبا الرفق باملقترض: ج

، وقد قال اهللا   ألنه إحسان إىل عباد اهللاوهو من األمور املطلوبة احملبوبة إىل اهللا 
þθ#)  {:  تعاىل ãΖÅ¡ôm r&uρ ¡ ¨βÎ) ©!$# =Ït ä† tÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇∈∪ { )فهو بالنسبة للمقرض مشروع .  )١

 .  ، وبالنسبة للمقترض جائز مباح مستحب
، وإذا كان هذا العقد   استسلف من رجل بكرا ورد خريا منهوقد ثبت عن النيب 

،  ود اإلرفاق واإلحسان فإنه ال جيوز أن حيول إىل عقد معاوضة وربحأي القرض من عق
، ألنه بذلك خيرج من موضوعه إىل موضوع البيع  أعين الربح املادي الدنيوي

بعتك هذا الدينار بدينار آخر :  ، وهلذا جتد الفرق بني أن يقول رجل آلخر واملعاوضات
، فإنه يف الصورتني   يتفرقا قبل القبض، مث ، أو بعتك هذا الدينار بدينار آخر إىل سنة

، لكن لو أقرضه دينارا وأوفاه بعد شهر أو سنة كان ذلك جائزا  يكون بيعا حراما وربا
 .  مع أن املقرض مل يأخذ العوض إال بعد سنة أو أقل أو أكثر نظرا لتغليب جانب اإلرفاق

 فقد خرج بالقرض وبناء على ذلك فإن املقرض إذا اشترط على املقترض نفعا ماديا
 .  عن موضوع اإلرفاق فيكون حراما

، وعلى هذا فال  والقاعدة املعروفة عند أهل العلم أن كل قرض جر منفعة فهو ربا
جيوز للمقرض أن يشترط على املقترض أن مينحه أرضا ليزرعها حىت ولو أعطى املقترض 

                                                 
 .  ١٩٥:  سورة البقرة آية) ١(
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ضوعه األصلي وهو سهما من الزرع ألن ذلك جر منفعة إىل املقرض خيرج القرض عن مو
 .  اإلرفاق واإلحسان

 حكم البيع بالتقسيط املنتشر اآلن يف األسواق 
هذه :  إذا أراد شخص أن يشتري سيارة مثال من تاجر يقول له مثال:   س- ٦٢

، وإذا أردت الدفع بالتقسيط فممكن ولكنك  السيارة تساوى أربعة آالف دينار نقدا
، فينتج عن ذلك فارق يف  سة وعشرين شهرا دينار ملدة مخ٢٠٠تدفع يف كل شهر 

، ما احلكم  إن هذه العملية جتارية:  ، ويقولون املبلغ من أربعة آالف إىل مخسة آالف
 ؟  الشرعي يف نظركم يف التعامل مببدأ التقسيط بالزيادة كما سبق شرحه

قوله  إن األصل يف مجيع البيوع احلل إال ما دل الشرع على منعه وحترميه لعموم : ج
≅¨  {:  تعاىل ym r&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# { )هذا البيع صحيح إال :  فإذا تبايع رجالن فإننا نقول )١

 .  هتم بدون إذن اهللا، فال حيل ألحد أن مينع عباد اهللا من معامال بدليل يدل على منعه
وبناء على هذه القاعدة العامة ننظر يف الصورة اليت سأل عنها هذا السائل حيث 

إنه يريد أن يشتري سيارة تساوي أربعة آالف دينار خبمسة آالف دينار مؤجلة :  يقول
إن هذه املعاملة ال تضمن حمظورا شرعيا وليس فيها :  فنقول.  إىل مخسة وعشرين شهرا

، واألجل  ، والبيع معلوم ، والثمن معلوم ، بل هي واضحة ، وال غرر وال جهالة،  ربا
، وليس هناك ربا فتكون املعاملة صحيحة ألن هذه الزيادة ليست دراهم على  معلوم

، فأنا حني أشتري هذه السيارة خبمسة آالف  دراهم لكنها زيادة يف مثن سلعة معينة
، بل قصدت أن أشتري سيارة قيمتها مخسة  انريمؤجلة مل أقصد أن أشتري دنانري بدن

، وإذا كان ال بأس أن يبيع سيارة تساوي أربعة آالف دينار خبمسة آالف  آالف دينار
،  ، فإن بيعها مؤجال خبمسة آالف دينار من باب أوىل ألن فيه إرفاقا للمشتري دينار نقدا

                                                 
 .  ٢٧٥:  سورة البقرة آية) ١(
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، فإنه ليس الثمن   املؤجل، والثمن وال يشك عاقل أن الناس يفرقون بني الثمن احلاضر
 .  املنقود احلاضر كالثمن املؤجل الغائب

أن الناس :  - رضي اهللا عنهما -وقد ثبت يف الصحيحني من حديث ابن عباس 
من أسلف يف شيء  {:  ، فقال النيب  كانوا يسلفون يف الثمار السنة والسنتني

 والسلف يف هذا احلديث )١( }، ووزن معلوم إىل أجل معلوم  فليسلف يف كيل معلوم
، ويقول أو يأيت الفالح إليه  ، وتأخري السلعة املشتراة فيأيت إىل الفالح هو تقدمي الثمن

، وينتفع  ثمن، فيأخذ الفالح ال أعطين مائة درهم مبائيت صاع من الرب إىل سنة:  ويقول
 .  ، وإذا حل األجل أخذ املشتري الرب وتصرف فيه به

، والفطرة أنه لن يكون مثن هذا الرب املؤجل تسليمه كثمن  وهنا نعلم حسب العادة
، بل سيكون الرب يف هذه الصورة أعين الرب املؤجل  الرب املقدم الذي يكون عند تسليم الثمن
، فإذا كان الصاع من الرب يساوي درمهني  الثمنأكثر من الرب الذي يعطى عند استالم 

،  وهذا أمر تقتضيه العادة.  ، فإنه يكون بدرمهني إال قليال إذا كان الرب مؤجال نقدا
، فإهنا تأجيل للثمن والصورة  ، وال فرق بني هذا وبني الصورة اليت قاهلا السائل والفطرة

 .  اليت ذكرها السائل تأجيل للثمن
، فإنه من باب  ، ولكن هذا ليس بصواب اس أن هذا من باب الرباوقد ظن بعض الن

ليس عندي أربعة :  ، وقال ، مث رجع إىل البائع الربا لو اشترى السيارة بأربعة آالف دينار
، وال  ، فهذا ال شك أنه ربا ، وأريد أن تنظرين إىل سنة خبمسة آالف دينار آالف دينار

، فهذا ال  ة من أول األمر خبمسة آالف دينار مؤجلة، أما إذا كان عقد على السيار حيل
، إن كان أراد السيارة بعينها فال  ، ولكن يبقى النظر ماذا أراد املشتري هبذا الشراء بأس به

، أما إذا كان يريد مثن  شك يف جوازها حىت أن بعض العلماء ذكر اإلمجاع على جوازها
،   مث يبيعها لينتفع بثمنها فهذه مسألة التورق، السيارة أي أنه يريد أن يأخذ السيارة اآلن

                                                 
،  )٤٦١٦(، النسائي البيوع  )١٣١١(، الترمذي البيوع  )١٦٠٤(، مسلم املساقاة  )٢١٢٦(البخاري السلم ) ١(

 .  )٢٥٨٣(، الدارمي البيوع  )١/٢٨٢(، أمحد  )٢٢٨٠(، ابن ماجه التجارات  )٣٤٦٣(أبو داود البيوع 
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، ومنهم من  ، فمن أهل العلم من أجازها بالنظر لصورة العقد وفيها خالف بني أهل العلم
هذا الرجل الذي اشترى السيارة من أجل مثنها إن :  ، ولكننا نقول منعها نظرا للقصد
، ألن هذه هي مسألة  ا اشتراها به، فهذا بال شك حرام إذا باعها بأقل مم باعها على بائعها

، يعين لو اشتريت هذه السيارة من شخص خبمسة  ، وهي حيلة ظاهرة على الربا العينة
، مث عدت وبعتها عليه بأربعة آالف ومخسمائة نقدا كان ذلك حراما ألنه يف  آالف دينار

ى شخص آخر ، لكن إذا بعتها عل الواقع دراهم بدراهم دخلت بينهما سيارة غري مقصودة
،  ، والتورع عنها أوىل ، وفيها خالف ، فهذه هي مسألة التورق غري الذي اشتريتها منه

، وأنت يف ضرورة  ، وال من يسلمك لكن إن دعت الضرورة إليها فلم جتد من يقرضك
،  ، ولكن بشرط أن تكون السلعة اليت اشتريتها ملكا للبائع ، فهذا ال بأس به لثمنها

 .  ، مث تأخذها أنت وتبيعها يف مكان آخر وعنده يف حمله
وهبذا نعرف أن ما يفعله كثري من الناس اآلن يأيت الدائن واملدين إىل شخص آخر 

، مث يبيعها  ، وهي يف مكاهنا مل تنقل ، مث يبيعها على املدين ، فيشتريها الدائن عنده سلعة
،   أن هذه املعاملة حمرمة، نعلم ، أو على غريه قبل أن ينقلها املدين على صاحب احملل

 عن بيع السلع ، وقد هنى النيب  وليست جائزة بال شك ألهنا من بيع السلع يف مكاهنا
 .  وألن احليلة فيها ظاهرة جدا.  حيث تبتاع حىت حيوز التجار إىل رحاهلم

 حكم االشتراك يف اليانصيب 
 الشخص ، واالشتراك هو أن يدفع ما حكم االشتراك باليانصيب:   س- ٦٣
، مث إذا حالفه احلظ حصل على مبلغ كبري علما بأن هذا الشخص ينوي أن  تذكرة

 ؟  يقيم هبذا املبلغ مشاريع إسالمية ويساعد بذلك اجملاهدين حىت يستفيدوا من ذلك
 هذه الصورة اليت ذكرها السائل أن يشتري تذكرة مث قد حيالفه احلظ كما : ج
$  {:  لة يف امليسر الذي قال اهللا تعاىل فيه، فريبح رحبا كبريا هذه داخ يقول pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# 

(#þθ ãΨ tΒ#u $ yϑ ¯ΡÎ) ãôϑ sƒ ø: $# çÅ£øŠyϑ ø9$#uρ Ü>$ |ÁΡF{$#uρ ãΝ≈ s9ø— F{$#uρ Ó§ô_ Í‘ ôÏiΒ È≅ yϑ tã Ç≈ sÜø‹¤±9$# çνθ ç7Ï⊥ tG ô_ $$ sù öΝä3ª= yè s9 
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tβθ ßsÎ= øè? ∩⊃∪ $ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒÌãƒ ß≈ sÜø‹¤±9$# β r& yìÏ%θ ãƒ ãΝä3uΖ÷ t/ nο uρ≡y‰yè ø9$# u!$ ŸÒ øó t7ø9$#uρ ’Îû Ì÷Κ sƒ ø: $# ÎÅ£÷ yϑ ø9$#uρ öΝä.£‰ÝÁ tƒ uρ 

tã Ìø.ÏŒ «!$# Çtã uρ Íο 4θ n= ¢Á9$# ( ö≅ yγ sù ΛäΡ r& tβθ åκtJΖ•Β ∩⊇∪ (#θ ãè‹ÏÛr&uρ ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# (#ρ â‘ x‹÷n$#uρ 4 β Î* sù 

öΝçG øŠ©9uθ s? (#þθ ßϑ n= ÷æ$$ sù $ yϑ ¯Ρr& 4’ n?tã $ uΖÏ9θ ß™ u‘ à≈ n= t7ø9$# ßÎ7ßϑ ø9$# ∩⊄∪ { )١(   . 
، وهو كل معاملة دائرة بني الغرم والغنم ال يدري فيها املعامل هل يكون  فهذا امليسر

، وال خيفى على اإلنسان قبحه  ، أو يكون غارما كله حمرم بل هو من كبائر الذنوب غامنا
وقع فيه من منافع ، وما نت ، واألزالم ، وباخلمر إذا رأى أن اهللا تعاىل قرنه بعبادة األصنام

y7 *  {:  قال تعاىل.  فإنه مغمور جبانب املضار tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç∅ tã Ìôϑ y‚ ø9$# ÎÅ£÷ yϑ ø9$#uρ ( ö≅è% !$ yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝøO Î) 

×Î7Ÿ2 ßìÏ≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$̈Ζ= Ï9 !$ yϑßγ ßϑ øO Î)uρ çt9 ò2 r& ÏΒ $ yϑÎγ Ïè ø¯Ρ 3 { )٢(  . 
، فلم يقل  ، وذكر اإلمث بصيغة املفرد وتأويل هذه اآلية حيث ذكر املنافع بصيغة اجلمع

إمث كبري إشارة إىل أن املنافع مهما كثرت :  ، بل قال ، ومنافع للناس فيهما آثام كبرية
، فإمثهما  ، واإلمث الكبري راجح هبا إلمث الكبريومهما تعددت فإهنا مغمورة جبانب هذا ا

 .  أكرب من نفعهما مهما كان فيهما من النفع احلاصل هبما
، وإن كان غرضه أن ما حيصله سوف  إذن ال جيوز لإلنسان أن يتعامل باليانصيب

، وما أشبه  ، وإعانة اجملاهدين ، وبناء املساجد يضعه يف منافع عامة كإصالح الطرق
بل إنه إذا صرف هذه األموال احملرمة اليت اكتسبها بطريق حمرم يف هذه األشياء ،  ذلك

، وحيرم من األجر ألن  ، ويبقى عليه اإلمث ، فإن اهللا ال يقبلها منه يريد التقرب هبا إىل اهللا
، واملنافع كبناء املساجد  ، وإن صرفها يف هذه املصاحل اهللا تعاىل طيب ال يقبل إال طيبا

، مث حياول التخلص  ، فهذا من السفه إذ كيف يكتسب اإلنسان اخلطيئة هاختلصا من
،  والعقل كل العقل الذي يؤيده الشرع أن يدع اخلطيئة أصال دون أن يتلطخ هبا.  منها

 .  مث حياول أن يتخلص منها

                                                 
 .  ٩٢ - ٩٠:  اتياآلسورة املائدة ) ١(
 .  ٢١٩:  سورة البقرة آية) ٢(
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وعلى هذا فإنه ال جيوز لإلنسان أن يكتسب هذا املال احلرام ألجل أن يقيم عليه أشياء 
، وهو ينوي أنه إذا حصله ختلص منه بصرفه  ، وال أن يكتسبه أن يتقرب هبا إىل اهللايريد 

 .  ، وال يتلطخ به ، بل الواجب على املؤمن أن يدع احملرم أصال فيما ينفع العباد

 ما هو رأي الشيخ هذا الكالم 
أرجو أن تعرضوها على فضيلة :  ، يقول أمامي تذكرة سفر جمانية:   س- ٦٤
 :  مد بن صاحل العثيمني هذه الرسالة مكتوب فيهاالشيخ حم
 :  البطاقة الشخصية:  أوال
 .  اإلنسان ابن آدم:  االسم
 .  من تراب:  اجلنسية
 .  كوكب األرض:  العنوان
 :  البيانات

 كوكب األرض الدنيا :  حمطة املغادرة
 الدار اآلخرة :  جهة السفر
$  {:  موعد الرحلة tΒ uρ “ Í‘ ô‰s? Ó§øtΡ #sŒ$ ¨Β Ü=Å¡ò6s? #Y‰xî ( $ tΒ uρ “ Í‘ ô‰s? 6§øtΡ Äd“ r'Î/ <Úö‘ r& 

ßNθ ßϑ s? 4 { )١(  
≅Èe≅ä3Ï9 9  {:  موعد احلضور y_ r& Ò>$tG Å2 ∩⊂∇∪ { )٢(  
  الصلوات اخلمس:  تليفون رقم

على حضرات املسافرين الكرام إتباع التعليمات الواردة يف :  شروط الرحلة
 وطاعة ، وطاعة رسوله  ، وخشيته ، وحمبته طاعة اهللا:  كتاب اهللا وسنة نبيه مثل

.  تباه بأنه ليس يف اآلخرة إال اجلنة والنار، االن ، والتذكر الدائم للموت ، ويل األمر

                                                 
 .  ٣٤:  سورة لقمان آية) ١(
 .  ٣٨:  سورة الرعد آية) ٢(
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 الولد الصاحل يدعو  - العمل الصاحل - متر من القماش أبيض ٢:  العفش املسموح به
 .  ما سوى ذلك ال يسمح باصطحابه يف الرحلة - علم ينتفع به -له 

:   مالحظةملزيد من املعلومات يرجى االتصال الفوري بكتاب اهللا وسنة رسوله 
 .   رحلة سعيدة-صال مباشرة وجمانا االت

 ؟  ما رأيكم يا فضيلة الشيخ يف هذه التذكرة
 رأيي يف هذه التذكرة اليت شاعت منذ زمن وانتشرت بني الناس ووضعت على : ج

وجوه شىت منها هذا الوجه الذي بني يدي وهي عبارة عن ورقة مكتوب يف صفحتها هذه 
، ووضعت على وجه   على صورة تذكرة طائرةووضعت كذلك.  البيانات اليت مسعتموها

، وانظر إىل  وهذه الورقة تشبه أن تكون استهزاء هبذه الرحلة.  آخر صورة طائرة جامبو
:  ٤لصالة الفجر و:  ٢، وتشري إىل الصلوات اخلمس  ٢٤٤٣٤قوله يف أرقام التليفون 

جعل الصالة اليت ف.  للعشاء:  ٤،  صالة املغرب:  ٣،  صالة العصر:  ٤،  صالة الظهر
 إن موعد الرحلة:  ، مث قال هي ثاين أركان اإلسالم بعد الشهادتني جعلها أرقاما للتليفون

}  $ tΒ uρ “ Í‘ ô‰s? Ó§øtΡ #sŒ$ ¨Β Ü=Å¡ò6s? #Y‰xî ( $ tΒ uρ “ Í‘ ô‰s? 6§øtΡ Äd“ r'Î/ <Úö‘ r& ßNθ ßϑ s? 4 { )فأين )١ 
 .  املوعد يف هذه الرحلة

≅Èe  {:  موعد احلضور:  وقال ä3Ï9 9≅ y_ r& Ò>$ tG Å2 ∩⊂∇∪ { )فأين حتديد موعد  )٢ ،
إن منه :   من الكذب ومنها العفش الذي قالاملهم أن كل فقراهتا فيها شيء.  احلضور

، وهذا ال يكون مصطحبا مع اإلنسان ولكنه يكون بعد  ، والولد الصاحل علما ينتفع به
 .  اإلنسان

، وأن يكتب بدهلا شيء من  ، وأال تنشر بني الناس فالذي أراه أن تتلف هذه التذكرة
،  ذه املواعظ على سبيل اهلزء حىت ال تقع مثل ه، أو من سنة رسول اهللا  كتاب اهللا

 .  ويف كتاب اهللا وسنة رسوله ما يغين عن هذا كله
                                                 

 .  ٣٤:  سورة لقمان آية) ١(
 .  ٣٨:  سورة الرعد آية) ٢(
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وإنين هبذه املناسبة أود أن أنبه إىل أنه كثر يف اآلونة األخرية النشرات اليت تنشر بني 
 وبني مرائي منامية تنسب ، بل موضوعة على رسول اهللا  الناس ما بني أحاديث ضعيفة

،  ، وليس هلا أصل ، وبني أقوال تنشر ، وليست بصحيحة ، وهي كذب لبعض الناس
، وأن اإلنسان إذا أراد خريا فليتصل  وإنين أنبه إخواين املسلمني على خطورة هذا األمر

،  برئاسة إدارات البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء واإلرشاد باململكة العربية السعودية
، جتمع هذه   وهي حمل ثقة وأمانة حبمد اهللا، وليعرض عليها ما عنده من املال الذي حيب

، أما  ، ويف غريها األموال وتشتري هبا الكتب النافعة اليت ينتفع هبا املسلمون يف هذه البالد
، بل  ، وإمنا هي أشياء ضعيفة ليست حقيقية هذه النشرات اليت ليست مبنية على شيء

 .  وال يف غريها من بالد املسلمني،  ، فإنين ال أحب أن تنتشر يف بالدنا عليها مالحظات
 .   كفاية واهللا املستعان- عليه الصالة والسالم -وفيما صح عن رسول اهللا 

 حكم استعمال مكربات الصوت يف املساجد 
 هل املساجد واجلوامع وجدت أو أسست منذ عهد الرسول :   س- ٦٥

، وأداء بعض  صالة، والتجمع فيها لقيام ال وحىت اآلن لغرض انتقال الناس إليها
، أم وجدت بغرض نقل العبادات والصلوات  العبادات بصورة مجاعية داخل املساجد

 ؟  جاهزة إىل بيوت الناس عرب مكربات الصوت
، وقراءة   وإىل يومنا هذا للصالةال شك أن املساجد بنيت منذ عهد الرسول :  ج
فيها ، وأهم شيء إقامة الصالة  ، وغري ذلك من الطاعات اليت تشرع فيها ، والذكر القرآن

 .  )١( } î‰Éfó¡yϑ©9 }§Åc™é& ’n?tã 3“uθø)−G9$# ôÏΒ ÉΑ̈ρr& BΘöθtƒ ‘,ymr& βr& tΠθà)s? Ïµ‹Ïù 4  {:  مجاعة قال اهللا تعاىل

β¨  {:  عاىلوقال ت r&uρ y‰Éf≈ |¡yϑ ø9$# ¬! Ÿξ sù (#θ ããô‰s? yìtΒ «!$# #Y‰tnr& ∩⊇∇∪ { )٢(  . 

                                                 
 .  ١٠٨:  سورة التوبة آية) ١(
 .  ١٨:  سورة اجلن آية) ٢(
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:  ، فإنه كما قال السائل وأما نقل الصالة عرب مكربات الصوت من على رؤوس املنابر
، وإزعاج  ، وتسبيحاهتم اخلاصة ، وشغل ألذكارهم يوهتمفيه تشويش على الناس يف ب

 .  ، واملرضى الذين مل جيدوا راحة إال يف ذلك الوقت لبعض النائمني
، وقد  ، فالصوت فيه تشويش عليهم وكذلك فهو إيذاء للمساجد األخرى اليت جبواره

لى املنابر أنه إذا حدثين كثري من الناس الذين كانوا جبوار املساجد اليت ترفع الصالة من ع
كان صوت اإلمام يف املسجد الذي نقلت صالته عرب مكربات الصوت أحسن من صوت 

، فإهنم يتابعون ذلك اإلمام الذي خارج  ، وقراءته أحسن من قراءة إمامهم إمامهم
 .  ، وال ينصتون لقراءته ، ويدعون إمامهم مسجدهم

 املسجد اجملاور ظنا منهم أن هذا وحدثين أيضا بعض الناس أهنم يكربون بتكبري إمام
، وهو أمر ال ينضبط مبعىن أنه  ، وهذا أمر معلوم عند كثري من الناس التكبري تكبري إمامهم

هذا :  ، فنقول ، وال يشوش على أهله إن صويت ال يبلغ املسجد اجملاور:  قد يقول قائل
تجهة إىل املساجد اجملاورة ، فإذا كانت الرياح م أمر ال ينضبط ألن هذا يتبع اجتاه الرياح

، وإذا كان متجها إىل خالفها مل يسمع الصوت ورمبا يكون الصوت قويا  مسع الصوت
 .  جدا حبيث يسمع من حوله على أي حال كان اجتاه الرياح

 رضوان - يف حديثني صححهما ابن عبد الرب أنه مسع الصحابة وقد ثبت عن النيب 
ال جيهر بعضكم على بعض  {:  هاهم عن ذلك وقال يقرءون وجيهرون فن-اهللا عليهم 

 .  )٢( }ال يؤذين بعضكم بعضا  {:   ويف لفظ آخر)١( } - أو قال يف الصالة -يف القراءة 
 أنه ليس لإلنسان أن جيهر جهرا يشوش على - رمحه اهللا -يخ اإلسالم وذكر ش

، وإن نصيحيت إلخواين املسلمني أن يدعوا هذا العمل الذي يشوشون به على من  املصلني
 وما جاء به النص عن ، وهذا أمر قد جاء به النص عن النيب  ، ويؤذوهنم بقرهبم

                                                 
 .  )٢/٣٦(أمحد ) ١(
 .  )٣/٩٤(، أمحد  )١٣٣٢(أبو داود الصالة ) ٢(
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ا علمنا أن يف ذلك تشويشا على من حوهلم ، فإذ  فإنه ال جمال لالجتهاد فيهالرسول 
 .  ، فإن هذا داخل فيما هنى عنه الرسول  من املساجد

واملصاحل اليت يتوهم بعض الناس حصوهلا يف ذلك مغمورة جدا يف املفاسد اليت تترتب 
إن نقل الصالة من على املنابر مبكربات الصوت يستمع :  ، فإن من الناس من يقول عليه

إن هذه املصلحة منغمرة :  ، فنقول ، وينتفعن بقراءة القارئ نساء يف البيوتإليه بعض ال
يف جانب املفاسد األخرى ألن من الناس من ال يرغب أن يسمع هذا الصوت الذي يشغله 

، ومن الناس من يكون حمتاجا إىل  ، وقراءته اخلاصة كما قال السائل عن أذكاره اخلاصة
، فينام بعد صالة الفجر لكونه ال يستطيع  ، أو قلق النوم بسب سهره طول الليل ملرض

، مث يأيت هذا الصوت الذي يزعجه وينبهه من النوم فهذه  اخلروج للصالة يف املساجد
، ومسع اإلمام يف آخر  مث إننا رأينا وشاهدنا كثريا من الناس إذا أقبل على املسجد.  مفسدة

، وهذا وقوع فيما  ركوع مع اإلمامالقراءة ذهب يسعى ويشتد سعيا أي يركض ليدرك ال
 .  هنى عنه الرسول 

 فعال على كل حال املصلحة كل املصلحة أن يتبع اإلنسان ما جاء عن الرسول 
 أنه هنى أن يشوش ، وإذا كان قد ثبت عن الرسول  للمأمور وتركا للمنهي عنه

، وال   هذه املسألة، فهذا هو الفيصل يف املصلني بعضهم على بعض برفع أصواهتم بالقراءة
 .  حتسني للعقول بعد قول الرسول 

، أو الضرورة الستعمال املكرب  ، وإذا دعت احلاجة فنصيحيت إلخواين أن يدعوا هذا
، أو كان  ، وفيه نساء ال يسمعن إال بذلك يف داخل املسجد كما لو كان املسجد كبريا

ة إىل استعماله حىت يف داخل ، وإذا مل تدع احلاج ، فليستعملوه ذلك يف يوم اجلمعة
،  ، فال ينبغي استعماله أيضا ألن ذلك يؤدي إىل أن يعتاد اإلنسان على هذا املكرب املساجد

، وأرجو أن ال ينتقدنا أحد يف  وألن يف ذلك إضاعة للمال بصرف الكهرباء بال حاجة
 .  هذه النقطة
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، وال   على املنابروعلى أي حال فأهم شيء يف هذه املسألة أن يف رفع الصوت من
، والقاعدة  سيما يف الصالة اجلهرية الليلية مع تقارب املساجد إيذاء ملن حول املساجد

الشرعية عند أهل العلم أن دفع املفاسد أوىل من جلب املصاحل عند التساوي أو ترجح 
 .  املفاسد

 حكم لبس الثوب األسود على املتوىف وخاصة إذا كان على الزوج 
ل جيوز لبس الثوب األسود على املتوىف وخاصة إذا كان على ه:   س- ٦٦
 ؟  الزوج
، واإلنسان عند املصيبة ينبغي  ؟ لبس السواد عند املصائب شعار باطل ال أصل له:  ج

، اللهم أؤجرين يف مصيبيت  إنا هللا وإنا إليه راجعون:  أن يفعل ما جاء به الشرع فيقول
 .  واخلف يل خريا منها

 يأجره على ذلك - سبحانه وتعاىل -ل ذلك بإميان واحتساب فإن اهللا ألنه إذا قا
  حني مات أبو سلمة - رضي اهللا عنها -، وقد جرى هذا ألم سلمة  ويبدله خبري منها

وكنت أقول يف :  ، قالت ، فقالت هذا ، وكان من أحب الناس إليها زوجها وابن عمها
 خريا من  فكان النيب ا خطبها النيب ؟ فلما انتهت عدهت نفسي من خري من أيب سلمة

، فإن اهللا تعاىل يأجره على  ، وهكذا كل من قال ذلك إميانا واحتسابا أيب سلمة هلا
 .  مصيبته وخيلف له خريا منها

، وهو أمر باطل  ، فإن هذا ال أصل له أما التزيي بزي معني كالسواد وشبهه
 .  ومذموم

 ن يف سرادق العزاء وسيارة املوتى حكم وضع مكربات الصوت لقراءة القرآ
عندما ميوت ميت يرفعون صوت قراءة القرآن مبكربات يف بيت :   س- ٦٧
، وعندما حيملونه بسيارة املوتى فيضعون مكربات للصوت أيضا حىت صار  العزاء

، وحىت  ، فيتشاءم لسماعه القرآن الواحد مبجرد مساعه القرآن يعلم أن هناك ميت
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، ما احلكم يف ذلك مع توجيه  ى قراءة القرآن إال عند موت إنسانأصبح ال يفتح عل
 ؟  النصح ملثل هؤالء

 وال يف عهد ، فإنه مل يكن يف عهد النيب   إن هذا العمل بدعة بال شك: ج
، والقرآن إمنا ختفف به األحزان إذا قرأه بينه وبني نفسه ال إذا أعلن به على  أصحابه

اع أهل امليت الستقبال املعزين هو أيضا من األمور اليت ، كما أن اجتم مكربات الصوت
، وهلذا ال نرى أن أهل امليت  إنه بدعة:  مل تكن معروفة حىت إن بعض العلماء قال

، أو جاء أحد من  ، وإذا قابلهم أحد يف السوق جيتمعون لتلقي العزاء بل يغلقون أبواهبم
 .  ذا ال بأس به، فإن ه معارفهم دون أن يعدوا هلذا اللقاء عدته

 حىت كان الصحابة ، فهذا مل يكن معروفا على عهد النيب  أما استقبال الناس
، والنياحة كما هو معروف من كبائر  يعدون اجتماع أهل امليت وصنع الطعام من النياحة

النائحة إذا مل تتب قبل موهتا تقام :  ، وقال ، واملستمعة  لعن النائحةالذنوب ألن النيب 
، فنصيحيت  ، ودرع من جرب نسأل اهللا العافية ، وعليها سربال من قطران القيامةيوم 

، وهو أوىل بالنسبة  ، فإن ذلك أوىل هبم عند اهللا إلخواين أن يتركوا هذه األمور احملدثة
، يعذب  ، وبنياحتهم عليه  أخرب أن امليت يعذب ببكاء أهله عليهللميت أيضا ألن النيب 

، وإن كان ال يعاقب عقوبة الفاعل ألن اهللا تعاىل  ، وهذه النياحة ا البكاءيعين يتأمل من هذ
Ÿω  {:  يقول uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—#uρ u‘ ø—Íρ 3“ t÷z é& 4 { )والعذاب ليس عقوبة فقد قال النيب )١  }  إن

 بل إن األمل واهلم وما أشبه ذلك يعد عذابا ومن كلمات )٢( }السفر قطعة من العذاب 
 .  عذبين ضمريي:  الناس الشائعة قوهلم

واحلاصل إنين أنصح إخواين باالبتعاد عن مثل هذه العادات اليت ال تزيد من اهللا إال 
 .  ال عذابا، وال تزيد موتاهم إ بعدا

                                                 
 .  ١٦٤:  سورة األنعام آية) ١(
، مالك  )٢/٤٩٦(، أمحد  )٢٨٨٢(، ابن ماجه املناسك  )١٩٢٧(، مسلم اإلمارة  )١٧١٠(البخاري احلج ) ٢(

 .  )٢٦٧٠(، الدارمي االستئذان  )١٨٣٥(اجلامع 
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  يف غسل امليت الصفة الصحيحة اليت وردت عن املصطفى 
 يف غسل ما هي الصفة الصحيحة اليت وردت عن املصطفى :   س- ٦٨
 ؟  امليت
، مث يشرع يف   الصفة املشروعة يف غسل امليت هي أن اإلنسان يغسل فرج امليت: ج

، وإمنا يبل  ، وال أنفه  املاء فمهتغسيله فيبدأ يف أعضاء الوضوء ويوضئه إال أنه ال يدخل
، والسدر هو  ، ويكون ذلك بسدر مث يغسل بقية اجلسد.  ، وينظف أنفه وفمه هبا خرقة

،  ، مث يضرب باليد حىت يكون له رغوة فتؤخذ الرغوة ، يدق مث يوضع باملاء املعروف
،  فه كثريا، ويغسل بقية البدن بفضل السدر ألن ذلك ينظ ، واللحية ويغسل هبذا الرأس

من فوائده أنه :  ، قال العلماء ، والكافور طيب معروف وجيعل يف الغسلة األخرية كافورا
 .  يصلب اجلسد ويطرد عنه اهلوام

، فإنه يزيد يف غسله لقول النيب عليه الصالة والسالم  وإذا كان امليت كثري الوسخ
اغسلنها ثالثا أو مخسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأينت  {:  للنساء الاليت يغسلن ابنته

 .  )١( }ذلك 
 .  مث بعد هذا ينشفه ويضعه يف كفنه

 حكم قتل الرجل على قتل ابنه 
ا ؟ مسعنا من بعض الفقهاء أنه ال يقتل إذ هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه:   س- ٦٩

 ؟  قتل ابنه بل جتب عليه الدية
 مجهور أهل العلم ال يرون أن الوالد يقتل بولده إذا قتله عمدا استدلوا لذلك : ج

وأما التعليل .  )١( }ال يقتل والد بولده  {:  أما الدليل فاحلديث املشهور.  بدليل وتعليل
 .  السبب يف إجياد الولد فال ينبغي أن يكون الولد سببا يف إعدامهإن الوالد هو :  فقالوا

                                                 
، ابن  )٣١٤٥(ز ، أبو داود اجلنائ )٩٩٠(، الترمذي اجلنائز  )٩٣٩(، مسلم اجلنائز  )١٢٠٠(البخاري اجلنائز ) ١(

 .  )٦/٤٠٧(، أمحد  )١٤٥٩(ماجه ما جاء يف اجلنائز 
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 .  وهذا هو الذي عليه مجهور أهل العلم أي أن الوالد ال يقتل بولده
.  وذهب بعض أهل العلم إىل أن الوالد يقتل بولده إذا علمنا يقينيا أنه تعمد قتله

$  {:  س مثل قوله تعاىلوذلك لعموم األدلة الدالة على وجوب القصاص يف قتل النف pκš‰ r'̄≈ tƒ 

t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u |=ÏG ä. ãΝä3ø‹n= tæ ÞÉ$ |Á É)ø9$# ’ Îû ‘n= ÷Fs)ø9$# ( ”çt ø: $# Ìhçt ø: $$ Î/ ß‰ö6 yèø9$#uρ Ï‰ö7yè ø9$$ Î/ 4 s\ΡW{$#uρ 4 s\ΡW{$$ Î/ 4 { )٢( 
$  {:  ومثل قوله تعاىل oΨ ö; tFx.uρ öΝÍκö n= tã !$ pκ Ïù ¨β r& }§ø¨Ζ9$# Ä§ø¨Ζ9$$ Î/ š ÷yè ø9$#uρ È ÷yè ø9$$ Î/ { )ومثل  اخل )٣

ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا إال  {:   قول النيب

 .  )٤( }، واملارق من الدين التارك اجلماعة  ، والثيب الزاين النفس بالنفس:  بإحدى ثالث

 .  )٥( }املؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم  {:  ومثل قوله 
فهذه العموميات تقتضي أن الوالد إذا علم أنه قصد قتل ابنه عمدا يقتل :  قالوا
وأما .   فهو ضعيف عندهم)٦( }ال يقتل والد بولده  {:  ، وأما احلديث املشهور بولده

، وإمنا السبب من  التعليل فهو غري صحيح ألن قتل الوالد بولده ليس بسبب من الولد
الوالد فهو الذي جىن على نفسه يف احلقيقة ألنه هو السبب يف قتل نفسه حيث قتل نفسا 

،  إن قتل الوالد بولده من أعظم القطيعة:  ولنا أن نقلب الدليل فنقول:  قالوا.  حمرمة
وأنكر القلة إذ إنه ال جيرؤ والد على قتل ولده حىت البهائم العجم ترفع البهيمة حافرها عن 

فكيف يكون جزاء هذا الرجل الذي قطع رمحه بقتل ولده أن .  ولدها خشية أن تصيبه

                                                 
 
 .  )١/٤٩(، أمحد  )٢٦٦٢(، ابن ماجه الديات  )١٤٠٠(الترمذي الديات ) ١(
 .  ١٧٨:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٤٥:  سورة املائدة آية) ٣(
، الترمذي الديات  )١٦٧٦ (، مسلم القسامة واحملاربني والقصاص والديات )٦٤٨٤(البخاري الديات ) ٤(

، أمحد  )٢٥٣٤(، ابن ماجه احلدود  )٤٣٥٢(، أبو داود احلدود  )٤٠١٦(، النسائي حترمي الدم  )١٤٠٢(
 .  )٢٢٩٨(، الدارمي احلدود  )٦/١٨١(

 .  )٤٧٤٦(، النسائي القسامة  )٢١٢٧(الترمذي الوالء واهلبة ) ٥(
 .  )١/٤٩(، أمحد  )٢٦٦٢ (، ابن ماجه الديات )١٤٠٠(الترمذي الديات ) ٦(
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اكم الشرعية ليحكم احلاكم ، وعلى كل حال فهذه املسألة ترجع إىل احمل نرفع عنه القتل
 عند ، ولريجع اإلنسان إىل ربه  مبا يرى أنه أقرب إىل الصواب من أقوال أهل العلم

اللهم رب  {:  ، وليقل تعارض األدلة أو اآلراء يبتغي اهلداية إىل الصراط املستقيم
، وإسرافيل فاطر السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت  ، وميكائيل جربائيل

، فإنك  ، اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون
 من ذنوبه فإن الذنوب حتول ، وليستغفر اهللا  )١( }هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم 

:  نسان وبني الوصول إىل الصواب وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله تعاىلبني اإل
}  !$ ¯Ρ Î) !$ uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) |=≈ tG Å3 ø9 $# È d, ys ø9 $$ Î/ zΝ ä3 ós tG Ï9 t ÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# !$ oÿ Ï3 y71 u‘ r& ª! $# 4 Ÿω uρ  ä3 s? t ÏΖ Í← !$ y‚ ù= Ï j9 

$ Vϑ‹ ÅÁ yz ∩⊇⊃∈∪ ÌÏøó tG ó™ $#uρ ©!$# ( χ Î) ©!$# tβ% x. #Y‘θ àxî $ VϑŠ Ïm §‘ ∩⊇⊃∉∪ { )٢(  . 

 حكم العقيقة عن امليت 
والديت توفيت وأريد أن أعمل هلا عقيقة وعند االستفسار من أحد :   س- ٧٠

، ما حكم  إن العقيقة تعمل للحي وليس للميت:  اد قالاألئمة يف أحد املساجد ببغد
 ؟  الشرع يف هذا

 العقيقة ال تشرع للميت وإمنا تشرع عند الوالدة يف اليوم السابع من والدة : ج
، لكن الذكر له  اإلنسان يشرع ألبيه أن يعق عن هذا الولد سواء كان ذكرا أم أنثى

 ي، ويهد ، ويتصدق ، ويؤكل منها م السابععقيقتان ولألنثى عقيقة واحدة تذبح يف اليو
وال حرج على اإلنسان إذا ذبح يف اليوم السابع أن يدعو إليها أقاربه وجريانه وأن يتصدق 

 .  بالباقي فيجمع بني هذا وهذا

                                                 
، النسائي قيام الليل وتطوع النهار  )٣٤٢٠(، الترمذي الدعوات  )٧٧٠(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ١(

 .  )٦/١٥٦(، أمحد  )١٣٥٧(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٥٠٨٥(، أبو داود األدب  )١٦٢٥(
 .  ١٠٦ - ١٠٥:  تانياآلسورة النساء ) ٢(
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وإذا :  ، قال العلماء وإذا كان اإلنسان غري غين وعق عن الذكر بواحدة أجزأه ذلك
،  ، فإن مل ميكن ففي اليوم الواحد والعشرين ليوم الرابع عشرمل يكن يف اليوم السابع ففي ا
 .  هذه هي العقيقة.  فإن مل ميكن ففي أي يوم شاء
، والدعاء له خري من  ، والرمحة ، ولكن يدعى له باملغفرة وأما امليت فإنه ال يعق عنه

إذا مات اإلنسان  {:  غريه لقول النيب عليه الصالة والسالم فيما رواه أبو هريرة عنه

 .  )١( }إال من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له :  انقطع عمله إال من ثالثة

أو ولد صاحل :   مل يقل)٢( }أو ولد صاحل يدعو له  {:  فقال عليه الصالة والسالم
، فدل هذا على أن الدعاء للميت  ، أو ما أشبه ذلك يصوم له أو يصلي له أو يتصدق عنه
، وإن عمل اإلنسان امليت عمال صاحلا يعين تصدق  أفضل من العمل الذي يهدى إليه

،  ثوابه مليت فال حرج يف ذلك، أو قرأ قرآنا جعل  ، أو صلى ركعتني مليت بشيء للميت
 .  ، وهو الذي أرشد إليه النيب  ولكن الدعاء أفضل من ذلك كله

 حكم إهداء األضحية للمتوىف 
 ؟  هل جيوز إهداء أضحية للمتوىف:   س- ٧١
 بذبح أو حنر هبيمة األنعام يف أيام عيد األضحى  األضحية هي التقرب إىل اهللا : ج

 وهي سنة يف حق - سبحانه وتعاىل -ة أيام بعده للتقرب إىل اهللا ، ويف ثالث يف يوم العيد
 .   ذلكاحلي يضحي عنه وعن أهل بيته كما فعل النيب 
، ونوى أن يكون أجرها له وألهل بيته احلي  وإذا ضحى اإلنسان عنه وعن أهل بيته

 :  ، وأما األضحية اخلاصة مليت فلها حاالن وامليت فإن ذلك ال بأس به

                                                 
، أبو داود الوصايا  )٣٦٥١(، النسائي الوصايا  )١٣٧٦(، الترمذي األحكام  )١٦٣١(مسلم الوصية ) ١(

 .  )٥٥٩(، الدارمي املقدمة  )٢/٣٧٢(، أمحد  )٢٤٢(، ابن ماجه املقدمة  )٢٨٨٠(
، أبو داود الوصايا  )٣٦٥١(، النسائي الوصايا  )١٣٧٦(، الترمذي األحكام  )١٦٣١(مسلم الوصية ) ٢(

 .  )٥٥٩(، الدارمي املقدمة  )٢/٣٧٢(، أمحد  )٢٨٨٠(
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، فإذا كان قد أوصى هبا فإهنا تفعل  أن يكون امليت قد أوصى هبا:  األوىلاحلال 
yϑ.  {:  تنفيذا للوصية لقوله تعاىل حني ذكر الوصية sù …ã& s!£‰t/ $ tΒ y‰÷è t/ …çµ yèÏÿ xœ !$ uΚ ¯ΡÎ* sù …çµßϑ øO Î) ’ n?tã 

t Ï% ©!$# ÿ…çµ tΡθ ä9Ïd‰t7ãƒ 4 ¨βÎ) ©!$# ìì‹Ïÿ xœ ×Λ Î= tæ ∩⊇∇⊇∪ ôyϑ sù t∃% s{ ÏΒ <Éθ •Β $ ¸uΖy_ ÷ρ r& $ Vϑ øOÎ) yx n=ô¹ r'sù öΝæη uΖ÷ t/ Iξ sù zΟøO Î) 

Ïµ ø‹n= tã 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θ àxî ÒΟŠ Ïm §‘ ∩⊇∇⊄∪ { )١(   . 
 .  امليت تنفذ ما مل تكن إمثا أو جنفافإن هاتني اآليتني تدالن على أن وصية 

، فهذه قد اختلف فيه العلماء هل هي  أن يضحى عن امليت ابتداء:  احلال الثانية
إهنا مشروعة كاألضحية عن احلي وكالصدقة :  ؟ فمنهم من قال مشروعة أم غري مشروعة

 .  عن امليت
فقد مات للنيب عليه  إهنا غري مشروعة ألن ذلك مل يرد عن النيب :  ومنهم من قال

، ومل يرد أنه ضحى عن كل  ، ومن زوجاته كذلك الصالة والسالم من أقاربه من مات
، ومل يضح عن واحد  ، وأبناؤه الثالثة ، مات له بناته الثالث واحد منهم خبصوصه

، وماتت زوجتاه خدجية وزينب  ، ومل يضح عنه     ُ   يف أ حد، واستشهد عمه محزة  منهم
 ولكن ، ولو كان هذا من األمور املشروعة لفعله النيب  مل يضح عنهما، و بنت خزمية

، وانو أهنا لك  ، وعن أهل بيتك إذا أردت أن تضحي عن امليت فضح عنك:  أقول
 .  وألقاربك األحياء واألموات وفضل اهللا واسع

 حكم دفن امليت على ظهره 
مني على اليسرى يف مصر عندنا يدفنون امليت على ظهره ويده الي:   س- ٧٢
، أرجو  ، ولكين وجدت يف السعودية يدفنون امليت على جنبه األمين فوق بطنه
 ؟  اإلفادة
 الصواب أن امليت يدفن على جنبه األمين مستقبل القبلة فإن الكعبة قبلة الناس : ج

 فكذلك امليت ، وكما أن النائم ينام على جنبه األمين كما أمر النيب  أحياء وأمواتا
                                                 

 .  ١٨٢ - ١٨١:  تانياآلسورة البقرة ) ١(
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، فإن النوم واملوت يشتركان يف كون كل منهما وفاة كما قال اهللا  ع على جنبه األمينيوض
!ª  {:  تعاىل $# ’ ®û uθ tG tƒ }§ àΡ F{ $# t Ïm $ yγ Ï? öθ tΒ  ÉL ©9 $# uρ óΟ s9 ôM ßϑ s? ’ Îû $ yγ ÏΒ$ oΨ tΒ ( { )وقال  )١ ،

uθ  {:  تعاىل èδ uρ “ Ï% ©! $# Ν à69 ©ù uθ tG tƒ È≅ ø‹ ©9 $$ Î/ ãΝ n= ÷è tƒ uρ $ tΒ Ο çF ôm t y_ Í‘$ pκ ¨]9 $$ Î/ §Ν èO öΝ à6 èW yè ö7 tƒ ÏµŠ Ïù 

# |Ó ø) ã‹ Ï9 ×≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β ( { )٢(  . 
، ولعل ما شاهده  فالشرع يف دفن امليت أن يضجع على جنبه األمين مستقبال القبلة

، وإال فما علمت أحدا من أهل العلم  السائل يف بالده كان ناجتا عن جهل يف ذلك
 .  إن امليت يضجع على ظهره وجتعل يداه على بطنه:  يقول

 حكم لعب الشطرنج 
ليس باستمرار بل يف :   الشطرنج حتت الشروط اآلتيةهل جيوز لعب:   س- ٧٣

 عدم تضييع أوقات الصلوات -بعض األحيان وعدم التلفظ بألفاظ بذيئة أثناء اللعب 
 ؟  ، أرجو هبا إفادة املفروضة
ألنه ال خيلو غالبا من صور متثالية :   القول الراجح أن اللعب بالشطرنج حمرم أوال: ج
ال تدخل املالئكة بيتا فيه  {:  اب الصور حمرم لقول النيب ، ومعلوم أن استصح جمسمة

 .  )٣( }صورة 
 وما أهلى كثريا عن ذكر اهللا فإنه  ألنه غالبا ما يلهي كثريا عن ذكر اهللا : وثانيا

 : امليسر واألنصاب واألزالميكون حراما لقول اهللا تعاىل يف بيان حكمه حترمي اخلمر و
}  $ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ß≈ sÜø‹¤±9$# βr& yìÏ%θ ãƒ ãΝä3uΖ÷ t/ nο uρ≡y‰yè ø9$# u!$ ŸÒ øó t7ø9$#uρ ’ Îû Ì÷Κ sƒ ø: $# ÎÅ£÷ yϑ ø9$#uρ öΝä.£‰ÝÁ tƒ uρ tã Ìø.ÏŒ 

«!$# Çtã uρ Íο 4θ n= ¢Á9$# ( ö≅ yγ sù ΛäΡ r& tβθåκtJΖ•Β ∩⊇∪ { )٤(  . 

                                                 
 .  ٤٢:  سورة الزمر آية) ١(
 .  ٦٠:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  )١٨٠٣(، مالك اجلامع  )٦/٢٤٦(، أمحد  )٢١٠٧(، مسلم اللباس والزينة  )٣٠٥٢(البخاري بدء اخللق ) ٣(
 .  ٩١:  آيةسورة املائدة ) ٤(
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وألن الغالب يف الالعبني هبذه اللعبة الغالب عليهم التنازع والتنافر والكلمات النابية 
، وألن احنصار الذهن على هذا النوع من الذكاء يف  اليت ال ينبغي أن تقع من مسلم ألخيه

إن :  ، ويكون فيما عداه بليدا كما حدثين بذلك من أثق به قال ن األنواعهذا النوع م
املنهمكني يف لعب الشطرنج جندهم إذا خرجوا عن ميدانه مما يتطلب ذكاء وفطنة جندهم 

 .  ، هلذه األسباب كانت لعبة الشطرنج حراما ، وأبلدهم من أبله الناس
، وهو جعل عوض على  سر، وسلمت من املي هذا إذا سلمت مما ذكره السائل

، فإن اقترنت مبا ذكره السائل أو جعل فيها ميسر وهو العوض على املغلوب  املغلوب
 .  صارت أخبث وأشر

 ما هي احليوانات الربية والبحرية اليت حيرم أكلها 
أريد معرفة احليوانات الربية والبحرية اليت حيرم أكلها فقد مسعت أنه :   س- ٧٤

 ؟   مثال واحلمام والضفادعجيوز أكل السلحفاة
 أوال جيب أن نعلم أن األصل يف األطعمة واألشربة احلل إال ما قام الدليل على : ج
؟ فإنه حالل حىت نتبني أنه  ، وإذا شككنا يف شيء ما هل هو حالل أو حرام حترميه
uθ  {:  ، دليل ذلك قوله تعاىل حمرم èδ “ Ï% ©! $# šY n= y{ Ν ä3 s9 $ ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ YèŠ Ïϑ y_ { )١( 

šY  {:  فإن قوله n= y{ Ν ä3 s9 $ ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ YèŠ Ïϑ y_ { )كل شيء يف األرض من  يشمل )٢

t  {:  حيوان ونبات ولباس وغري ذلك وقال تعاىل ¤‚ y™ uρ / ä3 s9 $ ¨Β ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# $ Yè‹ ÏΗ sd çµ ÷Ζ Ï iΒ 4 { )ليه الصالة والسالموقال النيب ع )٣  :}  ما سكت اهللا عنه فهو

 .  )٤( }عفو 

                                                 
 .  ٢٩:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٩:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٣:  سورة اجلاثية آية) ٣(
 .  )٣٨٠٠(أبو داود األطعمة ) ٤(
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إن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها وحد حدودا فال تعتدوها وسكت  {:  وقال 

  .}عن أشياء رمحة بكم غري نسيان فال تبحثوا عنها 
، فمن األشياء  وعلى هذا فاألصل يف مجيع احليوانات احلل حىت يقوم دليل التحرمي

 أبا طلحة يوم أمر النيب  {:   قالاحلمر اإلنسية حلديث أنس بن مالك :  احملرمة

 .  )١( }إن اهللا ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر األهلية فإهنا رجس :  خيرب أن ينادي
،  ، وحنوه ، والفيل ، واألسد ومن ذلك كل ما له ناب من السباع يفترس به كالذئب

،  لصقر، وا ، والبازي ومن ذلك أيضا كل ما له خملب من الطري يصيد به كالعقاب
 .  ، وما أشبه ذلك ، واحلدأة والشاهني

 ، )٢( }، وكل ذي خملب من الطري  هنى عن كل ذي ناب من السباع {:  ألن النيب 
بقتله فال يؤكل أما ما أمر الشرع :  ، أو هنى عن قتله ومن ذلك أيضا ما أمر الشرع بقتله
، فإذا تغذى به اإلنسان فقد يكتسب من طبيعة حلمه  ألن ما أمر الشرع بقتله مؤذ بطبيعته

، وأما ما هنى الشارع عن قتله فألجل  ، فيكون مياال إىل أذية الناس ما فيه من األذى
قتله ، ومما هنى عن  ، واحلدأة فمما أمر بقتله الغراب.  احترامه حيث هنى الشارع عن قتله

، وغريه  ، ومن ذلك أيضا ما تولد من مأكول ، والصرد ، واهلدهد ، والنحلة النملة
، فغلب فيه جانب احلظر إذ ال ميكن ترك احملظور  ، وحاظر كالبغل ألنه اجتمع فيه مبيح

 .  هنا إال بتجنب املأمور فيجب العدول عنه
 .  ذلك، وما أشبه  ، والرخم ومن ذلك أيضا ما يأكل اجليف كالنسر

هذه سبعة أنواع مما ورد الشرع بتحرميه على أن يف بعضها خالفا بني أهل العلم فترد 
 .  األشياء إىل أصوهلا

                                                 
، النسائي الصيد  )١٩٤٠(، مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان  )٥٢٠٨(البخاري الذبائح والصيد ) ١(

 .  )١٩٩١(، الدارمي األضاحي  )٣/١٢١(، أمحد  )٣١٩٦(ذبائح ، ابن ماجه ال )٤٣٤٠(والذبائح 
، أبو داود األطعمة  )٤٦٤٥(، النسائي البيوع  )١٩٣٤(مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ) ٢(

 .  )١٩٨٢(، الدارمي األضاحي  )١/٣٠٢(، أمحد  )٣٢٣٤(، ابن ماجه الصيد  )٣٨٠٥(
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≅¨  {:  وأما احليوانات البحرية فكلها حالل صغريها وكبريها لعموم قوله تعاىل Ïm é& 

öΝä3s9 ß‰ø‹|¹ Ìós t7ø9$# …çµ ãΒ$yè sÛuρ $ Yè≈tFtΒ öΝä3©9 Íο u‘$ §‹¡¡= Ï9uρ ( { )وطعامه ما وجد   فصيده ما أخذ حيا)١ ،

هو الطهور  {:   يف البحر، هكذا جاء تفسريها عن ابن عباس وغريه ولقول النيب  ميتا

 .  )٢( }حلل ميتته ماؤه ا
، واستثىن  ، فكل ما فيه حالل لعموم اآلية واحلديث وال يستثىن مما يف البحر شيء

، والراجح أن كل ما ال يعيش إال يف البحر حالل  بعض العلماء الضفدع والتمساح واحلية
 .  واهللا أعلم

 ما هو سبب حترمي أكل حلم اخلرتير 
يف املطاعم حلم خرتير ولقد تعرضت أنا أقيم يف السويد ويعرض :   س- ٧٥

؟ وما هو  ؟ وما هو السبب بالسؤال من قبل بعض األشخاص وهو ملا حرم حلم اخلرتير
 ؟  ؟ أرجو اإلجابة الوافية على هذا الدليل على هذا

، وأمجع   يف كتابه يف عدة مواضع- سبحانه وتعاىل - حلم اخلرتير حرمه اهللا : ج
≅  {:   احلكمة من حترميه بقوله- سبحانه وتعاىل - اهللا ، وبني املسلمون على حترميه è% Hω 

ß‰É r̀& ’ Îû !$ tΒ z Çrρé& ¥’ n< Î) $ ·Β §pt èΧ 4’ n?tã 5ΟÏã$ sÛ ÿ…çµ ßϑ yèôÜtƒ Hω Î) βr& šχθ ä3tƒ ºπ tGøŠtΒ ÷ρ r& $ YΒ yŠ % ·nθ àó¡¨Β ÷ρ r& zΝós s9 

9ƒ Í”∴Åz …çµ ¯ΡÎ* sù ê[ô_ Í‘ { )احلكمة يف حترميه وهو أنه رجس - سبحانه وتعاىل -فبني اهللا  )٣ 
 هو اخلالق وهو العامل مبا يف خملوقاته ، والرب  أي جنس مضر لإلنسان يف دينه وبدنه

 رجس علمنا بأن هذه الرجسية  إنه حرم اخلرتير ألنه، فإذا قال لنا  من أضرار ومنافع

                                                 
 .  ٩٦:  سورة املائدة آية) ١(
، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٨٣(، أبو داود الطهارة  )٣٣٢(، النسائي املياه  )٦٩( الترمذي الطهارة )٢(

 .  )٧٢٩(، الدارمي الطهارة  )٤٣(، مالك الطهارة  )٢/٣٦١(، أمحد  )٣٨٦(
 .  ١٤٥:  سورة األنعام آية) ٣(
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لكل إنسان سأل عن احلكمة يف حترمي حلم :  ، وحينئذ نقول ، وأبداننا ضارة لنا يف ديننا
 .  ، وبالنسبة للدين اخلرتير إنه رجس أي جنس ضار بالنسبة للبدن

، فقد  ، فإذا تغذى اإلنسان به إن من خلق هذا احليوان النجس قلة الغرية:  وقد قيل
، أفلم تر إىل هني  ، وأهله ألن اإلنسان قد يتأثر مبا يتغذى به  الغرية على حمارمهتسلب منه

، وعن كل ذي خملب من الطري ألن هذه   عن أكل كل ذي ناب من السباعالنيب 
، فيخشى إذا تغذى هبا اإلنسان  ، واالفتراس ، وهذه الطيور من طبيعتها العدوان السباع

، فهذه هي احلكمة من حترمي حلم  نسان يتأثر مبا يتغذى بهأن ينال من هذا الطبع ألن اإل
 .  اخلرتير

، وقد نقوله  ، وال بأحكام اهللا وهذا القول حينما نقوله إلنسان ال يؤمن بالقرآن
واملؤمن مبجرد أن يقال هذا حكم .  إلنسان يؤمن بذلك ولكن ليطمئن قلبه ويزداد ثباتا

$  {:   قال اهللا تعاىلاهللا ورسوله فهو عنده حكمة احلكم كما tΒ uρ tβ% x. 9ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿω uρ >π uΖÏΒ ÷σãΒ #sŒÎ) 

 |Ós% ª!$# ÿ…ã& è!θ ß™ u‘ uρ #·øΒ r& β r& tβθä3tƒ ãΝßγ s9 äο uzÏƒ ø: $# ôÏΒ öΝÏδ ÌøΒ r& 3 { )ال تعاىلوق )١  :}  $ yϑ ¯ΡÎ) tβ% x. tΑöθ s% 

tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# #sŒÎ) (#þθ ããßŠ ’ n<Î) «!$# Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ u/ä3ós u‹Ï9 öΝßγ oΨ ÷ t/ β r& (#θä9θ à)tƒ $ uΖ÷è Ïϑ y™ $ uΖ÷è sÛr&uρ 4 y7Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ 

tβθ ßsÎ= øßϑ ø9$# ∩∈⊇∪ tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ |·øƒ s† uρ ©!$# Ïµ ø)−G tƒ uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρ â“ Í←!$ xø9$# ∩∈⊄∪ { )٢(   . 
 ما بال احلائض تقضي الصوم وال تقضي - رضي اهللا عنها -وملا سئلت عائشة 

كان يصيبنا ذلك فنؤمر  {:  ، فقالت الصالة ذكرت أن العلة يف ذلك أمر اهللا ورسوله

 .  )٣( }بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة 
فاملؤمن يقتنع باحلكم الشرعي مبجرد ثبوته حكما من اهللا ورسوله ويستسلم لذلك 

 .  ويرضى به
                                                 

 .  ٣٦:  سورة األحزاب آية) ١(
  . ٥٢ - ٥١:  تانياآلسورة النور ) ٢(
، أبو  )٢٣١٨(، النسائي الصيام  )١٣٠(، الترمذي الطهارة  )٣٣٥(، مسلم احليض  )٣١٥(البخاري احليض ) ٣(

 .  )٩٨٦(، الدارمي الطهارة  )٦/٢٣٢(، أمحد  )٦٣١(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٢٦٢(داود الطهارة 
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،  ، أو شخصا ال يؤمن باهللا ورسوله شخصا ضعيف اإلميانلكن إذا كنا خناطب 
 .  فحينئذ يتعني علينا أن نتطلب احلكمة وأن نبينها

، وكثر فيه اجلدل أن  وهلذا ينبغي لطالب العلم يف هذا الوقت الذي ضعف فيه اليقني
يكون لديه علم يف احلكم الشرعية اليت تبىن عليها األحكام ليكون مقنعا ملن حياجه 

 .  ، واهللا املستعان ، أو مشاغب ، والتعليل حىت ال تبقى شبهة ملعارض لدليلبا

 حكم كشف املرأة وجهها أمام األعمى والقراءة عليه 
هل جيوز للفتاة أن تكشف وجهها لألعمى والقراءة عليه حيث إنه :   س- ٧٦

 ؟  مدرس متوسط
ة إىل الرجل فمنهم من  اختلفوا يف جواز نظر املرأ- رمحهم اهللا - إن العلماء : ج
≅  {:  إنه ال جيوز لعموم قوله تعاىل:  قال è% uρ ÏM≈uΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 zôÒ àÒøó tƒ ôÏΒ £Ïδ Ì≈ |Áö/r& zôàxøt s† uρ 

£ßγ y_ρ ãèù { )١(  . 

 هي وحفصة أهنا كانت عند النيب  { - رضي اهللا عنها -لمة وحلديث أم س
فقال .  إنه أعمى ال يبصرنا:  ، فقالت  احتجبا منهفدخل ابن أم مكتوم فقال النيب 

 .  )٢( } أفعمياوان أنتما النيب 
إنه جيوز للمرأة أن تنظر إىل الرجل بشرط أن ال يكون نظرها :  ومن العلماء من قال

اعتدي  {:   قال لفاطمة بنت قيسلشهوة وال لتمتع وهذا القول هو الراجح ألن النيب 

 .  )٣( }نه رجل أعمى تضعني ثيابك عنده يف بيت ابن أم مكتوم فإ
 .   يستر عائشة وهي تنظر إىل احلبشة يلعبون حبراهبم يف املسجدوكان النيب 

                                                 
 .  ٣١:  سورة النور آية) ١(
 .  )٤١١٢(للباس ، أبو داود ا )٢٧٧٨(الترمذي األدب ) ٢(
، أبو داود الطالق  )٣٢٢٢(، النسائي النكاح  )١١٣٥(، الترمذي النكاح  )١٤٨٠(مسلم الطالق ) ٣(

 .  )٢١٧٧(، الدارمي النكاح  )١٢٣٤(، مالك الطالق  )٢٢٩٠(
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، وال شك أنه  وكذلك كان إذا خطب الرجال يف يوم العيد نزل إىل النساء فخطبهن
 .  إذا كان خيطبهن فإهنن سينظرن إليه وكان معه بالل 

:   هبا من منع نظر املرأة إىل الرجل فإن اهللا تعاىل يقول فيهاوأما اآلية اليت استدل
}  ≅ è% uρ ÏM≈ uΖÏΒ ÷σßϑ ù=Ïj9 zôÒ àÒøó tƒ ôÏΒ £Ïδ Ì≈ |Á ö/r& { )ومن للتبعيض )١  . 

، فإنه يف هذه احلال   من النظر إىل الرجل بشهوة أو لتمتعوهي صادقة مبا إذا منعن
 .  ويبقى ما عدا ذلك على ما جاءت به السنة عن النيب .  جيب عليها غض البصر

وأما حديث أم سلمة فإن يف صحته نظرا ألن راويه عن أم سلمة هو موالها نبهان 
ه هكذا ال ميكن أن وحديث تكون فيه درجت.  قال فيه ابن عبد الرب إنه رجل جمهول

، لكن جيب كما أسلفنا  يعارض األحاديث الصحيحة الواضحة يف جواز نظر املرأة للرجل
 .  ، واهللا أعلم ، فإن ذلك ال جيوز ، أو نظر متتع أن ال يكون نظرها إليه نظر شهوة

  حكم احللف بالنيب 
م وأصبح اعتاد بعض الناس عندنا يف مصر احللف بالنيب يف معامالهت:   س- ٧٧

األمر عاديا فعندما نصحت أحد هؤالء الذين حيلفون بالنيب أجابين بأن هذا تعظيم 
 ؟  ، ما احلكم يف ذلك للرسول وهذا ليس فيه شيء

 أو غريه من املخلوقني  أو بغريه من املخلوقني أو بصفة النيب  احللف بالنيب : ج
:  ، أو قال والنيب:  قال ف، فإذا أقسم أحد بالنيب  حمرم بل هو نوع من الشرك

، أو أقسم بغري هؤالء فقد عصى  ، أو بإسرافيل ، أو جبربيل ، أو أقسم بالكعبة والرسول
من كان حالفا فليحلف باهللا أو  {:  قال النيب .  ، ووقع يف الشرك اهللا ورسوله

 وقول احلالف )٣( }من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك  {:   وقال)٢( }ليصمت 
                                                 

 .  ٣١:  سورة النور آية) ١(
، النسائي األميان  )١٥٣٤(ألميان ، الترمذي النذور وا )١٦٤٦(، مسلم األميان  )٢٥٣٣(البخاري الشهادات ) ٢(

،  )٢/٧(، أمحد  )٢٠٩٤(، ابن ماجه الكفارات  )٣٢٤٩(، أبو داود األميان والنذور  )٣٧٦٦(والنذور 
 .  )٢٣٤١(، الدارمي النذور واألميان  )١٠٣٧(مالك النذور واألميان 

 .  )٢/١٢٥(، أمحد  )٣٢٥١(، أبو داود األميان والنذور  )١٥٣٥(الترمذي النذور واألميان ) ٣(
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هذا النوع من التعظيم هنى عنه :   جوابه أن نقول إن هذا تعظيم للنيب بالنيب 
 .   وبني أنه نوع من الشرك النيب

 ال يكون يف خمالفة تعظيم النيب  باالبتعاد عن هذا احللف ألن فتعظيم النيب 
 وهلذا قال اهللا ، وهذا االمتثال يدل على حمبته   بل يف امتثال أمره واجتناب هنيه النيب

ö≅è% β  {:  تعاىل يف قوم ادعوا حمبة اهللا Î) óΟçFΖä. tβθ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ós ãƒ ª!$# öÏøó tƒ uρ ö/ä3s9 

ö/ä3t/θ çΡèŒ 3 { )١(  . 
، فامتثل   التعظيم الذي يستحقه عليه الصالة والسالمفإذا أردت أن تعظم النيب 

 .  ، وبذلك تكون معظما لرسول اهللا  ، واجتنب هنيه يف كل ما تقول وتفعل أمره
فنصيحيت إلخواين الذين يكثرون من احللف بغري اهللا بل الذين حيلفون بغري اهللا 

 امتثاال - سبحانه وتعاىل - وأن ال حيلفوا بأحد سوى اهللا نصيحيت هلم أن يتقوا اهللا 
 واتقاء للوقوع يف الشرك )٢( }هللا من كان حالفا فليحلف با {:   بقولهألمر النيب 

 .  )٣( }من حلف بغري اهللا فقد كفر وأشرك  { الذي دل عليه قول النيب 

 حكم تسخري اجلن الستخراج الكنوز املدفونة يف األرض 
ن األرض وعليها أمسع أن هناك كنوز مدفونة وموضوعة قدميا يف باط:   س- ٧٨

رسم اجلن ولكي يستخرجوا هذا الكرت يذهب العارفون بأماكنها إىل الشيخ الفالين 
وعنده علم كاف عن كيفية استخراج الكرت والتعامل مع اجلن فيقرءون عليه القرآن 

، هل هذا  الكرمي والطالسم ويقال بأهنم اعتادوا استخراجها وقدروا على هزمية اجلن
 ؟  جائز

                                                 
 .  ٣١:  سورة آل عمران آية) ١(
، النسائي األميان  )١٥٣٤(، الترمذي النذور واألميان  )١٦٤٦(، مسلم األميان  )٢٥٣٣(البخاري الشهادات ) ٢(

،  )٢/٧(، أمحد  )٢٠٩٤(، ابن ماجه الكفارات  )٣٢٤٩(، أبو داود األميان والنذور  )٣٧٦٦(والنذور 
 .  )٢٣٤١(، الدارمي النذور واألميان  )١٠٣٧(ميان مالك النذور واأل

 .  )٢/١٢٥(، أمحد  )٣٢٥١(، أبو داود األميان والنذور  )١٥٣٥(الترمذي النذور واألميان ) ٣(
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، فإن هذه الطالسم اليت حيضرون هبا اجلن ويستخدموهنم  العمل ليس جبائز هذا : ج
$$!» „tΒ õ8Îô³ç  {:  قال اهللا تعاىل.  ، والشرك أمره خطري هبا ال ختلو من شرك Î/ ô‰s)sù tΠ§ym 

ª!$# Ïµø‹n= tã sπ̈Ψ yf ø9$# çµ1uρ ù'tΒ uρ â‘$̈Ψ9$# ( $ tΒ uρ šÏϑ Î=≈©à= Ï9 ôÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪ { )والذي يذهب إليه يغرهم  )١
 .  ، ويغريهم مبا يعطيهم من األموال يغرهم بأنفسهم وأهنم على حق:  ويغريهم

 .  والواجب قطيعة هؤالء وأن حيذر إخوانه املسلمني من الذهاب إليهم
،  ، ويبتزون أمواهلم بغري حق والغالب من أمثال هؤالء أهنم يلعبون على الناس

حنن قلنا وصار :  ، ويقولون ، مث إذا وافق أخذوا ينشرونه بني الناس ويقولون القول خترصا
 .  ادعوا دعاوى باطلة خيدعون هبا الناس.  كذا وأننا نوافق

احذروا أن متتطوا الكذب على :  ، وأقول مروإنين أوجه النصيحة إىل من ابتلوا هبذا األ
 .  الناس والشرك باهللا

، وعليكم أن تتوبوا إىل اهللا من هذا  ، واحلساب يوم القيامة عسري فإن أمر الدنيا قريب
 .  ، وتطيبوا أموالكم واهللا املوفق ، وأن تصححوا أعمالكم العمل

 حكم عمل الكعك والبسكويت يف العيد واملواسم 
، ويف السابع  يف بلدنا عادات مثل عمل الكعك والبسكوت يف العيد:   س- ٧٩

،  والعشرين من رجب حيضرون اللحوم والفاكهة واخلبز كذلك يف النصف من شعبان
، ويف  ، ويف شم النسيم ، وغريها ، والفرائس  حيملون احللوىويف مولد النيب 

 ؟  ، ما حكم الشرع يف هذا العمل عاشوراء
، فإنه ال  ار الفرح والسرور يف أيام العيد عيد الفطر أو عيد األضحى أما إظه: ج

،  ، والشرب ، ومن ذلك أن يأيت الناس باألكل بأس به إذا كان يف احلدود الشرعية

                                                 
 .  ٧٢:  سورة املائدة آية) ١(
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ام أكل وشرب وذكر أيام التشريق أي {:   أنه قال، وقد ثبت عن النيب  وما أشبهها

 .   يعين بذلك الثالثة أيام اليت بعد عيد األضحى)١( } هللا 
وكذلك يف عيد األضحى الناس يضحون ويأكلون ضحاياهم ويتمتعون بنعم اهللا 

 .  عليهم
أما إظهار الفرح يف السابع والعشرين من رجب أو يف ليلة النصف من شعبان أو 

، وال حيضر إذا دعي اإلنسان إليه لقول  ومنهي عنه،  ، فإنه ال أصل له يف يوم عاشوراء
 .  )٢( }إياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة  {:  النيب 

فأما ليلة السابع والعشرين من رجب فإن الناس يدعون أهنا ليلة املعراج اليت عرج 
، وكل شيء مل يثبت   وهذا مل يثبت من الناحية التارخييةا إىل اهللا  فيهبالرسول 
مث على تقدير ثبوت .  ، أو املبين على الباطل باطل ، والبناء على الباطل باطل فهو باطل

، فإنه ال جيوز لنا أن حندث فيها شيئا من  أن تلك الليلة ليلة السابع والعشرين من رجب
 فإذا كان مل يثبت عمن لعبادات ألن ذلك مل يثبت عن النيب شعائر األعياد أو شيئا من ا

، وهم أشد الناس حرصا على  ، ومل يثبت عن أصحابه الذين هم أوىل الناس به عرج به
 وعلى ، فكيف جيوز لنا أن حندث ما مل يكن على عهد النيب  ، وعلى شريعته سنته

 .  عهد أصحابه
وال يف .   يف تعظيمها شيءت عن النيب وأما ليلة النصف من شعبان فإنه مل يثب

 .  إحيائها وإمنا أحياها بعض التابعني بالصالة والذكر ال باألكل والفرح وهو شعار األعياد
 )٣( }يكفر السنة املاضية  {:   سئل عن صومه فقالوأما يوم عاشوراء فإن النيب 

وكما أنه ليس فيه شيء من .  ليس يف هذا اليوم شيء من شعائر األعياد، و يعين اليت قبله

                                                 
 .  )٥/٧٥(، أمحد  )١١٤١(مسلم الصيام ) ١(
، ابن  )٢٩٥٤(، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء  )١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين  )٨٦٧(مسلم اجلمعة ) ٢(

 .  )٢٠٦(، الدارمي املقدمة  )٣/٣١١(، أمحد  )٤٥(ماجه املقدمة 
 .  )٥/٣٠٨(، أمحد  )١١٦٢(مسلم الصيام ) ٣(
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شعائر األعياد فليس فيه شيء من شعائر األحزان أيضا فإظهار احلزن أو الفرح يف هذا 
 يف هذا اليوم إال صومه مع أنه عليه الصالة اليوم كالمها خالف السنة ومل يرد عن النيب 

أو يوما بعده حىت خنالف اليهود الذين كانوا يصومونه والسالم أمر أن نصوم يوما قبله 
 .  وحده

 حكم قول أيب العزيز أو أخي الكرمي 
والدي :  أرى بعض الناس يكتب يف رسائله ألخيه أو لوالده فيقول:   س- ٨٠

العزيز أو أخي الكرمي أو أخيت الكرمية وغري ذلك من أمساء اهللا احلسىن هل هذا فيه 
 ؟  شيء
ô‰s)s9 öΝà2  {:  ، قال اهللا تعاىل  فيه شيء بل هو جائز هذا ليس: ج u!% y` Ñ^θß™ u‘ ôÏiΒ 

öΝà6Å¡àΡr& î“ƒÍ•tã Ïµø‹n= tã $ tΒ óΟšG ÏΨ tã ëÈƒ Ìym Νà6ø‹n= tæ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ Ô∃ρ âu‘ ÒΟŠ Ïm §‘ ∩⊇⊄∇∪ { )١(  . 

$  {:  وقال تعاىل oλm; uρ î¸ ötã ÒΟŠ Ïàtã ∩⊄⊂∪ { )٢(  . 

 .  )٣( }ابن الكرمي ابن الكرمي يوسف إن الكرمي  {:  وقال النيب 
، لكن اتصاف اهللا هبا ال مياثله  فهذا دليل على أن مثل هذه األوصاف تصح هللا ولغريه

 .  ، وصفات املخلوق تليق به ، فإن صفات اخلالق تليق به شيء من اتصاف املخلوق هبا
، وال يقصد هبا  ندهالعزيز ألنه عزيز عليه غال ع:  وقول القائل ألبيه أو أمه أو صديقه

 .  أبدا الصفة اليت تكون هللا 

 حكم التسبيح باملسبحة 
ما حكم الشرع يف نظركم يف املسبحة فكثري منا بعد الفراغ من :   س- ٨١

 ؟  الصالة يسبح هبا
                                                 

 .  ١٢٨:  سورة التوبة آية) ١(
 .  ٢٣:  سورة النمل آية) ٢(
 .  )٢/٩٦(، أمحد  )٣٢١٠(البخاري أحاديث األنبياء ) ٣(
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، وليكن ذلك   األوىل واألفضل لإلنسان أن يعقد التسبيح بأنامله أي بأصابعه: ج
، هكذا جاءت السنة عن النيب عليه  ن أن يسبح باليمني واليسار، فإنه أفضل م باليد اليمىن

،  إهنن مستنطقات:  ، وقال الصالة والسالم فقد أمر أن يعقد الذكر والتسبيح باألنامل
 .   يعقد التسبيح بيمينهوكان 

 :  أما التسبيح باملسبحة ففيه أمور خمالفة وهي
 .   التسبيح باألنامل فيما أرشد إليه من عقدخمالفة النيب :  أوال
إن هذه املسبحة قد تؤدي أحيانا إىل الرياء وال سيما فيمن نراهم جيعلوهنا يف :  ثانيا

:  جيعلون فيها ألف حبة مث يتقلدوهنا يف أعناقهم كأمنا يقولون للناس.  أعناقهم كالقالدة
 .  انظروا إلينا نسبح ألف مرة

 .  إهنا قد تؤدي إىل الرياء:  لكين أقولإن كل من استعملها يكون مرائيا :  وال أقول
إن هذه املسبحة يستعملها اإلنسان يف عد التسبيح فالغالب أن يفوته حضور :  ثالثا
،  ، وقلبه غافل ، جتده معتمدا على هذه اخلرزات املعدودة املعينة ويفرطها حبة حبة قلب

الناس الذين ميرون من وهلذا نرى هؤالء الذين يسبحون يف املسبحة نرى أعينهم تدور يف 
 أن قلوهبم غافلة متعلقة - واهللا أعلم -، والذي يبدو  ، وتتحرك شفاههم بالتسبيح حوهلم

 .  مبا ينظرون إليه إذ إن القلب غالبا متعلق بالنظر
إن األفضل أن ال يسبح اإلنسان باملسبحة وأن يعقد باألنامل كما أرشد :  هلذا أقول

 .   واهللا أعلمإليه النيب 

 هل للربح التجاري حد يقف عليه وما هو حكم التسعري 
 ؟  هل للتجارة حد يف الربح وما حكم التسعرية:   س- ٨٢
 فاهللا تعاىل قد يسوق الرزق الكثري إىل  الربح ليس له حد فإنه من رزق اهللا : ج
 ، يكون قد اشترى الشيء بثمن ، فأحيانا يربح اإلنسان العشرة مبائة أو أكثر اإلنسان
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، فريبح كثريا كما أن األمر يكون بالعكس قد يشتري السلعة  ، مث ترتفع األسعار رخيص
 .  ، فال حد للربح الذي جيوز لإلنسان أن يرحبه ، وترخص رخصا كبريا يف الغالء

، وربح على الناس  ، وتسويقها نعم لو كان هذا اإلنسان هو الذي خيتص هبذه السلعة
 ألن هذا يشبه البيع على املضطر ألن الناس إذا تعلقت حاجتهم ، فإنه ال حيل له ذلك كثريا

.  ، فإهنم حباجة إىل الشراء منه ، ومل يكن موجودا إال عند شخص معني هبذا الشيء
، وأن تتدخل  ، ومثل هذا جيوز التسعري عليه ، ولو زادت عليهم األمثان وسيشترون منه

، ومينعونه من الربح  سبا ال يضره نقصه، فيضربون له رحبا منا ، ووالة األمر احلكومة
 .  الزائد الذي يضر غريه

 :  ومن هنا نعرف أن التسعري ينقسم إىل قسمني
 قسم يلجأ إليه والة األمور لظلم الناس واحتكارهم وهذا ال بأس به ألنه من - ١

 )١( }ال حيتكر إال خاطئ  {:   أنه قال، وقد ثبت عن النيب  السياسة احلسنة
، وإذا كان خاطئا فإنه جيب أن يصحح مساره عن  واخلاطئ من ارتكب اخلطأ العمد

، والناس يف حاجة  ، ومل تكن عند غريه فإذا احتكر اإلنسان سلعة.  طريق والة األمر
يتضرر به ، وأن يضربوا الربح الذي ال  ، فإن على والة األمور أن يتدخلوا يف هذا إليها
 .  ، وينتفع به املشتري البائع
 إما لقلة  أما إذا كان ارتفاع األسعار ليس نامجا عن ظلم بل هو من اهللا - ٢
، فإن هذا ال حيل التسعري فيه  ، أو لسبب من األسباب اليت تؤثر يف االقتصاد العام الشيء

 وهلذا د اهللا ألن هذا ليس إزالة ظلم هذا الشخص الذي رفع السعر فإن األمور بي
 جاءوا إليه وقالوا يا رسول اهللا سعر لنا ملا غال السعر يف املدينة على عهد النيب  {

 وما أحد هللا وإين ألرجو أن ألقى ا.  فقال إنه تعاىل هو املسعر القابض الباسط الرازق

                                                 
، ابن ماجه التجارات  )٣٤٤٧(، أبو داود البيوع  )١٢٦٧(، الترمذي البيوع  )١٦٠٥(مسلم املساقاة ) ١(

 .  )٢٥٤٣(، الدارمي البيوع  )٦/٤٠٠(، أمحد  )٢١٥٤(
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 من أن يسعر هلم ألن هذا فامتنع النيب .  )١( }منكم يطلبين مبظلمة يف دم وال مال 
 .  الغالء ليس من فعلهم وصنيعهم

، وإن  إن كان سببه إزالة الظلم فال بأس به:  وهبذا نعرف أن التسعري على قسمني
 التسعري هنا يكون كان ظلما هو بنفسه حبيث يكون الغالء ليس من ظلم اإلنسان فإن

 .  ظلما وال جيوز

 حكم التحية بغري حتية اإلسالم 
بعض الناس إذا قدم على مجاعة فال يسلم عليهم بتحية اإلسالم بل :   س- ٨٣

 ؟  يسلم بكالم عامي قد يكون ثابت عندهم فما حكم الشرع يف ذلك
ل منهم  هذا من اجلهل أو التهاون والذي حيمل بعض الناس على هذا إما جه: ج

لكن اجلهل أهون من .  ، وكالمها مذموم ، وإما هتاون وعدم مباالة باألمر املشروع
 .  التهاون ألن اجلاهل إذا علم يسري على الطريق الصحيح لكن البالء بالتهاون

، وأن يبدءوا بالتحية املشروعة  وهلذا ننصح إخواننا الذين اعتادوا على هذا أن يدعوه
، مث  السالم عليكم:  ، فيقول إذا دخل على الناس أو أقبل عليهم ا، مث حييوا ثاني أوال

 .  حيييهم مبا يناسب من التحيات الغري ممنوعة
وكذلك أيضا إذا دخل أحد على شخص وسلم عليه السالم املشروع فإنه ال يكتفي 

مث به ، بل هو آ ، فإن ذلك ال جيزئه ، أو ما أشبه هذا ، أو حياك اهللا أهال ومرحبا:  بقوله
:  ، فالواجب أن ترد عليه بقولك السالم عليكم:  ، يعين إذا قال قائل إذا اقتصر عليه

أما إن اقتصرت .  عليك السالم أو وعليك السالم أو عليكم السالم باجلمع أو وعليكم
، فإنك مل تأت بالواجب عليك من رد السالم  أهال ومرحبا وما أشبه ذلك:  على قولك
sŒÎ)uρ ΛäŠ#  {:  لقوله تعاىل Íh‹ãm 7π̈ŠÅs tFÎ/ (#θ –Šys sù z|¡ôm r'Î/ !$ pκ÷]ÏΒ ÷ρ r& !$ yδρ–Šâ‘ 3 { )٢(  . 

                                                 
،  )٣/٢٨٦(، أمحد  )٢٢٠٠(، ابن ماجه التجارات  )٣٤٥١(، أبو داود البيوع  )١٣١٤(الترمذي البيوع ) ١(

 .  )٢٥٤٥(الدارمي البيوع 
 .  ٨٦:  سورة النساء آية) ٢(
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، مل  أهال ومرحبا حياك اهللا:  ، بقوله السالم عليكم:  والذي جييب املسلم القائل
، دعاء  السالم عليكم:  ، ووجه ذلك أن قول املسلم يكن حيا بأحسن مما حيي به وال رد
،  ، وهو أيضا سالم وأمن ، آفات الدنيا وآفات اآلخرة بأن يسلمك اهللا من مجيع اآلفات
 .  فهو سالم وإخبار بالسالم واألمن

، وغاية ما  ن الدعاء، مل تأت مبثله م ، أو أهال ومرحبا حياك اهللا:  وأنت إذا قلت
السالم :  ففي قوله.  ، وهو قد حياك ودعا لك وأمنك هنالك أنك حييته هبذه التحية

، هلذا جيب التنبه هلذه  ، ويف قولك مرحبا وأهال جمرد حتية فقط عليكم حتية ودعاء وتأمني
 .  ، مث بالتحية املباحة ثانيا ، وأن يرد اإلنسان السالم مبثله أوال املسألة

 م إجراء عمليات التجميل حك
 ؟  ما احلكم يف إجراء عمليات التجميل:   س- ٨٤
 :   التجميل املستعمل يف الطب ينقسم إىل قسمني: ج

، فهذا ال بأس  جتميل بإزالة العيب احلاصل على اإلنسان من حادث أو غريهأحدمها 
أن يتخذ أنفا من  أذن لرجل قطع أنفه يف احلرب وأذن له ، وال حرج فيه ألن النيب  به

، وألن الرجل الذي عمل عملية التجميل  ذهب إلزالة التشويه الذي حصل بقطع األنف
، ولكنه أراد أن يزيل  هنا ليس قصده أن يطور نفسه إىل حسن أكمل مما خلقه اهللا عليه

 .  عيبا حدث
م  فهو التجميل الزائد الذي ليس من أجل إزالة العيب فهذا حمر، أما النوع الثاين

 النامصة واملتنمصة والواشرة واملستوشرة والوامشة لعن النيب  {وال جيوز وهلذا 

 .   ملا يف ذلك من إحداث التجميل الكمايل الذي ليس إلزالة العيب)١( }واملستومشة 

                                                 
، النسائي الزينة  )١٧٥٩(، الترمذي اللباس  )٢١٢٤(، مسلم اللباس والزينة  )٥٥٩٣(البخاري اللباس ) ١(

 .  )٢/٢١(، أمحد  )١٩٨٧(، ابن ماجه النكاح  )٤١٦٨(، أبو داود الترجل  )٥٠٩٥(
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،   للطالب الذي يقرر عليه دراسة هذا العلم فال حرج عليه أن يتعلمهأما بالنسبة
، بل ينصح من يطلب منه هذا النوع من  ولكن ال يعمله يف احلال الىت يكون فيه حراما

، ألن النصيحة إذا  ، ويكون يف هذا فائدة ، وال جيوز التجميل ينصحه بأن هذا حرام
ريض أو من يطلب العملية يقتنع أكثر مما يقتنع جاءت من الطبيب نفسه فإن الغالب أن امل

 .  لو أن أحدا غريه نصحه بذلك
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 احللقة الثالثة 

 املقدمة 
، ومن سيئات  ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره

َ    ، ومن ي ضلل فال هاد ي  له                 ُ   ّ   ، من يهده اهللا فال م ضل  له أعمالنا  ِ  إال اهللا ، وأشهد أن ال إله       ُ          
$  {،                ً             ، وأشهد أن حممد ا عبده ورسوله وحد ال شريك له pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# ¨,ym 

Ïµ Ï?$ s)è? Ÿω uρ ¨è∫θ èÿ sC ω Î) ΝçFΡr&uρ tβθßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ { )١(  ،}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θà)®?$# ãΝä3−/u‘ “ Ï% ©!$# /ä3s)n= s{ 

ÏiΒ <§ø¯Ρ ;ο y‰Ïn≡uρ t,n= yz uρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_ ÷ρ y— £]t/uρ $ uΚ åκ÷]ÏΒ Zω% y Í̀‘ #ZÏWx. [!$ |¡ÎΣ uρ 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# “ Ï%©!$# tβθ ä9u!$ |¡s? Ïµ Î/ 

tΠ% tnö‘ F{$#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3ø‹n= tæ $ Y6ŠÏ% u‘ ∩⊇∪ { )٢(   ،}  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ à) ®? $# ©! $# (#θ ä9θ è% uρ Zω öθ s% 

# Y‰ƒ Ï‰ y™ ∩∠⊃∪ ôx Î= óÁ ãƒ öΝ ä3 s9 ö/ ä3 n=≈ yϑ ôã r& ö Ï øó tƒ uρ öΝ ä3 s9 öΝ ä3 t/θ çΡ èŒ 3  tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰ s) sù y—$ sù # ·— öθ sù 

$ ¸ϑŠ Ïà tã ∩∠⊇∪ { )٣(  . 
 :  أما بعد

           ً        ً         ّ          ورثوا دينار ا وال درمه ا وإمنا ور ثوا العلم ، وإن األنبياء مل ي فإن العلماء هم ورثة األنبياء
 .                 ٍّ     ٍفمن أخذه أخذ حبظ  وافر 

 #$!Æìsùötƒ ª  {:   حيث يقول تبارك وتعاىلوملا كان للعلماء من املرتلة العالية يف دين اهللا 

t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝä3ΖÏΒ t Ï%©!$#uρ (#θ è?ρ é& zΟù= Ïè ø9$# ;M≈y_ u‘ yŠ 4 { )كان علينا أن نقدر هلم قدرهم  اآلية )٤
فال نبخس حقهم وال .  ونعرف مكانتهم ونرتهلم منازهلم اليت أنزهلم إياها اهللا ورسوله 

اك إال ألهنم السراج املنري يف حوالك الظالم وما ذ.  ننتقصهم بل ندعو هلم ونترحم عليهم
 .  وهم هداة اخلري والرشاد

                                                 
 .  ١٠٢:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ١:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٧١ - ٧٠:  تانياآلسورة األحزاب ) ٣(
 .  ١١:  سورة اجملادلة آية) ٤(
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 كان أول من قام هبذا وملا كان للفتوى من األمهية واخلطورة العظمى يف دين اهللا 
 املنصب الشريف والعظيم سيد املرسلني وإمام املتقني وخامت النبيني حممد بن عبد اهللا 

≅ö  {:  وكان كما قال له أحكم احلاكمني.  نيفكان يفيت عن اهللا بوحيه املب è% !$ tΒ ö/ä3è= t↔ ó™ r& 

Ïµ ø‹n= tã ôÏΒ 9ô_ r& !$ tΒ uρ O$ tΡr& zÏΒ tÏÏk= s3tG çRùQ$# ∩∇∉∪ { )لة على فكانت فتاواه جوامع األحكام ومشتم )١
 .  فصل اخلطاب

ُ                                                    مث قام بالفتوى بعده ب ر ك اإلسالم وعصابة اإلميان وعسكر القرآن وجند الرمحن أولئك   ُ                   
ُ           ً  ألني  األمة قلوب اأصحابه  وكانوا خمتلفني فمنهم املكثر .               ً ، وأقلها تكلف ا              ً ، وأعمقها علم ا    
 .  )٢(، واملتوسط  ، واملقل منها

 .  إىل وقتنا احلاضر.  . . لتابعنيمث جاء من بعدهم التابعون وتابعو ا
، وسدوا فرجة  ويف عصرنا احلاضر جند العلماء األفاضل قد قاموا هبذا األمر العظيم

، حيث كانت احلاجة ملحة لتبيني جوانب الدين وما أشكل على  كبرية يف هذا الدين
 .  الناس من أمور دينهم ودنياهم
ي يذاع يف اململكة العربية السعودية الذ"  نور على الدرب"  وقد رأيت يف برنامج
           ً                                  وحيث إن كثري ا من الناس ال يتسىن هلم االستماع لتلك .    ً     ً              خري ا كثري ا وفوائد عظيمة

 .  ، وذلك لتعم الفائدة للجميع الفتاوى اليت تذاع فأحببت أن أقيد بعضها
 يف هذا األمر فجمعت ما تيسر يل مجعه من الفتاوى لفضيلة فاستعنت باهللا 

 - حفظه اهللا تعاىل -صاحب الفضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان .  اشيخن
، ومما ينبغي  ، واإلذن بنشرها              ً          ، فتفضل مشكور ا مبراجعتها مث قمت بعرضها على فضيلته

 :  التنبيه عليه يف هذا الكتاب أمور وهي

                                                 
 .  ٨٦:  سورة ص آية) ١(
 .  ٣٩/١،  ٣٨إعالم املوقعني عن رب العاملني ) ٢(
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،  دة يف هذا الكتابلقد قمت بعون اهللا تعاىل بعزو اآليات واألحاديث املوجو:     ً أول ا
، وإمنا أكتفي بإرجاع القارئ إىل مواضعها  وأنا يف ذلك ال ألتزم حتقيقها وبيان درجتها

 .  من الكتب
 .  اكتفيت بذكر اجلزء والصفحة وذلك خشية اإلطالة:      ً ثاني ا
، وذلك               ً                                                 مل ألتزم التزام ا كليا بترتيب الفتاوى على األبواب الفقهية من غريها:      ً ثالث ا
 .   عددها يف كل بابلقلة

 أن يوفقين إىل استكمال ما تبقى من هذه الفتاوى - تبارك وتعاىل -    ً          وأخري ا أسأل اهللا 
 .                                        ً             كما أسأله تبارك وتعاىل أن جيعل عملي خالص ا لوجهه الكرمي.  يف أجزاء آتية

، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 .  به أمجعنيوصح

كتبه عادل بن علي الفريدان
 هـ٢٣/١٠/١٤١٠
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 ما حكم املرور بني يدي املصلي وخصوصا يف احلرمني 
، فال بد                                                        ً بعض الناس يصلي على باب املسجد النبوي أو املسجد احلرام مثل ا:  ١س

 ؟  ؟ وهل عليه منعهم أم ال       ُ   ّ        ، فهل ي ؤث ر يف صالته من مرور الناس بني يديه
ً                                ، وليس له منعهم أيض ا ألن احلاجة تدعو إىل املرور لوجود  يؤثر هذا يف صالته ال : ج                   

 كان يصلي ، ألن النيب  ، ويف منع الناس من املرور حرج الزمحة وكثرة الناس واملصلني
فاحملالت الضيقة واملتزامحة .  )١(، ومل مينعهم  ، والناس ميرون بني يديه يف املسجد احلرام
، أما فيما عدا ذلك فإنه  ، واجلوامع الكبار هذه هلا خاصية للمشقة ريفنيمثل احلرمني الش

، وللمصلي أن مينع املار بني يديه إذا كان ليس أمامه  ال جيوز املرور بني يدي املصلي
ّ                                           ، أما من مر  من وراء السترة إذا كان املصلي يصلي إىل سترة سترة ّ                 ، ومر  املار من ورائها                 

ً        ّ   فهذا أيض ا ال يؤث ر ع ّ                ليه إمنا مينع من مر  بينه وبني سترته                          . 

 هل تصح صالة من يصلي الصبح يف الساعة السادسة 
من األوقات املنهي عن الصالة فيها من بعد صالة الفجر إىل طلوع الشمس :  ٢س
                 ُ                                              ، فما رأيكم فيمن ي صلي الصبح يف الساعة السادسة أو الساعة السادسة  قيد رمح

حيحة أم أن وقت الصالة قد انتهى يف هذا الزمن ، هل صالته ص             ً والربع تقريب ا
 ؟  احملدود
 صالة الصبح ال حتدد بالساعات ألن الساعات ختتلف باختالف األزمان : ج

، وينتهي  ، فيبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاين واألمكنة حتدد صالة الصبح بالتوقيت الشرعي
، فمن   إىل طلوع الشمس، من طلوع الفجر الثاين بطلوع الشمس هذا وقت صالة الفجر

،  صلى الفجر يف هذا الوقت ما بني طلوع الفجر إىل طلوع الشمس فقد أداها يف وقتها
، فإنه جيب على املسلم أن يصلي  واألفضل اإلسراع هبا يف أول وقتها إذا كان هناك مجاعة

 .  مع اجلماعة
                                                 

 .  ١/٥٧٦انظر كالم ابن حجر يف فتح الباري ) ١(
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لثاين إىل أن ترتفع أما بالنسبة للنافلة فإنه يبدأ وقت النهي عنها من طلوع الفجر ا
 هنى عن الصالة يف هذا ويف هذا الوقت ال جيوز التنفل ألن النيب .  الشمس قيد رمح

أما حالة سبب من النوافل كتحية املسجد فهذا خمتلف فيه بني أهل العلم هل .  )١(الوقت 
 ؟  يؤدى يف وقت النهي أو ال

      ً             ، فمثل ا صالة الكسوف  االراجح واهللا أعلم أن ذوات األسباب تفعل إذا حصل سببه
، وكذلك حتية املسجد تصلى ألن هذه منوطة  ، وكذلك صالة اجلنازة تصلى ُ    ت صلى
، وإذا وجد السبب فإنه تشرع الصالة اليت علقت به لعموم النصوص اليت فيها  بأسباهبا

 .  األمر بالصالة عند وجود أسباهبا يف عموم األوقات

 ول هل جيوز اختراق الصفوف إىل الصف األ
، ومن مث خيترقون الصفوف إىل  يوجد أناس ال حيضرون الصالة إال متأخرين:  ٣س

، فهل فعلهم هذا جائز وما نصيحتكم  الصف األول بزحام وقلة احترام ملن سبقوهم
 ؟               ً ، جزاكم اهللا خري ا هلم

 يتعني على املسلمني العناية بصفوف الصالة وإكمال الصف األول فاألول وسد : ج
 .  اخللل بينهماالفرج و

 .  )٢( كما أرشد إىل ذلك النيب 
ً                                              أما ما ذكره السائل من أن أناس ا يتخللون الصفوف إىل الصف األول فهذا إذا كان يف                              
                   َّ                                                 الصف األول فرج مل تسد  فإنه ال حرج على هؤالء الذين يتخللون إليها ألن من يف 

، فهؤالء    ً          مر ا جيب عليهم، وتركوا أ ، وقد أسقطوا حقهم الصفوف مل يسدوا هذا اخللل
الذين اخترقوا إليها وسدوها يكونون مأجورين يف ذلك ألهنم مشوا إىل فرجة يف الصف 

، وإمنا  ، أما إذا كان املراد أن هؤالء يدخلون من بني املصلني وليس هناك فرج لسدها

                                                 
 .  ٢/٥٨انظر فتح الباري ) ١(
 .  ٣٦٦ - ٢/٣٦٥ون املعبود ، ع ١٦٤،  ١/١٦٣انظر صحيح ابن ماجه ) ٢(
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 فيه ، ألن هذا ، وإجياد فرج مل تكون موجودة فهذا ال جيوز يدخلوهنا ملضايقة املصلني
، وفيه إشغال للمصلني وقد يكون من التخطي لرقاب الرؤوس بدون  مضايقة للمصلني

 .  مربر

                    ّ                            رجل فقد املاء ومل يصل  حىت رجع إىل بيته فهل عليه إمث 
ذهبت يف وقت ما إىل منطقة بعيدة ال يوجد فيها ماء وحان وقت الصالة :  ٤س

ة إىل أن رجعت إىل البيت ، فأجلت الصال ومل أصل ألين ال أعرف كيفية التيمم
 ؟  فصليتها بعد أن توضأت فهل علي من ذلك إمث

θ#)  {:   وتعاىل يقول- سبحانه - ال جيوز تأخري الصالة عن وقتها ألن اهللا : ج à)¨?$$ sù 

©!$# $tΒ ÷Λä÷èsÜtFó™$# { )والنيب   )١ ،يقول   :}  ٢( }جعلت يل األرض مسجًدا وطهوًرا(  ،

فكان .  )٤( )٣( }صالة فعنده طهوره وتربتها طهوًرا فأميا عبد أدركته ال {ويف رواية 

=öΝn  {:  ، قال تعاىل عليك إذا أدركتك الصالة ومل جتد ماء أن تتيمم بالصعيد الطيب sù 

(#ρ ß‰ÅgrB [!$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè |¹ $ Y6 ÍhŠsÛ (#θ ßs |¡øΒ $$ sù öΝà6Ïδθ ã_ âθ Î/ Νä3ƒ Ï‰÷ƒ r&uρ çµ ÷Ψ ÏiΒ 4 { )وأنت إذا مل  )٥ ،

والصعيد الطيب طهور املسلم وإن مل جيد املاء عشر  {.  جتد ماء حولك فعليك أن تتيمم
،  ، كما يف احلديث ) ٥٢٩ - ١/٥٢٤، عون املعبود  ١/١٧١ائي النس  ()٦( }سنني 

، وأن تصلي يف الوقت وإذا مل تعرف كيفية التيمم فإنك تسأل عنها  فعليك أن تتيمم
ولكن ما حصل منك مما ورد يف السؤال من تأخري الصالة عن وقتها إىل أن وجدت املاء 

                                                 
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ١(
 .  )٧٤٥(، ابن ماجه املساجد واجلماعات  )٤٩٢(، أبو داود الصالة  )٣١٧(الترمذي الصالة ) ٢(
، أمحد  )٤٣٢(، النسائي الغسل والتيمم  )٥٢١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٣٢٨(البخاري التيمم ) ٣(

)٣/٣٠٤(  . 
 .  ) وانظر كالم ابن حجر يف هذا  (١/٤٦٣ظر فتح الباري ان) ٤(
 .  ٦:  سورة املائدة آية) ٥(
 .  )٣٣٣(، أبو داود الطهارة  )٣٢٢(، النسائي الطهارة  )١٢٤(الترمذي الطهارة ) ٦(
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=øŠs9uρ öΝà6ø‹n§{  {:  هللا لقوله تعاىل، وال تؤاخذ عليه إن شاء ا هذا خطأ ناشئ عن اجلهل tæ 

Óy$ uΖã_ !$ yϑ‹ Ïù Οè?ù'sÜ÷z r& Ïµ Î/ Å3≈ s9uρ $ ¨Β ôNy‰£ϑ yè s? öΝä3ç/θ è= è% 4 { )م ، ويف املستقبل إن شاء اهللا تعل )١
 .  واهللا تعاىل أعلم.  ، وتعمل مبا ذكرنا هذا احلكم

 بسنته الفعلية ضرب بيديه األرض مث مسح هبا وجه وظهر والتيمم كما بينه النيب 
، فيمسح وجهه  فالتيمم بضربة واحدة ويقسمها بني وجهه وكفيه.  )٢(، وباطنهما  كفيه

، وجيوز أن يكون  ة واحدة، هذا إذا كان بضرب ، وميسح كفيه بباقيه بباطن أصابعه
، وإن  ، وكالمها وردت به السنة وضربة ثانية لليدين.  بضربتني ضربة للوجه ميسه هبا

ّ كان االقتصار على ضربة واحدة يقسمها بني وجهه وكفيه أصح   .  واهللا تعاىل أعلم.                                                    

 التراب الذي يضرب عليه اليد هل يشترط فيه شروط 
 ؟  د هل يشترط فيه شروطالتراب الذي يضرب عليه الي:  ٥س
، أو                     ً                                           يشترط أن يكون طهور ا ذا غبار يعلق باليد سواء كان على وجه األرض: ج

، فاملهم أن يكون هناك غبار يعلق  ، أو على ظهر محر ، أو ظهر حصري على ظهر جدار
 .                            ً ، وأن يكون هذا الغبار طاهر ا باليد

 طفل هل جيوز املشي على الفراش الذي يظن أنه بال عليه 
أنا شاب متزوج وقد يبول طفلي يف عدة أماكن من الفراش املوجود يف :  ٦س
، والبعض اآلخر ال أعرف موقعه من الفراش حىت  ، وأعرف مواقع بعض التبول اجمللس

، وأنا متوضئ  ، فهل جيوز أن أسري على الفراش أين أشعر أن مجيع الفرش غري طاهرة
ً                     للصالة علم ا بأن املواقع اليت أعر ف موقع البول فيها نغسله باملاء مبقدار كأس من         

؟ أفيدونا  ؟ وهل علي إعادة الوضوء مرة أخرى أم ماذا أفعل ، وأمسحه بعد ذلك املاء
 ؟             ً جزاكم اهللا خري ا

                                                 
 .  ٥:  سورة األحزاب آية) ١(
 .  ١/٤٤٦فتح الباري ) ٢(
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ّ                                          إذا كان السائل كما ذكر قد مس  مواطن النجاسة بكأس من املاء وأزال أثرها : ج                             
لفراش ورجاله فيها رطوبة من الوضوء ال حرج فلم يبق حينئذ جناسة فعليه أن ميشي على ا
، أما إذا كان بقي أماكن من النجاسة مل يزهلا  عليه يف ذلك ألنه أزال النجاسة وغسلها

وال يعلم مكاهنا فإنه يتجنب هذا الفراش كله ال يطأ عليه وهو رطب الرجلني لئال تتأثر 
مانع أن ميشي على الفراش ألن ، أما إذا كانت رجاله يابستني بعد الوضوء فال  بالنجاسة

                                                     ً                             اليابس ال يتأثر ولو استخدم التعليق أو املداس ولبسها توقي ا هلذه النجاسة يكون هذا أحوط 
، إن كانت أمكنة النجاسة رطبة  ، فاحلاصل أن هذا خيتلف باختالف النجاسة له وأبعد

وكانت رجاله ، وإذا كانت النجاسة غري رطبة وخفية يف هذا املكان  ومعروفة يتجنبها
، وإذا كانت النجاسة يابسة ورجاله  يابستني فال حرج يف ذلك أن مير على الفراش

مترطبة والنجاسة خفية ال يدري يف أي مكان فإنه ال ميشي على هذا الفراش ورجاله 
 .  رطبتان إال حبائل بأن يلبس النعلني وما يف حكمهما

 هل ملس عورة الطفل ينقض الوضوء أم ال 
 حكم ملس عورة الطفل وأنا على وضوء حيث أغسل له مكان بوله ما:  ٧س

 ؟  فهل ينقض هذا الوضوء أم ال.  وأغري له مالبسه مما جيعلين أملس عورته
:   نعم مس فرج الطفل القبل أو الدبر ينقض الوضوء مثل مس فرج الكبري لقوله : ج

، سنن  ١/٣٠٧، عون املعبود  ١/٧٩انظر ابن ماجه   ()١( }يتوضأ من مس ذكره فل {
 .  ) ١/٤٢املوطأ /  ٢٠٠،  ١/١٩٩النسائي 

 ما هي الصفة الشرعية للتيمم وما شروطه 
 ؟  ما هي الصفة الشرعية للتيمم وما شروطه:  ٨س

                                                 
، ابن ماجه الطهارة وسننها  )١٨١(، أبو داود الطهارة  )١٦٣(، النسائي الطهارة  )٨٢(الترمذي الطهارة ) ١(

 .  )٧٢٤(، الدارمي الطهارة  )٩١(، مالك الطهارة  )٦/٤٠٦(، أمحد  )٤٧٩(
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 الصفة الشرعية للتيمم أن يضرب بيديه على األرض مفرجيت األصابع ضربة : ج
وإن ضرب ضربتني ضربة .  ، وميسح كفيه براحتيه ميسح بباطن أصابعه وجههواحدة 

 وإن كان التيمم لوجهه وضربة ليديه فال بأس بذلك كلتا الصفتني وارد عن النيب 
 .  بضربة واحدة يقسمها بني وجهه ويديه على الصفة اليت ذكرنا فهو األرجح واألحسن

 عدم املاء أو العجز عن استعماله لقوله أما شروط التيمم فإنه يشترط لصحة التيمم
$  {:  تعاىل pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u # sŒ Î) óΟ çF ôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è= Å¡ øî $$ sù öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ ’ n< Î) 

È, Ïù# t yϑ ø9 =öΝn  {:   إىل قوله تعاىل)١( } #$ sù (#ρ ß‰ÅgrB [!$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè |¹ $ Y6 ÍhŠsÛ (#θ ßs |¡øΒ $$ sù 

öΝà6Ïδθã_ âθ Î/ Νä3ƒ Ï‰÷ƒ r&uρ çµ ÷ΨÏiΒ 4 { )أو العجز   صحة التيمم هو عدم وجود املاءفشرط.   )٢ ،
ٌ ، أو أن ي خاف  باستعماله عطش  عن استعماله ملرض وحنوه               َ ٌ                 ، أو ضرر  لكون املاء الذي          ُ           

، كذلك يشترط أن يكون التيمم على  معه ال يكفيه لشرابه وطبخه ووضوئه وطهارته
$ Y‰‹Ïè|¹#  {:  صعيد طهور لقوله تعاىل Y6 ÍhŠsÛ { )يعين طهور ا هذا ما يشترط وأن يعمم )٣                         ً         
 .  باملسح وجهه وكفيه

 إذا توضأ رجل مث ذهب للصالة وشك يف وضوئه أثناء الصالة أو بعدها فما العمل 
 أو بعدها فما إذا توضأ رجل مث ذهب للصالة وشك يف وضوئه أثناء الصالة:  ٩س
 ؟  العمل
 إذا توضأ اإلنسان بيقني وأكمل الطهارة مث حصل له شك بعد ذلك هل انتقض : ج

، واليقني ال يزول بالشك  ؟ فإنه ال يلتفت إىل هذا الشك ألنه متوضئ بيقني وضوؤه أم ال

                                                 
 .  ٦:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٦:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ٦:  سورة املائدة آية) ٣(
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 ١١٠

انظر فتح الباري   ()١( }ىت يسمع صوًتا أو جيد رًحيا فال ينصرف ح {:  لقوله 
 .  ، فاليقني ال يزول بالشك يف الطهارة ويف غريها ) ١/٢٣٧

 ما هو وقت صالة الضحى ومىت يبدأ الثلث األخري من الليل 
أرجو إفاديت عن وقت صالة الضحى تبدأ من أي ساعة وتنتهي إىل أي :  ١٠س

 ؟  خر مىت يبدأ الثلث األخري من الليلساعة كذلك صالة الليل ومبعىن آ
 أما صالة الضحى فتبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إىل قيام الشمس يف وسط : ج

، وأما بالنسبة لصالة  السماء كل هذا وقت لصالة الضحى وكلما تأخرت كان أفضل
 الليل فإهنا تبدأ من صالة العشاء اآلخرة إىل طلوع الفجر كل هذا وقت لصالة الليل

، ألن  ، ال سيما يف الثلث األخري ، وكلما تأخرت من الليل فهو أفضل ووقت للتهجد
يرتل ربنا إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل األخري فيقول من يدعوين  {:   يقولالنيب 

انظر   ()٢( } ، إىل أن يطلع الفجر أستجيب له من يسألين فأعطيه من يستغفرين فأغفر لهف
، وهذا خيتلف  هذا الوقت أفضل ويبدأ ثلث الليل األخري حبسابه)  ٣/٢٩فتح الباري 

، فعليك أن حتصي الوقت من غروب الشمس                            ً       باختالف طول الليل وقصره صيف ا وشتاء
واهللا .            ً                                 تقسمه أثالث ا وبذلك تعلم بداية الثلث األخري منهإىل طلوع الفجر بالساعات مث 

 .  أعلم

                                                 
،  )١٧٦(، أبو داود الطهارة  )١٦٠(سائي الطهارة ، الن )٣٦١(، مسلم احليض  )١٣٧(البخاري الوضوء ) ١(

 .  )٤/٣٩(، أمحد  )٥١٣(ابن ماجه الطهارة وسننها 
، أبو داود  )٤٤٦(، الترمذي الصالة  )٧٥٨(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )١٠٩٤(البخاري اجلمعة ) ٢(

، مالك النداء للصالة  )٢/٥٠٤(، أمحد  )١٣٦٦(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٣١٥(الصالة 
 .  )١٤٧٨(، الدارمي الصالة  )٤٩٦(
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 ١١١

 ما حكم الصالة بألبسة تأيت من بالد أجنبية غري إسالمية 
يوجد يف بالدنا ألبسة مستعملة من قبل يف بالد أجنبية غري إسالمية فما :  ١١س

ا كالعادة ؟ هل يؤثر على صحتها بالرغم من أننا نغسله حكم هذا اللباس يف الصالة
 ؟  ، أم أنه ال جيوز للمصلي أن يصلي برداء رجل غري مصل قبل أن نلبسها

، أو من منسوجات  ، ولو كانت ثياب كفار  األصل يف األلبسة الطهارة: ج
، وجيوز لنا أن نستعملها وأن نصلي فيها بدون غسل إال  ، فاألصل فيها الطهارة الكفار

                         ً  ، أما إذا مل نعلم عنها شيئ ا  جاسة إذا تيقناها وعلمناهاإذا علمنا جناستها فحينئذ نغسل الن
وهذا عمل املسلمني من .  ، وال جيب علينا غسلها قبل استعماهلا فاألصل فيها الطهارة

 .  ، واهللا أعلم  إىل وقتنا هذاعهد النيب 

                         ً       هل جيوز لرجل أن يصلي حامل ا سالحه 
 ا أم ال              ً                              وإذا كان حامل ا رتبة عسكرية فهل جيب عليه خلعه

                        ً                    ً              هل جيوز لرجل أن يصلي حامل ا سالحه وإذا كان حامل ا رتبة عسكرية :  ١٢س
 ؟  فهل جيب عليه خلعها أم ال

 قضية محل السالح إذا كان يف حال خوف فال بأس بذلك بل قد أمر اهللا تعاىل : ج
sŒÎ)uρ |MΖä. öΝÍκ#  {:  به يف قوله تعاىل Ïù |M ôϑ s% r'sù ãΝßγ s9 nο 4θ n= ¢Á9$# öΝà)tFù= sù ×π xÍ← !$ sÛ Νåκ÷]ÏiΒ y7 tè̈Β (#ÿρ ä‹äz ù'u‹ø9uρ 

öΝåκtJ ys Î= ó™ r& { )فإذا كانت احلالة حالة خوف من هجوم العدو على املسلمني فإهنم  )١ ،
                                            ً       ، أما يف غري حالة اخلوف فإذا كان هذا السالح خفيف ا وليس   الصالةحيملون سالحهم يف

،  ، أو كان فيه جناسة فإنه ال جيوز محله                   ً أما إذا مل يكن خفيف ا.  فيه جناسة فال بأس حبمله
ألنه يشغل عن الصالة إذا كان غري خفيف وإذا كان فيه جناسة فال جيوز للمصلي أن 

 .  يصحب ما فيه جناسة

                                                 
 .  ١٠٢:  سورة النساء آية) ١(
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 ١١٢

، وال يف غريها                        ً                            ة العسكرية إن كانت صور ا ومتاثيل فال جيوز محلها يف الصالةأما الرتب
، واهللا  أما إذا كانت خالية من الصور أو التماثيل فال بأس بذلك.  ويف الصالة أشد

 .  أعلم

 ما حكم التلفظ بالنية 
ذات مرة تأخرت عن صالة املغرب لظروف مل متكين من الصالة إال يف :  ١٣س

نويت أن :  ر ولفرط خويف من ذهاب وقت الصالة علي نويت بأن قلتوقت متأخ
وعندما .  أصلي هللا تعاىل أربع ركعات فرض صالة املغرب مث كربت وبدأت صاليت

                                                           ً          انتهيت من إمتام الصالة تذكرت أنين قلت أربع ركعات وأنا صليت ثالث ا مث تذكرت 
ّ          فهل علي  أن أعيد )  ١/٩فتح الباري  ( )١( }إمنا األعمال بالنيات  {: قول النيب        

 ؟  صالة املغرب أم ماذا أفعل
    ً                                                                         أول ا التلفظ بالنية ال جيوز ألنه من البدع والنية حملها القلب وال يتلفظ هبا بلسانه : ج

انوا  وال عن صحابته الكرام وال عن القرون املفضلة أهنم كألنه مل يؤثر عن النيب 
 :  يتلفظون بالنية يف مبدأ العبادة إال يف مسألتني

، أو  )         لبيك حج ا (أو )  لبيك عمرة (عند اإلحرام بالنسك يقول :  املسألة األول
، أو العقيقة يتلفظ بتسميتها وبيان نوعها إن كانت  ، أو األضحية ) اهلدي (عند ذبح 

،  بسم اهللا عن فالن:  يضا فيقول                            ُ   ً             عقيقة أو كانت أضحية أو كانت ن سك ا وعمن تكون أ
ويف هاتني املسألتني ورد التلفظ بالنية وما عدا .  ، وعن أهل بييت ويذحبها بسم اهللا عين

 .  هاتني املسألتني ال جيوز التلفظ بالنية يف عبادة من العبادات ال الصالة وال غريها
كعات فأخطأت تذكر أهنا قالت نويت أن أصلي املغرب أربع ر:  املسألة الثانية

 :  خطأين

                                                 
، النسائي الطهارة  )١٦٤٧(، الترمذي فضائل اجلهاد  )١٩٠٧(، مسلم اإلمارة  )١(البخاري بدء الوحي ) ١(

 .  )١/٢٥(، أمحد  )٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد  )٢٢٠١(، أبو داود الطالق  )٧٥(



 نور على الدرب
 

 ١١٣

 .  أهنا تلفظت بالنية وهذا شيء ال أصل له يف الشرع:  اخلطأ األول
ّ  وهذا ال يضر  )  املغرب أربع ركعات : ( أنه سبق على لساهنا أن قالت:  اخلطأ الثاين          

وصالهتا صحيحة ما دامت أهنا أدهتا على الوجه املشروع إذا صلتها ثالث ركعات فما 
 .   يؤثر على صالهتا وال على عبادهتا لكن تلفظها خطأسبق على لساهنا ال

 عسكري ال يصلي بعض األوقات لعدم مساح الفرصة له بذلك 
أنا عسكري فإذا حان وقت الصالة ينتهي الدوام فال أستطيع الصالة :  ١٤س

                                              ً                    ويف بعض احلاالت يف بعض األيام حىت ولو مسحت الفرصة خوف ا من العواقب فأنا ال 
قتها ويف بعض األحيان متر علي صالة أو صالتان ال أصليها بسبب هذه أؤديها يف و

 ؟  احلال فما احلكم يف هذا وكيف أؤديها
، فتجعل   على احلكومات اإلسالمية أن تراعي أحكام الدين يف أنظمتها: ج

      ً                                ، فمثل ا الصلوات جتعل هلا فرصة تؤدى فيها                      ً                    للواجبات الدينية مكان ا ال يزامحها غريها فيه
 أن يقيم الصالة مجاعة حىت يف حالة  أمر نبيه - سبحانه وتعاىل - أوقاهتا ألن اهللا يف

sŒÎ)uρ |MΖä. öΝÍκ#  {:  اخلوف ومقابلة العدو قال اهللا تعاىل Ïù |M ôϑ s% r'sù ãΝßγ s9 nο 4θ n= ¢Á9$# öΝà)tFù= sù ×πxÍ← !$ sÛ 

Νåκ÷]ÏiΒ y7 tè̈Β (#ÿρ ä‹äz ù'u‹ø9uρ öΝåκtJ ys Î= ó™ r& #sŒÎ* sù (#ρß‰y∨y™ (#θ çΡθ ä3uŠù= sù ÏΒ öΝà6Í← !#u‘ uρ ÏNù'tG ø9 uρ îπ xÍ← !$ sÛ 2” t÷z é& óΟs9 

(#θ = |Áãƒ (#θ = |Áã‹ù= sù y7yè tΒ (#ρ ä‹è{ù'uŠø9uρ öΝèδ u‘õ‹Ïn öΝåκtJ ys Î= ó™ r&uρ 3 ¨Šuρ zƒ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. öθ s9 šχθè= àøó s? ôtã öΝä3ÏFys Î= ó™ r& 

ö/ä3ÏG yè ÏG øΒ r&uρ tβθ è=‹Ïϑ uŠsù Νà6ø‹n= tæ \' s#ø‹¨Β Zο y‰Ïn≡uρ 4 { )وذلك ألن الصالة أكرب عون على  اآلية )١ ،

θ#)  {:  ، قال اهللا تعاىل جهاد األعداء وعلى احلصول على النصر ãΖŠ Ïè tF ó™ $# uρ Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ 

Íο 4θ n= ¢Á9 $# uρ 4 { )أما ما ورد  فيجب على احلكومات اإلسالمية أن تراعي هذا يف أنظمتها )٢ ،
يف السؤال من أن هذا الرجل يشتغل يف اجلندية وقد يأيت عليه وقت العمل ال يتمكن من 

 ؟  أداء الصالة فيه فماذا يعمل

                                                 
 .  ١٠٢:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٤٥:  سورة البقرة آية) ٢(
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 ١١٤

الصالة ، فإذا كان يدخل وقت     ً                                 أول ا جيب عليك أن تراعي الظروف واألحوال:  نقول
، وإذا كان وقت  قبل بداية العمل فعليك أن تصلي قبل بداية العمل يف أول وقت الصالة

الصالة يدخل وأنت يف أثناء العمل فحينئذ إذا أمكنك أن تصلي وأنت يف عملك فإنه 
$$?¨(θà#)  {:  جيب عليك ذلك بأن تصلي وأنت يف العمل إن أمكنك ذلك قال تعاىل sù ©!$# $ tΒ 

÷Λä ÷èsÜtFó™ ، وإذا كنت ال تتمكن من أداء الصالة يف أثناء العمل وخيرج وقتها قبل  )١( } #$
هناية العمل وكانت هذه الصالة مما يصح مجعها من األخرى فلك أن تنوي مجع التأخري 

                                   ً                       املغرب مع العشاء فتصليها مجع تأخري نظر ا لظروفك وأنك ال تستطيع كالظهر مع العصر و
 .  الصالة يف وقت األوىل

،  ولعل هذا من األعذار املبيحة للجمع يف حقك ألن هذا العمل ال يسمح بأن تصلي
فاحلاصل عليك أن هتتم .  ، فإذن تنوي اجلمع وال ميكن اجلمع بني العمل والصالة

 : ليت رخص اهللا تعاىل هبا يف هذه األحوال واهللا تعاىل يقولبصالتك وتراعي الرخص ا
}  (#θ à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä÷è sÜtFó™ $# { )٢(  . 

 ل جيلس أم يصلي حتية املسجد أرجل دخل املسجد يوم اجلمعة واإلمام خيطب ه
أتيت إىل اجلامع لصالة اجلمعة ووجدت اإلمام يف اخلطبة فهل جيوز يل أن :  ١٥س

 ؟  أصلي ركعتني حتية املسجد أم أجلس وأستمع إىل اخلطبة
 إذا دخلت يوم اجلمعة واإلمام خيطب فإنه يستحب لك أن تصلي ركعتني قبل أن : ج

،  أمر من دخل واإلمام خيطب أن يصلي ركعتني.  )٣( أمر بذلك جتلس ألن النيب 
، مث جيلس يستمع اخلطبة هذا هو السنة أما لو جلس   يعين خيفف الركعتني)٤(وجتوز فيها 

 .                                  ً                                     قبل أن يصلي ركعتني فإنه يكون خمالف ا للسنة حىت يصليهما مث جيلس يستمع للخطبة
                                                 

 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ١(
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ٢(
 .  فتح الباري م) ٣(
 .  ٢/٤١٢انظر فتح الباري ) ٤(
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 ١١٥

 ما حكم تأخري صالة العيد عن موعدها 
ً                          صالة العيد عن موعدها علم ا بأنين يف ليلة العيد كنت ما حكم تأخري:  ١٦س                        

 ؟  ، وبعد ذلك أخذين النوم ومل أقدر ومل أستيقظ ألداء الصالة     ً              ساهر ا حىت صالة الفجر
تعلم أيها األخ أن صالة العيد فرض كفاية إذا قام هبا من يكفي سقط اإلمث :     ً أول ا : ج

 جتب عليك ألنك كفيت بفعل إخوانك عن الباقني فما دام أداها املسلمون فإهنا ال
 .  وأصبحت يف حقك سنة.  املسلمني
تعلم أن وقت صالة العيد يتمدد من ارتفاع الشمس قيد رمح إىل دخول وقت :      ً ثاني ا

صالة الظهر أي الزوال ولكن كما ذكرنا ما دام املسلمون أدوها وصلوا صالة العيد فليس 
ك تصليها ركعتني يف وقتها فال مانع من عليك صالة عيد وإن أردت أن تقضيها فإن

 .  ذلك

 ما هو العدد الواجب توافره من الناس إلقامة صالة اجلمعة 
 ؟  ما هو العدد الواجب توافره من الناس إلقامة صالة اجلمعة:  ١٧س
 الصحيح من قويل العلماء أن صالة اجلمعة كغريها من الصلوات ال يشترط هلا : ج

 مل يثبت يف حتديد العدد لصالة اجلمعة خاصة دليل معني فهي عدد معني خاص هبا ألنه
كغريها من الصلوات تنعقد مبا تنعقد به اجلماعة إذا كانوا مستوطنني يف مكان معني مبا 

 .  ، واهللا أعلم جرت العادة من املباين السكنية القدمية هذا هو الصحيح من قويل العلماء

                          ً   وحتية املسجد وسنة الظهر مع ا هل جيوز صالة ركعتني بنية سنة الوضوء
؟                                                          ً  هل جيوز صالة ركعتني بنية سنة الوضوء وحتية املسجد وسنة الظهر مع ا:  ١٨س

 ؟  وهل تكفي الركعتان لكل هذا
 نعم جيوز لإلنسان أن يصلي ركعتني وينوي هبما عدة نوافل كراتبة الظهر وحتية : ج

في عما ذكر معها من حتية املسجد ، وتك املسجد وسنة الوضوء فينويها عن راتبة الظهر
، لكن لو نوى             ً ، وأكثر أجر ا ، وإن فعل كل واحدة على حدة فهو أفضل وسنة الوضوء
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إمنا األعمال  { هذه النوافل يف صالة واحدة فال مانع من ذلك إن شاء اهللا تعاىل لقوله 

 .  ) ١/٩انظر فتح الباري   ()١( } نوى بالنيات وإمنا لكل امرئ ما

                   ُّ               حكم الزوجة اليت تصر  على ترك الصالة 
يل زوجة ويل منها أوالد ولكنها لألسف ال تؤدي الصالة وقد طلبت منها :  ١٩س

        ً                  ُ         ُّ                                     ذلك مرار ا نصحتها ولكنها ال ت طيع وتصر  على ترك الصالة فهل أستمر يف حيايت معها 
 .  ؟ أفيدونا وفقكم اهللا أو أفارقها

الصالة هي الركن الثاين من أركان اإلسالم بعد الشهادتني وهي الفارقة بني : ج 
 )٢( }العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر  {:  ، قال  املسلم والكافر

، صحيح ابن ماجه   م٣٢،  ١/٢٣١، النسائي  ٢/٣٢٩انظر صحيح سنن الترمذي  (
انظر مسلم   ()٣( }بني العبد وبني الكفر أو الشرك ترك الصالة  {:  ، وقال ) ١/١٧٧

 واألحاديث يف هذا كثرية والصالة هي عمود اإلسالم فمن)  ٧١،  بشرح النووي م
           ً                               ً                       ً      تركها متعمد ا فإنه كفر بذلك سواء تركها جاحد ا لوجوهبا أو تركها تكاسل ا على 
                                           ً                        الصحيح من قويل العلماء فالذي يترك الصالة جاحد ا لوجوهبا فهو كافر بإمجاع 

                                                           ً          ، وهذه املرأة اليت يسأل عنها السائل تركت الصالة وقد نصحها مرار ا واستمرت  املسلمني
ً              افرة ال جيوز بقاء املسلم زوج ا هلا قال تعاىلعلى ترك الصالة هذه تعترب ك                           :}  Ÿω uρ 

(#θ ßs Å3Ζs? ÏM≈ x.Îô³ßϑ ø9$# 4 ®L ym £ÏΒ ÷σãƒ 4 { )وقال تعاىل )٤ ،  :}  Ÿω uρ (#θ ä3Å¡ôϑ è? ÄΝ|Á ÏèÎ/ ÌÏù# uθ s3ø9$# { )٥( 
                                                 

ة ، النسائي الطهار )١٦٤٧(، الترمذي فضائل اجلهاد  )١٩٠٧(، مسلم اإلمارة  )١(البخاري بدء الوحي ) ١(
 .  )١/٢٥(، أمحد  )٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد  )٢٢٠١(، أبو داود الطالق  )٧٥(

، أمحد  )١٠٧٩(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٤٦٣(، النسائي الصالة  )٢٦٢١(الترمذي اإلميان ) ٢(
)٥/٣٤٦(  . 

 ابن ماجه إقامة الصالة والسنة ، )٤٦٧٨(، أبو داود السنة  )٢٦٢٠(، الترمذي اإلميان  )٨٢(مسلم اإلميان ) ٣(
 .  )١٢٣٣(، الدارمي الصالة  )٣/٣٧٠(، أمحد  )١٠٧٨(فيها 

 .  ٢٢١:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ١٠:  سورة املمتحنة آية) ٥(
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 ١١٧

                                       ً                                 وهذه كافرة يتعني عليك تركها ويعوضك اهللا خري ا منها من املسلمات الصاحلات إن شاء 
 .  د العقد عليها إن كنت تريدهاوإن تابت وحافظت على الصالة فجد.  اهللا تعاىل

 صاحب العمل مينعين من الذهاب إىل املسجد أثناء العمل فماذا أفعل 
أنا أشتغل مع أحد اإلخوة وعندما حيضر وقت الصالة أريد الذهاب إىل :  ٢٠س 

،  املسجد كي أصلي ولكنه ال يرضى يل ذلك ألين سوف أعطل العمل يف وقت الصالة
ً              علم ا أنه ال صالة جل ار املسجد إال يف املسجد فهل أطيع كالمه أم أذهب إىل املسجد   

ً                                                               علم ا بأين إذا ذهبت إىل املسجد سوف يفصلين من العمل أفيدوين جزاكم اهللا خري    
 ؟  اجلزاء

ما فعلته من الذهاب إىل املسجد ألداء الصالة مع اجلماعة هذا هو الواجب عليك : ج 
ذا وال جيوز لصاحب العمل أن مينع املسلم وجيب عليك أن تستمر على ه.  وتشكر عليه

 ألزم وال طاعة ملخلوق يف - سبحانه وتعاىل -، فإن أمر اهللا  من أداء الصالة مع اجلماعة
، وكونه يفصلك من العمل ال يضرك إن شاء اهللا فاألعمال كثرية وأبواب  معصية اخلالق

  {:  الرزق مفتحة وهللا احلمد tΒ uρ È, −G tƒ ©! $# ≅ yè øg s† … ã& ©! % [` t øƒ xΧ ∩⊄∪ çµ ø% ã— ö tƒ uρ ô ÏΒ ß] ø‹ ym Ÿω 
Ü= Å¡ tF øt s† 4 { )وال خري يف العمل عند هذا الرجل الذي يشح  بوقت الصالة مع  )١                ِّ                                     
 .  ، واهللا أعلم اجلماعة

                                                             ُ  ِّ  ما حكم مرور الصيب أو الطفل الذي يبلغ من العمر سنتني من أمام امل صل ي 
ما حكم مرور الصيب أو الطفل الذي يبلغ من العمر سنتني من أمام :  ٢١س

 ؟    ُ  ِّ                                   امل صل ي وهل يلزم دفعه وعدم السماح له بذلك

                                                 
 .  ٣ - ٢:  تانياآلسورة الطالق ) ١(
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 ١١٨

 نعم ال جيوز ترك الطفل مير بني يدي املصلي والطفل ال يأمث هبذا ألنه غري: ج 
 لكن من جانب املصلي يأمث إذا أمكنه من ذلك وهو يقدر على منعه ألن النيب .  مكلف

 .  )١(أمر برد املار بني يدي املصلي 
 

 من أحكام قصر الصالة 
                    ً                                       أنا طالبة وأسكن بعيد ا عن أهلي وأسكن يف قسم داخلي وهذا املكان :  ٢٢س

  ً                  تر ا وآيت إليهم يف يوم الذي أدرس فيه بعيد عن أهلي حوايل مائة ومخسني كيلوم
                                         ً                        اخلميس واجلمعة من كل أسبوع فصاليت هل تكون قصر ا أم تكون تامة يف اليومني 

؟ أفيدونا  اللذين أقيمهما عند أهلي ويف اخلمسة األيام اليت أقيمها يف القسم الداخلي
 .             ً جزاكم اهللا خري ا

ند أهلك فإنه يلزمك أما يف أيام إقامتك يف القسم الداخلي مخسة أيام واليومني ع: ج 
، وأما الطريق الذي بني بلد الدراسة وبلد أهلك فيجوز لك قصر الرباعية فيه  إمتام الصالة

ً          ً                    وجيوز لك اجلمع بني الصالتني يف وقت إحدامها تقدمي ا أو تأخري ا ففي الطريق تأخذين                                         
 .  حكم املسافر ويف اإلقامة تأخذين حكم املقيم

  اجلهرية ما حكم ذكر البسملة يف الصالة
 ؟  ما حكم ذكر البسملة يف الصالة اجلهرية:  ٢٣س
اجلهر بالبسملة يف الصالة اجلهرية إن فعله بعض األحيان فال بأس بذلك إال أن : ج 

 وخلفائه الراشدين أهنم ال املداومة عليه ال ينبغي ألن الثابت من سنة رسول اهللا 
 بقراءة الفاحتة يف الصالة اجلهرية ، وأهنم جيهرون جيهرون ببسم اهللا الرمحن الرحيم

                                                 
 .  ٢٢٤ - ٤/٢٢٢صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
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 ١١٩

أما بسم اهللا الرمحن الرحيم فلم يرد أهنم كانوا جيهرون هبا .  وجيهرون بالسورة بعد الفاحتة
ً                                                                 دائم ا فال ينبغي املداومة على اجلهر هبا ولو فعلها بعض األحيان فال بأس بذلك     )١(  . 

 هل تغميض العينني مباح أم مكروه يف الصالة 
 صاليت أشعر باخلشوع كلما غمضت عيين ألنين ال أبصر ما يشغلين أنا يف:  ٢٤س

 ؟  عن الصالة فهل تغميض العينني مباح أم مكروه يف الصالة
ذكر الفقهاء أن مما يكره يف الصالة تغميض العينني إال إذا كان يف ذلك غرض : ج 

 الذي صحيح كأن يكون أمامه ما يشغله فإنه ال بأس بإغماض عينيه عن ذلك الشيء
أما اختاذ إغماض العينني يف الصالة عادة حىت ولو مل يكن أمامه ما يشغله فإنه .  يشغله
 .  يكره

 تركت صالة العشاء مع اجلماعة وذلك ألحصل على ثواب تأخريها 
مسعت أن صالة العشاء كلما تأخرت كان ثواهبا أكرب فأخذت به :  ٢٥س

             ً              ت متأخر منفرد ا حىت أحصل على فأصبحت ال أذهب إىل املسجد بل أصليها يف وق
 ؟  هذا الثواب فهل فعلي هذا صحيح

    ً  فأول ا .                               ً                        ما فعلته عني اخلطأ ألنك تركت واجب ا من أجل حتصيل سنة بزعمك: ج 
،  تأخري صالة العشاء إىل ثلث الليل سنة إذا مل يترتب عليه حمظور وصالة اجلماعة واجبة

 وأن تالزم صالة - سبحانه وتعاىل -اهللا فأنت تركت صالة اجلماعة فعليك أن تتوب إىل 
اجلماعة فإذا صلوها يف أول وقتها تصليها معهم وإذا أخروا صالة العشاء إىل الوقت 

، فإنه كان إذا رأى أصحابه اجتمعوا   يفعلوهكذا كان النيب .  األفضل تؤخر معهم
ولكنه مراعاة                                  ً  وكان يرغب أو يرجح أن يصليها متأخر ا .  ، وإذا رآهم تأخروا أخر عجل

 .                   ً                                       ألحوال أصحابه ورفق ا هبم كان يصلي هبم صالة العشاء يف أول وقتها

                                                 
 .  ٥٥٥ - ١/٥٥٣امة انظر املغين والشرح الكبري البن قد) ١(
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 ١٢٠

 احملافظة على السنن الراتبة 
                                 ً                             يف بعض األحيان وبعدما أصلي أكون قلق ا أو يأخذين النعاس أو امللل فال :  ٢٦س

 ؟  أصلي السنة الراتبة فهل علي شيء يف ذلك
بة ألهنا سنة مؤكدة واإلنسان إذا مال مع الكسل ينبغي احملافظة على السنن الرات: ج 

                           ً     ً                                 ، وأما النعاس فإذا كان نعاس ا غالب ا حبيث إنه يتغلب عليك يف الصالة وال  فإن الكسل يزيد
وأما إذا كان جمرد نعاس ضعيف فإنه ال ينبغي لك ترك .  تدري ماذا تفعل فحينئذ تنام

فينبغي لك أن حتافظ عليها مىت أمكنك                                     ً      ً  الراتبة مع أن الراتبة ال تأخذ منك وقت ا طويل ا 
 .  ذلك

 حكم تأدية الصالة مجاعة يف اإلدارة احلكومية 
                                                 ً      ً   أنا موظف بإدارة حكومية تبعد عن املسجد حوايل مخسني متر ا تقريب ا :  ٢٧س

ولكننا نؤدي صالة الظهر مجاعة هبذه اإلدارة وكذلك صالة العصر واملغرب ويل زمالء 
مسائية فهل جيوز ذلك بصفتنا بدوام رمسي أو أنه ال بد من وآخرون يداومون يف فترة 

 ؟  أداء الصالة باملسجد
الصالة يف املسجد مطلوبة وواجبة على املسلم الذي يسمع النداء فيجب عليه أن : ج 

 ويصلي مع املسلمني إال إذا كان ذهابه من الدائرة احلكومية يقتضي )١(يذهب إىل املسجد 
                    ً                            ً   ال يصلون وإذا صلوا مجيع ا يف الدائرة انتظم حضورهم مجيع ا أن املوظفني يتفرقون و
      ً                                                  ، فنظر ا للمصلحة الشرعية فال بأس أن تصلى اجلماعة يف الدائرة  وأداؤهم للصالة مجاعة

                              ً           فعلى كل حال إذا أمكن ذهاهبم مجيع ا إىل املسجد .                              ً إذا كان يف هذا ضمان لصالهتم مجيع ا
، وأما إذا ترتب على ذهاب بعضهم إىل املسجد  وهفهذا أمر واجب وال ينبغي هلم أن يترك

تكاسل اآلخرين وتركهم لصالة اجلماعة فإن من األفضل أو قد يكون من الواجب 

                                                 
 .  ٥/١٥٥انظر مسلم بشرح النووي ) ١(
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 ١٢١

، واهللا تعاىل  صالهتم يف الدائرة ألجل املصلحة الشرعية وهي ضبطهم ألداء الصالة مجاعة
 .  أعلم

 ما فاتين بعد سالم اإلمام إذا أدركت الركعة األخرية من صالة املغرب فهل أجهر في
إذا أدرك املصلي الركعة األخرية من صالة املغرب مع اجلماعة فهل جيوز :  ٢٨س

 ؟  له أن جيهر بصوته يف الركعة األوىل من الركعتني اللتني يأيت هبما بعد سالم اإلمام
،  نعم ال بأس أن جيهر بالقراءة يف هذه الركعة ألهنا تكون هي الثانية وأنسب له: ج 

ّ                  ومعلوم أن املصلي للمغرب جيهر يف الركعتني األوليني منهما ويسر  يف الركعة الثالثة ، وإن                                                       
ّ                                  أسر  فال بأس ألن أصل اجلهر سنة ليس بواجب     . 

 هل أصلي حتية املسجد أثناء أذان خطبة اجلمعة أم أتوقف حىت هناية األذان 
بة اجلمعة أو جيب هل جيوز أداء الركعتني حتية املسجد أثناء أذان خط:  ٢٩س

 ؟  التوقف حىت هناية األذان
نعم ينبغي إذا دخلت للجمعة واملؤذن يؤذن أن تبدأ بتحية املسجد لتفرغ لسماع : ج 

 .  اخلطبة وال ينبغي أن تؤخر الركعتني ألن ذلك يفوت عليك أول اخلطبة واالستماع هلا
 صلى اهللا عايه -لرسول                             ّ                ً        والذي ينبغي لك أن تتقدم وتبك ر لصالة اجلمعة عمل ا بأمر ا

 يف حق  وترغيبه بالتبكري لصالة اجلمعة واحلصول على الثواب الذي أخرب به -وسلم 
 .  من بكر إىل اجلمعة وحضر من أول الوقت وجلس ينتظر الصالة

ّ                                                                   وتفر غ لسماع اخلطبة وأنصت هلا فإنه حيصل على أجر كبري ال ينبغي لك أن تفرط به     
 .  )١(م وأن تتأخر إىل دخول اإلما

                                                 
 .  ١/٤٣٧، الدارمي  وما بعدها٦٩-٣/٦٥، النسائي  ١/١٧٩انظر صحيح ابن ماجه ) ١(
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 ما تفسري حديث هل تسمع األذان مع وجود مكربات الصوت اليوم 
يا رسول اهللا ليس يل قائد  {:                        ً          حديث شريف معناه أن رجل ا أعمى قال:  ٣٠س

 املسجد فهل أجد رخصة أن أصلي يف بييت فقال له يالئمين إىل املسجد أو يقودين إىل
انظر مسلم   ()١( }فأجب :  قال.  نعم:  ؟ قال  هل تسمع النداء بالصالةالنيب 

 فبماذا تفسرون هذا احلديث وخاصة صدق رسول اهللا )  ٥/١٥٥بشرح النووي 
ري صوت  وأصحابه مل يستخدموا آلة لتكبيف وقتنا احلاضر حيث إنه يف أيام الرسول 

 .  املؤذن
ويف وقتنا احلاضر خالف ذلك فاملؤذن يستخدم آالت متعددة لتكبري الصوت 
     ُ                                                           وحبيث ي سمع املؤذن من مسافات طويلة فكيف تفسرون ذلك احلديث إلخوانكم يف 

 ؟  اإلسالم
،   أن من مسع النداء وجب عليه أن جييب الداعينعم هو كما ورد عن النيب : ج 

، وإدراك  ، وميكنه الذهاب إىل املسجد              ً           إذا كان قريب ا من املسجدوأن يذهب إىل املسجد
                ً              ً     ًّ                                أما إذا كان بعيد ا عن املسجد بعد ا شاق ا وال يستطيع أن يلحق بصالة اجلماعة .  اجلماعة

 .  فإنه ال جيب عليه احلضور إذا مسع املكرب فإنه كما ذكرت ميتد إىل مسافة بعيدة

 هل جتوز الصالة عن زوجي بعد موته 
، وبعد  زوجي استشهد منذ سنتني وكنت أصلي قبل أن يستشهد لنفسي:  ٣١س

، وأنا على هذه احلالة فهل جيوز يل ذلك أم  أن استشهد بدأت أصلي يل وله منذ سنتني
 ؟  ال

ال يصلي أحد عن أحد ولكن عليك بالدعاء لزوجك واإلكثار من الدعاء : ج 
إنه ال يصلي أحد عن أحد وال يصلى عن امليت أما الصالة ف.  واالستغفار له والتصدق عنه

؛ ألهنا عمل بدين وقد شرع اهللا الدعاء  وال عن احلي ألن الصالة ال تدخلها النيابة
                                                 

 .  )٨٥٠(، النسائي اإلمامة  )٦٥٣(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ١(
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، ويف ذلك كفاية إذا تقبله  لألموات واالستغفار هلم والصدقة عنهم إذا كانوا مسلمني
 .  اهللا

 

 هل سجود السهو يكون قبل التسليم أم بعده 
سجود السهو يكون قبل التسليم أم بعده أم أن هناك حاالت يكون هل :  ٣٢س

 ؟  فيها قبل التسليم وحاالت يكون بعده
، ولكن األفضل أن يكون قبل التسليم إن  جيوز سجود السهو قبل التسليم وبعده: ج 

، أو ترك واجب من  كترك التشهد األول:  كان سجود السهو عن نقص يف الصالة
، أو سبحان ريب األعلى يف  سبحان ريب العظيم يف الركوع:  لواجبات الصالة كقو

وأما إن كان عن زيادة كأن سلم قبل إمتامها أو قام إىل خامسة يف الرباعية أو .  السجود
، وما  ثالثة يف الثنائية أو رابعة يف املغرب مث تنبه وجلس فإن األفضل أن يكون قبل السالم

ل أن يكون بعد السالم وإن جعله كله قبل السالم أو                      ً       كان زيادة يف الصالة سهو ا فاألفض
 .  كله بعد السالم فال بأس بذلك إن شاء اهللا

  )١( ورد عنه هذا وهذا والرسول 

                        ً                              هل تصح صالة من صلى منفرد ا ويف مقدوره أن يصلي مع اجلماعة 
؟ هل تعترب                     ً                             ما حكم من صلى منفرد ا ويف مقدوره أن يصلي مع اجلماعة:  ٣٣س
 ؟  صحيحة أم باطلةصالته 
صالة اجلماعة واجبة على الرجال ال جيوز للمسلم أن يصلي وحده وهو يقدر : ج 

 هم بتحريق بيوت املتخلفني ، منها أن النيب  ، ألحاديث كثرية على الصالة مع اجلماعة
ً              وردع ا هلم وألمثاهلم)٢(عن صالة اجلماعة عقوبة هلم                            ً   ، وما ذاك إال ألهنم تركوا واجب ا      

                                                 
 .  ٢٩٢ - ٢/٢٨٥، زاد املعاد  ٣/٩٢انظر فتح الباري ) ١(
 .  ١٣/٢١٥باري فتح ال) ٢(
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أثقل  {:  ، فقال  ، ووصف املتخلفني عن اجلماعة بالنفاق تحقون العقوبة عليهيس

ولو )  ٢/٤٤انظر فتح الباري   ()١( }الصالة على املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر 
ً يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبو   .  ا                            

ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم  { (:  وقال عبد اهللا بن مسعود 

مسلم   ()٢( }النفاق ولقد كان الرجل يؤتى هبا ُيهادى بني الرجلني حىت يقام يف الصف 
وأدلة كثرية تدل على وجوب صالة اجلماعة وأنه ال جيوز )  ٥/١٥٦لنووي بشرح ا

                                                ً                        التخلف عنها إال لعذر شرعي فمن ختلف عنها وصلى منفرد ا وهو غري معذور فإن صالته 
 .                            ً      ً ، ولكنه يأمث بترك الواجب إمث ا عظيم ا تصح عند اجلمهور ويسقط عنه الفرض

ً           وأيض ا مع كونه يأمث إمث ا عظيم ا فإنه يست      ً                 ً                 ً      ً      ، وينقص أجره نقص ا عظيم ا فقد  حق األدب   
ّ                  صح  يف احلديث عن النيب   صالة اجلماعة تفضل على صالة الفذ بسبع  {:   أنه قال

ت فهو يفوته هذا الثواب العظيم وإن صح)  ٢/١٣١فتح الباري   ()٣( }وعشرين درجة 
ً                                              صالته فإن أجره ينقص نقص ا عظيم ا على أن بعض أئمة العلم يرى أن صالته غري صحيحة       ً                      

 .  ولكن اجلمهور على أهنا صحيحة مع اإلمث ونقصان األجر واهللا تعاىل أعلم

 ما هي كيفية صالة االستقساء واملكان الذي تؤدى فيه 
  ؟ ما هي كيفية صالة االستقساء واملكان الذي تؤدى فيه:  ٣٤س
صالة االستسقاء كيفيتها ككيفية صالة العيد يصليها اإلمام مع املسلمني ركعتني : ج 

، مث خيطب بعدها خطبة يفتتحها بالتكبري كخطبة العيد  يف الصحراء القريبة من البلد
، مث   والتضرع والدعاء واالستغفار وطلب اإلغاثة- سبحانه وتعاىل -وبالثناء على اهللا 

                                                 
 .  )٦٥١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٦٢٦(البخاري األذان ) ١(
،  )٧٧٧(، ابن ماجه املساجد واجلماعات  )٥٥٠(، أبو داود الصالة  )٦٥٤(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٢(

 .  )١/٤١٥(أمحد 
، النسائي  )٢١٥(ترمذي الصالة ، ال )٦٥٠(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٦١٩(البخاري األذان ) ٣(

 .  )٢٩٠(، مالك النداء للصالة  )٢/٦٥(، أمحد  )٧٨٩(، ابن ماجه املساجد واجلماعات  )٨٣٧(اإلمامة 
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                          سر ا بينه وبني ربه مستقبل - سبحانه وتعاىل -وحيول رداءه ويدعو اهللا يتوجه إىل القبلة 
، وكذلك املصلون حيولون ما عليهم من لباس ميكن حتويله كالعباءة واجلبة وغري  القبلة

 ذلك من األمور اليت ميكنه قلب ظهرها إىل بطنها وميينها إىل مشاهلا اقتداء بسنة الرسول 
 .  )١(اء هذه هي صفة صالة االستسق

وجيوز فعلها يف املساجد لكن فعلها يف .                            ُ   َّ            أما مكاهنا فهو الصحراء اليت ت صل ى فيها العيد
، أما وقتها كوقت صالة العيد حني ترتفع الشمس قيد رمح إىل أن حيصل  الصحراء أفضل

قيام الشمس يف كبد السماء فوقتها كوقت صالة العيد وإن استغاث اإلمام يف خطبة 
 .      ً  أيض ا يستغيث يف خطبة اجلمعة اقتداء بالنيب اجلمعة بأن

 .  وجيوز االستسقاء بالدعاء من غري صالة وال خطبة

 ما هي صفة صالة العيد 
 ؟  لو تكرمتم بذكر صفة صالة العيد لعل بعض الناس جيهل صفتها:  ٣٥س
ن صفة صالة العيد أهنم خيرجون إىل املصلى املعد هلا يف الصحراء بعد ما يصلو: ج 

، فإذا  ، واألفضل أن يكونوا ماشني وينتظرون الصالة الفجر يتوجهون إىل مصلى العيد
طلعت الشمس وارتفعت قدر رمح فإن اإلمام يصلي هبم ركعتني يف األوىل بعد تكبرية 
اإلحرام واالستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست تكبريات مث يتعوذ ويقرأ الفاحتة وبعد الفاحتة 

، مث يقرأ  ، ويكرب يف الركعة الثانية قبل القراءة مخس تكبريات علىسبح اسم ربك األ
فإذا فرغ من صالة الركعتني قام وخطب خطبتني .  الفاحتة ويقرأ بعدها سورة الغاشية

 .  يفتتح األوىل بتسع تكبريات والثانية بسبع تكبريات
 الة على النيب ، ويأيت بالشهادتني والص  ويثين عليه- سبحانه وتعاىل -وحيمد اهللا 

وجيعل موضع اخلطبتني فيما يفيد املسلمني يف حاضرهم وفيما حيل مشكالهتم اليت هم 

                                                 
 .  ٤٩٨،  ٢/٤٩٧انظر فتح الباري ) ١(
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، ويف خطبة األضحى  ويبني هلم يف خطبة عيد الفطر أحكام صدقة الفطر.  واقعون فيها
 .  )١(أحكام األضاحي 

 

            َّ                               إذا سلم علي  إنسان أثناء اخلطبة هل أرد عليه 
من مس احلصى فقد لغى  {:   أنه قالديث عن النيب لقد جاء يف احل:  ٣٦س

أو كما )  ١٤٧،  ٦/١٤٩انظر مسلم شرح النووي   ()٢( }ومن لغى فال مجعة له 
 .  قال

ّ                                             فسؤايل هو إذا سلم علي  أحد وأنا يف أثناء االستماع خلطبة اجلمعة فهل علي  أن                    
؟ وإذا كلمين يف شيء  ؟ وكذلك لو عطس جبانيب أحد أمشته أم ال أرد عليه السالم

                                                                     ً  ضروري هل جيوز يل أن أرد عليه ولو باإلشارة فهل يعترب ذلك من اللغو وأكون آمث ا 
 ؟  عليه مع أنه هو الذي بدأين بالكالم

طع احلركة ال شك أن املسلم مأمور حالة خطبة اجلمعة باالستماع واإلنصات وق: ج 
 :  مأمور بشيئني

 .  السكون واهلدوء وعدم احلركة والعبث:     ً أول ا
هو مأمور بالسكوت عن الكالم فيحرم عليه أن يتكلم واإلمام خيطب وحيرم :      ً ثاني ا

عليه كذلك أن يستعمل احلركة والعبث أو ميسح احلصى وخيطط يف األرض أو ما أشبه 
 فهو ثابت عن النيب  }احلصى فقد لغى من مس  {:  ، وما ذكرته من احلديث ذلك

                       ُ                                                     ومعىن لغى أنه ارتكب خطأ ي سبب إلغاء ثوابه مبعىن لغى ليس معناه أن تبطل صالته وأنه 
أما ما سألت عنه من هل يرد .  ، وإمنا معناه أنه ال ثواب له يف تلك الصالة يؤمر باإلعادة

                                                 
 .  ٤٤٥ - ١/٤٤٣انظر زاد املعاد ) ١(
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة  )١٠٥٠(، أبو داود الصالة  )٤٩٨(، الترمذي اجلمعة  )٨٥٧(مسلم اجلمعة ) ٢(

 .  )٢/٤٢٤(، أمحد  )١٠٩٠(فيها 
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ّ         ؟ هل يشم ت العاطس السالم ، وال   وال يشمت العاطس، ؟ فاجلواب أنه ال يرد السالم        
، وإذا سلم فإنه ال جيوز على من مسعه أن يرد عليه  جيوز للداخل واإلمام خيطب أن يسلم

، من عطس فإنه حيمد اهللا يف  ، والكالم حال اخلطبة حيرم ألن اإلنصات للخطبة واجب
 .  )١(، ولو تكلم ومسعه من جبانبه فإنه ال يشمته  نفسه وال يتكلم بذلك

 وم قضاء هل جتمع الصدقة ملسكني واحد اليت تص
اليت تصوم قضاء وتتصدق عن كل يوم إطعام مسكني فهل معىن هذا أهنا :  ٣٧س

                                                                     ً  كل يوم تصوم فيه تتصدق أم ميكن هلا أن جتمع الصدقة مرة واحدة وتعطيها مسكين ا 
 ؟      ً واحد ا

عن كل إذا وجب اإلطعام على من عليه أيام من رمضان فإنه جيوز له أن خيرج : ج 
، وله  ، وجيوز له أن جيمعها ويدفعها إىل املساكني دفعة واحدة ال حرج يف ذلك يوم بيومه

 .  أن يدفعها إىل عدة مساكني أو إىل مسكني واحد إذا كان حيتاجها

 امرأة خافت على نفسها فأخرت صوم رمضان سبعة أعوام مث قضته 
مل تصم رمضان ليس يل والدة أجنبت طفلة قبل رمضان بسبعة أشهر و:  ٣٨س

، وخافت على نفسها وصامت األعوام اليت بعد     ً                         خوف ا على طفلها بل كان هبا مرض
، وبعد ذلك صامت هذا الشهر فهل قضاؤها هذا  هذا الشهر إىل أن بلغت سبعة أعوام
 ؟  صحيح وهل عليها شيء غري القضاء

نات وقضت نعم قضاؤها صحيح ولكن لتأخريها هذه األيام إىل أن جاء رمضا: ج 
                                          ً                                بعدها فإنه جيب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكين ا إضافة إىل القضاء كفارة للتأخري 

 .  الذي أخرته من غري عذر
 .  أما إذا كانت أخرت إىل هذه املدة لعذر فإنه يكفيها القضاء ألهنا معذورة يف التأخري

 
                                                 

 .  ٢/٤١٣انظر فتح الباري ) ١(
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                          ً                             امرأة صامت اثنني وعشرين يوم ا وتوفيت بعدها هل عليها شيء 
                                                  ً   مرضت زوجيت يف رمضان املاضي بعد أن صامت اثنني وعشرين يوم ا :  ٣٩س

، وقد اشتد عليها املرض ومل تستطع إكماهلا وتوفيت بعد رمضان  وبقي عليها مثانية أيام
 ؟  ولكم جزيل الشكر.  بأيام قليلة أفيدونا ماذا نعمل يف األيام املتبقية عليها

وتركت الصيام ألجل املرض واستمر هبا هذه املرأة اليت مرضت يف شهر رمضان : ج 
املرض إىل أن توفيت ليس عليها شيء فيما تركت من صيام ألهنا مل تفرط ومل تترك 

، وإمنا املرض حال بينها وبني الصيام والقضاء فال شيء عليها يف ذلك              ً القضاء تفريط ا
=Ÿω ß#Ïk  {:  لقوله تعاىل s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ãρ 4 { )١(  . 

          ً                                                      أقرر أحيان ا أنين سوف أذكر اهللا أو أشكره فهل يعترب هذا من باب النذر 
 كذا وكذا - سبحانه وتعاىل -    ً           ً                  أحيان ا أقرر مثل ا إنين سوف أذكر اهللا :  ٤٠س

تأيت مشاغل متنعين من فعل ذلك فال أستطيع أن ، ولكن  ، وأمحده كذا وأشكره كذا
؟ أفيدونا  ، وهل يف عدم فعل ذلك إمث أم ال ، فهل يعترب هذا من باب النذر أقوم بذلك

 ؟  جزاكم اهللا كل خري
 وأن - سبحانه وتعاىل -إذا كان قصدك أنك تنوي أن تذكر اهللا  " أقرر " قولك: ج 

ذا ال جيب عليه شيء إذ أنه ينبغي إذا نوى فعل         ً                           تعمل شيئ ا من الطاعة جمرد فيه وعزم فه
هللا علي :  أنك لفظت بذلك وقلت:  أقرر:  أما إذا كان قصدك بقولك.  اخلري أن يعمله

   ً                                                                            مثل ا أن أذكر اهللا أو أسبح اهللا وأن تصلي أو تستغفر كذا وكذا فهذا نذر طاعة جيب الوفاء 
 )٢( }من نذر أن يطيع اهللا فليطعه ومن نذر أن يعصي اهللا فال يعصه  {:  به لقوله 

tβθèùθ  {:  تعاىل:  وقوله)  ٥٨١/  ١١انظر فتح الباري  ( ãƒ Í‘ õ‹¨Ζ9$$ Î/ { )٣(  }  (#θ èùθ ã‹ø9uρ 

öΝèδ u‘ρä‹çΡ { )٤(   . 
                                                 

 .  ٢٨٦:  سورة البقرة آية) ١(
،  )٣٨٠٧(، النسائي األميان والنذور  )١٥٢٦(، الترمذي النذور واألميان  )٦٣١٨(البخاري األميان والنذور ) ٢(

، مالك النذور واألميان  )٦/٣٦(، أمحد  )٢١٢٦(، ابن ماجه الكفارات  )٣٢٨٩(أبو داود األميان والنذور 
 .  )٢٣٣٨(، الدارمي النذور واألميان  )١٠٣١(

 .  ٧:  سورة اإلنسان آية) ٣(
 .  ٢٩:  سورة احلج آية) ٤(
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 ما حكم من نذر ومل يوف بنذره 
،          ً                                               نذرت نذر ا أنين لو جنحت يف إمتام الدراسة فسأعمل وليمة لزمياليت:  ٤١س

ً             ل يل ظروف شغلتين عن عمل تلك الوليمة وتناسيتها أيض ا وحىت اآلن مل ولكن حص                                               
ً                                   أعملها مع العلم أنين دائم ا أنذر أو أنوي وال آيت بذلك فما احلكم  ؟                         

ما ذكرت السائلة من أهنا نذرت إذا حصل هلا مقصودها أن تعمل وليمة : ج 
ح من الطعام واالجتماع لزميالهتا ولكنها مل تعملها إذا كان القصد منها عمل شيء مبا

.                                                     ّ                      للنساء وليس فيها شيء من املنكرات فهذا نذر عمل مباح ختي ر بني فعله أو كفارة ميني
فإذا مل تقدر على واحدة من هذه .  وهي إطعام عشرة مساكني أو كسوهتم أو عتق رقبة

منكرات أما إذا كان هذه احلفل يشتمل على حمرم أو على .  الثالثة فإهنا تصوم ثالثة أيام
فإنه ال جيوز الوفاء به وعليها كفارة ميني كما ذكرنا ألنه ال جيوز الوفاء بنذر املعصية وعلى 

 .  الناذر له كفارة ميني عند بعض العلماء

 أفطرت أخيت أياما من رمضان ومل تتمكن من قضائها حىت ماتت فهل عليها شيء 
قد أفطرت يف توفيت أخت يل تبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة و:  ٤٢س

، مث صامت ولكنها مل تكمل صيام األيام اليت أفطرهتا حيث وافتها املنية  رمضان بعذر
قبل إمتامها وقد صمت عنها ثالثة أيام مع العلم أنين مل أعلم عدد األيام اليت أفطرهتا 

، فما رأيكم لو نقصت هذه األيام اليت صمتها عنها أو  وكم األيام اليت صامتها
، أخربونا جزاكم اهللا  ؟ وهل صيامي عنها صحيح  نقصت فكيف أفعلولو.  زادت

 ؟  ألف خري
                       ً                                         إذا كانت أختك أفطرت أيام ا من رمضان بعذر املرض ومل تتمكن من قضائها : ج 

أما إذا كانت قد متكنت من القضاء وتساهلت فيه حىت جاء .  حىت ماتت فال شيء عليها
، وإذا صمت                   ً           عليها القضاء واجب ا يف ذمتهارمضان اآلخر وماتت قبل قضائها فهذه يكون

عنها فإن ذلك يربئ ذمتها عند بعض العلماء والبعض اآلخر يرى أن الواجب اإلطعام عن 
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فمن العلماء أنه ال يصام عن امليت إال النذر ومنه من يرى أنه يصام عنه .              ً كل يوم مسكين ا
 صمت عنها فإنه يرجى إن ، وعلى كل حال ما دمت قد                           ً الواجب عليه بأصل الشرع أيض ا

 .  شاء اهللا أن ينفعها اهللا بذلك
 .  وإذا كنت ال تعرف العدد فإنك تقدره وحتتاط

 ما حكم تناول اإلبر يف الوريد أو العضل أو سحب الدم أثناء الصيام 
كثري من اإلخوة يسألون هذا السؤال أال وهو تناول إبر الدواء يف الوريد :  ٤٣س

 ؟  م هل هذا يفطر أم الأو العضل أو سحب الد
، وإذا  ، وأن يبتعد عن األشياء املشتبهة جيب على املسلم أن حيافظ على صيامه: ج 

، فإذا اضطر إىل العالج يف  احتاج إىل عالج أو تعاطي شيء من األمر فليكن هذا يف الليل
ً                                            النهار بأن كان مريض ا وحيتاج إىل العالج وترك العالج يضاعف عليه املرض يؤخر ، أو                    

، ويقضي هذا اليوم سواء تعاجل حببوب أو  ، أو تشتد عليه وطأة املرض فهذا يتعاجل الربء
، فاإلبرة إذا كانت مغذية فإهنا تفسد الصيام ألهنا تقوم مقام  ، أو بغريها بإبرة يف الوريد

ً                  ، وإذا كانت اإلبرة غري مغذية ولكنها حتقن بالوريد فهذه أيض ا مفطرة على الراج الطعام ح                                                      
، وتنفذ إىل اجلوف  ألهنا ختتلط بالدم وتسري يف البدن وحيصل للبدن منها تأثر وتنشيط

، أما إذا كانت اإلبرة يف العضل وليست يف الوريد فهذه لعلها ال تفطر وعلى املسلم  تفطر
 :  أن حيتاط لدينه فاألمر إذن على ثالثة أصناف

قام الطعام والشراب من غري إبر مغذية وهذه تفطر ألهنا تقوم م:  الصنف األول
 .  إشكال

؛  إبر ليست مغذية تؤخذ عن طريق الوريد والذي أعتقده أهنا تفطر:  الصنف الثاين
 .  ، وتدخل يف العروق ألهنا ختتلط بالدم وتسري يف البدن

إبر غري مغذية وال تؤخذ عن طريق الوريد وإمنا تؤخذ عن طريق :  والصنف الثالث
 .  إلنسان أن يتركها إىل الليل وإن أخذها فال أرى أنه يفسد صومهالعضل فهذه األحوط ل
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                                       ً                                     أما بالنسبة لسحب الدم فإذا كان الدم يسري ا كالذي يؤخذ للتحليل فهذا ال يؤثر على 
، أو لبنك                      ً                                ً أما إذا كان الدم كثري ا بأن سحب منه كثري إلسعاف مريض مثل ا.  صيامه
أفطر  {:   يقولوالنيب .  صوم ألنه كاحلجامة، أو التربع به فهذا يفطر ويفسد ال الدم

.  ) ٤/١٧٤انظر فتح الباري   ()١( }احلاجم واحملجوم ملا رأى رجلًا حيتجم وهو صائم 
لدم إذا كان فاحلجامة تفطر على الصحيح من قويل العلماء بنص احلديث ومثلها سحب ا

 .  ، واهللا أعلم    ً                كثري ا ألنه مبعىن احلجامة

 ما حكم القطرة اليت تؤخذ يف العني أو األذن وتصل إىل احللق 
ما احلكم بالنسبة للمفطرات اليت تستخدم يف العني أو يف األذن ويشعر :  ٤٤س

 ؟  مستعملها أهنا تصل إىل حلقه
خل جوفه شيء عن طريق األنف أو  على أنه إذا د- رمحهم اهللا -نص الفقهاء : ج 

،  ، أو إىل حلقه أنه يفطر بذلك القطرة يف العني عن أي طريق وصل إىل جوفه غري إحليله
ً          ، أو يف األنف هذه أيض ا تصل إىل  ، والبخاخ الذي يؤخذ يف احللق والسعوط يف األنف                   

ى املسلم ، وعل ، وتذهب إىل املعدة فيحصل هبا اإلفطار على ما ذكره الفقهاء احللق
 )٢( }دع ما يريبك إىل ما ال ُيريُبك  {:  ، وترك ما فيه ريبة لقوله  االحتياط لدينه

 .  ) )٣(.  ٤/٢٩١انظر فتح الباري  (

 هل األطياب ذات رائحة اليت قد تصل إىل األنف أو احللق تفطر 
ً                           ً     ذات رائحة أيض ا قد تصل إىل أعماق األنف مثل ا أو هناك بعض األطياب :  ٤٥س             

 ؟  إىل احللق هل يفطر الصائم

                                                 
 .  )٣/٤٦٥(، أمحد  )٧٧٤(الترمذي الصوم ) ١(
 .  )٢٥٣٢(، الدارمي البيوع  )٥٧١١(النسائي األشربة ،  )٢٥١٨(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) ٢(
 .  وانظر كالم ابن حجر يف هذا) ٣(
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،  الطيب السائل ال يؤثر على الصيام فيجوز للصائم أن يتطيب يف بدنه ويف ثوبه: ج 
فهذا ال يتعمد )  العود (أما الطيب املسحوق الذي يتطاير إىل األنف كاملسك أو البخور 

ّ   ، فإن تعمد مشه وطال إىل أنفه ودماغه فقد عد ه  ن أنفه وعن حلقهمشه بل عليه أن يبعده ع                                        
 .  كثري من العلماء من املفطرات

 امرأة دخل عليها رمضان وهي مريضة 
 حىت دخل الثاين وعليها أيام من األول فماذ تفعل 

رسالة من امرأة مرضت مع دخول شهر رمضان ومل تتمكن من صيامه :  ٤٦س
جات ضرورية إىل أن جاء رمضان آخر فماذا تفعل مقابل وبقيت تتناول أدوية عال

 ؟  ، هل تقضيه بعد صيامها لرمضان احلايل أو تكفر عنه صيام رمضان األول
هذه الذي استمر هبا املرض والتداوي حىت دخل عليها رمضان وعليها أيام من : ج 

ن ينتهي صيام ليس عليها إال أن تقضي األيام اليت أفطرهتا بعد أ.  رمضان الذي قبله
رمضان احلاضر وليس عليها إطعام ألهنا معذورة بتأخري القضاء إىل ما بعد رمضان آخر 

 .  حيث مل يأت عليها فترة تستطيع يف خالهلا أن تقضي ما عليها من األيام

ً             ماذا لو حل رمضان القادم ومل تقدر أيض ا على صيامه                                     
على صيامه يكون عليها                                     ً  وماذا لو حل رمضان القادم ومل تقدر أيض ا :  ٤٧س
 ؟  شهران
، فإذا زال  إذا حل عليها رمضان آخر والعذر مستمر فإهنا تستمر يف اإلفطار: ج 

عنها املرض واستطاعت أن تصوم فإهنا تقضي ما عليها حىت رمضان السابق مث بعده ما 
هي ، وليس عليها غري القضاء مادامت أهنا مل تؤخر و عليها من رمضان الالحق بالترتيب

 .  تستطيع قضاء الصيام
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 إذا مات إنسان وعليه صوم هل يصام عنه 
                         ً                                  يسأل من مات من املسلمني ذكر ا كان أو أنثى وعليه قضاء من رمضان :  ٤٨س

                                                            ً          قبل وفاته هل يصام عنه أو يطعم عنه وإذا كان الصيام عن نذر أيض ا وليس عن 
 ؟  رمضان فما احلكم يف احلالتني

ات إنسان وعليه من رمضان مل يصمها بسبب املرض فهذا أما صيام رمضان إذا م: ج 
  -:  ال خيلو من إحدى احلالتني

أن يكون اتصل به املرض ومل يستطع الصيام حىت تويف فهذا ال شيء :  احلالة األوىل
 .  عليه وال يقضي عنه وال يطعم عنه ألنه معذور بذلك

رمضان آخر ومل يصم ومات أما إذا شفي من هذا املرض الذي أفطر بسببه وأتى عليه 
                                                ً                          بعد رمضان آخر فإنه جيب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين ا ألنه مفرط يف تأخري القضاء 

 .  ويف إجزاء الصوم عنه خالف بني العلماء.  حىت دخل عليه رمضان آخر حىت مات
،  من مات وعليه صوم {:  أما بالنسبة لصوم النذر فإنه يصام عنه لقول الرسول 

 .  ) ٤/١٩٢انظر فتح الباري   ()١( }فليصم عنه وليه )  صوم نذر : ( ويف رواية

 حيصل له تقيؤ وهو صائم فيقوم باسترجاعه هل هذا يؤثر على الصيام أم ال 
لتقيؤ خبروج بعض املاء أو بعد صالة الفجر يف رمضان حيصل له ما يشبه ا:  ٤٩س

 ؟  هل هذا يؤثر على الصيام أم ال:  الطعام إىل فمه فيقوم باسترجاعه إىل بطنه فيقول
إذا كان التقيؤ بدون اختيار اإلنسان وبدون إرادته يقذف :  التقيؤ فيه تفصيل: ج 

إذا كان أما .  وخيرج من معدته عن طريق الفم فهذا ال يؤثر على صيامه ألنه بغري اختياره
وما ورد يف السؤال من أن .  استدعاه هو وتسبب يف خروجه حىت قاء فإنه يفطر بذلك

، بل جيب  ، ولكنه يسترجعه ويبتلعه فهذا ال جيوز له السائل يغلبه القيء وخيرج إىل فمه
،  ، وإذا ابتلعه فإنه يفسد صومه ألن الفم يف حكم الظاهر عليه أن يقذفه وخيرجه من فمه
                                                 

 .  )٦/٦٩(، أمحد  )٢٤٠٠(، أبو داود الصوم  )١١٤٧(، مسلم الصيام  )١٨٥١(البخاري الصوم ) ١(
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فيكون قد أفطر .  ، مث استرجعه وبلعه فإنه بذلك كمن أكل وشرب إليه شيءفإذا وصل 
 .  هبذا الصنيع وجيب عليه قضاء ذلك اليوم

  كم تبيح يل اإلفطار يف رمضان ٣٥٠هل السفر ملسافة 
ً                                            أنا رجل أعمل مزارع ا ويف رمضان أسافر من بلدي إىل مدينة جدة واليت :  ٥٠س                  

   ً                                     متر ا وإذا سافرت أواصل صيامي وال أفطر فهل  كيلو ٣٥٠تبعد عن بلديت حوايل 
 ؟  جيوز يل يف مثل هذه املسافة اإلفطار وما أقصر مسافة جيوز فيها اإلفطار

 - رخص للمسافر يف شهر رمضان أن يفطر قال اهللا - سبحانه وتعاىل -إن اهللا : ج 
yϑ  {:  -تعاىل  sù y‰Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ töκ¤¶9$# çµ ôϑÝÁ uŠù= sù ( tΒ uρ tβ$Ÿ2 $ ³Òƒ Ís∆ ÷ρ r& 4’n?tã 9xy™ ×ο £‰Ïèsù ôÏiΒ BΘ$ −ƒ r& 

tyz é& 3 { )فاملسافر من أهل الرخص يف اإلفطار يف هذا الشهر وما ورد يف السؤال من .  )١
فهل جيوز له أن يفطر يف )           ً  كيلو متر ا٣٥٠ (بلد السائل والبلد الذي يسافر إليه أن بني 

أن يفطر ألن هذه املسافة تعترب أكثر من مسافة قصر فأقل مسافة :  ؟ نقول له هذه املسافة
، فإذا كان السفر يبلغ  ، أو باألقدام سواء قطعت بالسيارة)           ً  كيلو متر ا٨٠ (للقصر هي 

 .  ثر فإنه يستحب للمسافر أن يفطر فيهاهذه املسافة فأك

 هلا والدة كبرية ال تستطيع الصيام فهل عشرة رياالت تكفي كفارة لصيامها 
والديت سيدة كبرية يف السن ومريضة يتعسر عليها الصيام وإذا صامت :  ٥١س

وأنا ابنتها أقوم برعايتها وأعطي .  زاد عليها املرض وهي من مدة سنتني ال تصوم
إفطارها عن كل يوم عشرة رياالت ولكن جمتمعة كل عدة أيام أخرجه على كفارة 

وأحدهم عشرين عن يومني وأحدهم .  فقراء وأعطي أحدهم عشرة رياالت عن يوم
هل قيمة الكفارة عن اليوم الواحد :  فسؤاهلا يقول.  مخسني عن مخسة أيام وهكذا

ل طريق إخراج الكفارة ؟ وه عشرة رياالت تكفي وأنا من صاحبات الدخل املتوسط
؟ وهل توزيعها على الفقراء  عن كل عدة أيام جمتمعة صحيحة أو عن كل يوم بيومه

                                                 
 .  ١٨٥:  سورة البقرة آية) ١(
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                                                                      ً     بالصورة اليت وصفتها صحيحة أي أنين أدفع للفقري الواحد كفارة عدة أيام أحيان ا أو 
؟ أخربوين جزاكم اهللا  أدفع دفعة واحدة عن الشهر كافة لشخص واحد من الفقراء

 .  خري اجلزاء
                                  ً                             إذا كانت والدتك عجزت عن الصيام عجز ا مستمر ا لكوهنا هرمة أو مريضة : ج 

ً                                       ً      ً                         مرض ا ال يرجى برؤها من ذلك املرض بأن كان مرض ا مزمن ا فحينئذ جيب عليها اإلطعام    
أما إذا كان هذا املرض يرجى زواله ويرجى الشفاء منه فإن احلكم .                 ً عن كل يوم مسكين ا

 :  ملرض فتقضي والدتكم األيام بدون إطعام فاملريض له حالتانيتأخر إىل أن يزول هذا ا
ْ                             أن يكون مرضه مزمن ا ال يرجى ب ر ؤه فهذا يتعني عليه اإلطعام وال :  احلالة األوىل  ُ          ً                

 .  قضاء عليه
ً                                              أن يكون مرض ا غري مزمن يرجى شفاؤه وزواله فهذا يؤخر القضاء :  احلالة الثانية           

أما ما ذكرت أنك أخرجت دراهم .   القضاءحىت يشفى ويقضي وال شيء عليه غري
تريدين هبا اإلطعام عن األيام اليت أفطرهتا والدتك فهذا تصرف غري سليم ألن الواجب 
                    ً                                                اإلطعام بأن تشتري طعام ا وخترجيه عن األيام كل يوم إطعام مسكني نصف صاع من 

’  {:  قوت البلد املعتاد فالواجب اإلطعام ال إخراج الدراهم لقوله تعاىل n?tã uρ šÏ% ©!$# 

…çµ tΡθ à)‹ ÏÜãƒ ×π tƒ ô‰Ïù ãΠ$ yè sÛ &Å3ó¡ÏΒ ( { )فإخراج القيم  ، والطعام غري النقود  فأوجب الطعام )١ ،
، وجيوز                                 ً وز أن خترجي عن كل يوم بيومه مفرق اعن كفارة الصيام جيزئ بل الواجب وجي

أن جتمعي عدد األيام وخترجيه دفعة واحدة جيوز أن تدفع هذه الكفارة جلماعة وجيوز أن 
 .  تدفع لشخص واحد جمتمعة ومتفرقة

 

                                                 
 .  ١٨٤:  سورة البقرة آية) ١(
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 رجل أراد قضاء أيام من رمضان 
 فصادف أول رجب وكان يريد صيام أول رجب فماذا يفعل 

 يف رمضان وحينما أردت قضاءها صمت يومني مث جاء أفطرت عدة أيام:  ٥٢س
اليوم الثالث بأول شهر رجب وقد كنت نويت أن أصوم األول من رجب فهل 
أستطيع اعتبار هذا اليوم صيام نافلة عن نييت لصيام أول رجب وقضاء يف الوقت نفسه 

 ؟  ليوم رمضان
 يف النيب صوم أول يوم من رجب بدعة ليس من الشريعة ومل يثبت عن : ج 

.  فصيام أول يوم من رجب واعتقاد أنه سنة هذا خطأ وبدعة.  خصوص رجب صيام
             َْ                                                          وأما كوهنا صام ت ه وهي مترددة بني كونه لسنة رجب اليت زعمتها أو عن فرض رمضان 

                 ً                                              ، ال بد أن تقضي يوم ا عن اليوم الذي أفطرته من رمضان ألن هذا اليوم  فهذا ال جيزيها
.  جب ترددت فيه هل جتعله سنة رجب كما تزعم أو عن القضاءالذي صامته من أول ر

 .  ال بد هلا أن تصوم بنية عن اليوم الذي أفطرته من رمضان

 هل النية شرط يف الصيام كل يوم أم تكفي يف أول شهر رمضان 
         ً                                                        أصوم أحيان ا بدون عقد النية عند بدء الصيام فهل النية شرط يف الصيام :  ٥٣س

 ؟   أول الشهركل يوم أم تكفي يف
إمنا  {:  قال الرسول .  الصيام وغريه من األعمال ال بد أن تكون عن نية: ج 

 .  )٢( }ال عمل إال بالنية  { أو يف رواية )١( }األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى 
م رمضان جتب له النية من الليل بأن ينوي قبل طلوع الفجر صيام ذلك اليوم فصو

، فليس املطلوب أن يتلفظ  وقيام املسلم من النوم آخر الليل وتسحره يدل على وجود النية
والنية يف رمضان كل يوم مبفرده ألن .  نويت الصوم فهذا بدعة ال جيوز:  اإلنسان ويقول

                                                 
، النسائي الطهارة  )١٦٤٧(، الترمذي فضائل اجلهاد  )١٩٠٧(مسلم اإلمارة ،  )١(البخاري بدء الوحي ) ١(

 .  )١/٢٥(، أمحد  )٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد  )٢٢٠١(، أبو داود الطالق  )٧٥(
 .  ١/٩انظر فتح الباري ) ٢(
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ج إىل نية فينوي الصيام بقلبه لكل يوم من الليل لو كان قد كل يوم عبادة مستقلة حتتا
، مث نام ومل يستيقظ إال بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح لوجود النية من  نوى من الليل

 .  الليل

 امرأة أجريت هلا عملية جراحية يف احللق 
 ومنعت من صيام شهر رمضان فهل جيب عليها الكفارة أم القضاء 

أجريت هلا عملية جراحية يف احللق فمنعها الدكتور من :  سائلة تقول:  ٥٤س
 ؟  صيام شهر رمضان فهل جيب عليها الكفارة أم القضاء

tΒ  {:  جيب عليها قضاء األيام اليت أفطرهتا قال تعاىل: ج  uρ tβ$Ÿ2 $ ³Òƒ Ís∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 

9xy™ ×ο £‰Ïèsù ôÏiΒ BΘ$ −ƒ r& tyz é& 3 { )وهذا مرض أفطرت من أجله فتقضي األيام اليت أفطرهتا )١   . 

ً   الدكتور الذي يأمر باإلفطار هل يشترط فيه أن يكون مسلم ا                                                     
يشترط فيه أن الدكتور الذي يأمر باإلفطار هل يسمح أي دكتور كان أو :  ٥٥س

 ؟           ً يكون مسلم ا
ً                ً      إذا كان الطبيب متخصص ا يف املهنة وصادق ا فيها: ج  إن الصوم :  ، وقال للمريض                    
ً           ، فإنه يفطر ولو كان الطبيب غري مسلم إذا مل يوجد غريه وخصوص ا إذا كان  يضرك                                                       

 .  املريض حباجة إىل الفطر

 نذرت أن تصوم بعد شفاء زوجها ولكن مل تستطع 
مرض زوجي نذرت أن أصوم سنة لوجه اهللا تعاىل بعد شفائه من هذا بعد :  ٥٦س
، وأنا اآلن   فشفي زوجي من مرضه، واحلمد هللا فقد حتقق أملي بقدرة اهللا  املرض

مريضة وقد منعين الطبيب من الصيام وحاولت أن أصوم مرات عديدة على الرغم من 
ولوا يل هل يلزمين دفع مبالغ من قول الطبيب وأنا اآلن ال أستطيع الصيام فأرجو أن تق

                                                 
 .  ١٨٥:  سورة البقرة آية) ١(
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؟ أو هل  ؟ وهل أستطيع أن أدفعها ألحد من أقاريب احملتاجني النقود وكفارة عن الصوم
 .  ؟ أفيدوين وفقكم اهللا ميكن أن أصوم يومني يف األسبوع على قدر استطاعيت

انظر فتح الباري   ()١( }من نذر أن يطيع اهللا فليطعه  {:  قال : ج 
وأنت نذرت إذا شفى اهللا زوجك أن تصومي سنة وأن الطبيب هناك عن )  ١١/٥٨١

، فإذا استطعت  الصيام فإن كانت السنة غري معينة فالصيام يبقى يف ذمتك حىت تستطيعي
ذرته ألنه دين يف ذمتك فانتظري حىت يزول وزال عنك املانع فإنك تؤدين الصيام الذي ن

املانع وتصومي إن شاء اهللا ألنك مل تعيين سنة معينة بعينها بل سنة مطلقة فأي سنة 
، وال جيزئ أن تصومي يومني من كل أسبوع ألنك  تصومينها فإهنا جتزئ مع اإلطالق

م تستطيعي ، وإن كنت نذرت سنة معينة فل                            ً         نذرت سنة السنة اثنا عشر شهر ا متتابعة
 .  صيامها فإنك تقضينها إذا استطعت واهللا أعلم

ال يأيت خبري وإمنا يستخرج به من  {:  وينبغي أن يعلم أن النذر كما قال الرسول 

 وقد هنى النيب .  ) ٩٩-١١/٩٧انظر صحيح مسلم بشرح النووي   ()٢( }البخيل 
، وأن اإلنسان يكلف  فالدخول يف النذر مكروه ألنه يلزم عليه احلرج.  )٣(عن النذر 

        ً                                                                           نفسه شيئ ا ال يستطيع الوفاء به أو يشق عليه فاإلنسان قبل النذر ال ينبغي له أن ينذر ولكن 
ء إذا كان نذره طاعة واهللا تعاىل أثىن على الذين يوفون بعدما ينذر فإنه يتعني عليه الوفا

tβθ  {:  بالنذر فقال èùθãƒ Í‘õ‹¨Ζ9$$ Î/ tβθèù$ sƒ s† uρ $ YΒ öθ tƒ tβ% x. …çν •Ÿ° #ZÏÜtG ó¡ãΒ ∩∠∪ { )وقال )٤ ،  :}  

                                                 
،  )٣٨٠٧(، النسائي األميان والنذور  )١٥٢٦(، الترمذي النذور واألميان  )٦٣١٨(البخاري األميان والنذور ) ١(

، مالك النذور واألميان  )٦/٣٦(، أمحد  )٢١٢٦(، ابن ماجه الكفارات  )٣٢٨٩(أبو داود األميان والنذور 
 .  )٢٣٣٨(، الدارمي النذور واألميان  )١٠٣١(

، أبو داود  )٣٨٠١(لنذور ، النسائي األميان وا )١٦٣٩(، مسلم النذر  )٦٣١٥(البخاري األميان والنذور ) ٢(
، الدارمي النذور واألميان  )٢/٨٦(، أمحد  )٢١٢٢(، ابن ماجه الكفارات  )٣٢٨٧(األميان والنذور 

)٢٣٤٠(  . 
 .  ٩٩-١١/٩٧صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(
 .  ٧:  سورة اإلنسان آية) ٤(
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!$ tΒ uρ ΟçFø)xΡr& ÏiΒ >πs)x¯Ρ ÷ρ r& Νè?ö‘ x‹tΡ ÏiΒ 9‘ õ‹¯Ρ  χ Î* sù ©!$# …çµ ßϑ n= ÷è tƒ 3 { )وقال تعاىل  )١ ،  :}  (#θ èùθã‹ø9uρ 

öΝèδ u‘ρä‹çΡ { )والنيب .  )٢يقول   :}  انظر فتح   ()٣( }من نذر أن يطيع اهللا فليطعه
 .  ) ١١/٥٨١الباري 

 لصحراء مل يستطع فماذا عليه رجل نذر أن يصوم هللا ونظرا لعمله يف ا
                        ً                              ً  أنا مسلم سوداين أعمل حفار ا يف الصحراء كنت نذرت للرمحن صوم ا :  ٥٧س

                                  ً                                      ثالثة أيام من كل شهر هجري وكنت مواظب ا على هذا الصيام إىل أن التحقت بالعمل 
يف الصحراء حيث إن طبيعة العمل شاقة وصمت أيام شوال ووجدت فيها مشقة ومل 

ثة أو األربعة اليت تلتها فأرجو أن تدلوين عن كفارة ما هي أو البديل أصم األشهر الثال
وسبب النذر أنين قد طلبت من اهللا العلي القدير أن .  للصوم حتت هذه الظروف

 .  يوفقين يف مهنيت واحلمد هللا مبشيئته وفقت فصممت على الوفاء بالنذر
انظر فتح الباري   ()٤( }من نذر أن يطيع اهللا فليطعه  {:  قال : ج 

، وقد حتصل املطلوب  وأنت نذرت أن تصوم إذا حصلت على مطلوبك)  ١١/٥٨١
، وقد ذكرت أنك بدأت بالوفاء وصمت عدة مرات ولكن يف  فوجب عليك الوفاء بالنذر

جيب عليك أن تصوم ولو :  نقول.   يشق عليك الصيامأثناء عملك يف الصحراء كان
فيجب عليك أن تواصل كل شهر .  كنت يف الصحراء ولو صار معه مشقة متحملة

، أما إذ بلغ األمر إىل اخلطورة حبيث لو صام حلصل عليه                        ً        وتصوم منه ستة أيام عمل ا بالنذر
                                                 

 .  ٢٧٠:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٩:  سورة احلج آية) ٢(
،  )٣٨٠٧(، النسائي األميان والنذور  )١٥٢٦(، الترمذي النذور واألميان  )٦٣١٨( األميان والنذور البخاري) ٣(

، مالك النذور واألميان  )٦/٣٦(، أمحد  )٢١٢٦(، ابن ماجه الكفارات  )٣٢٨٩(أبو داود األميان والنذور 
 .  )٢٣٣٨(، الدارمي النذور واألميان  )١٠٣١(

،  )٣٨٠٧(، النسائي األميان والنذور  )١٥٢٦(، الترمذي النذور واألميان  )٦٣١٨(ور البخاري األميان والنذ) ٤(
، مالك النذور واألميان  )٦/٣٦(، أمحد  )٢١٢٦(، ابن ماجه الكفارات  )٣٢٨٩(أبو داود األميان والنذور 

 .  )٢٣٣٨(، الدارمي النذور واألميان  )١٠٣١(
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ذر إذا استطاع قضاءها خطر من اهلالك فحينئذ يفطر ويقضي األيام اليت ترك صومها للع
 .  واهللا أعلم

 أريد العمرة من الرياض مرورا جبدة فهل أحرم من جدة أم من امليقات 
أنا رجل مقيم يف مدينة الرياض ويل أقارب يف مدينة جدة وأنوي أداء :  ٥٨س

  ُ         ً                                                            الع مرة مرور ا بأقاريب يف جدة لزيارهتم فهل علي أن أحرم من جدة أم أن أحرم من 
 ؟  ى على إحرامي يف هذه حىت لو مكثت هبا عدة أيامامليقات وأبق

                 ُ                                                 إذا سافرت تريد الع مرة من الرياض وكان لك أقارب يف جدة تريد املرور هبم : ج 
، أو  ) قرن املنازل (، فالواجب عليك أن حترم من امليقات بأن حترم من السيل  وزيارهتم
، مث  ، وتبقى يف إحرامك  حمرم، وأن تزورهم وأنت ، وال بأس أن متر بأقاربك ما يوازيه

، وإن ذهبت إىل مكة  إذا انتهت زيارة أقاربك فإنك تذهب إىل مكة تؤدي مناسك العمرة
بل .                      ُ                                            من أول وهلة وأديت الع مرة وحللت من إحرامك مث ذهبت إىل أقاربك فال بأس

 يف هذه فاملهم أال تتعدى امليقات إال وأنت حمرم لقوله .                  ُ         تكون املبادرة بالع مرة أحسن
 )١( }هّن هلن وملن أتى عليهم من غري أهلهن ممن يريد احلج والُعمرة  {:  املواقيت

 .  ) ٣/٣٨٤انظر فتح الباري  (

 هل جيوز ملسلم أن حيج وأن يعتمر عن والديه ومها على قيد احلياة 
 ؟  هل جيوز ملسلم أن حيج وأن يعتمر عن والديه ومها على قيد احلياة:  ٥٩س
ُ     أما احلج الواجب والع مرة الواجبة كحجة اإلسالم وع مرة .  يف املسألة تفصيل: ج                           ُ                  

                                                     ً     ً                اإلسالم فهذا ال جيوز أن يناب عن احلي فيهما إال إذا كان عاجز ا عجز ا ال يستطيع أداء 
                         ً     ً                ، فهذا احلج عنه كاملريض مرض ا مزمن ا ال يستطيع معه           ُ               احلج أو الع مرة بصفة دائمة

 ، أو الكبري اهلرم بدليل احلديث أن امرأة سألت النيب  الركوب للحج وأداء أعمال احلج
                                                 

،  )١/٣٣٢(، أمحد  )٢٦٥٤(، النسائي مناسك احلج  )١١٨١(، مسلم احلج  )١٤٥٦(البخاري احلج ) ١(
 .  )١٧٩٢(الدارمي املناسك 
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أفأحج عنه .  أن والدها أدركته فريضة اهللا يف احلج وهو ال يستطيع الثبات على الراحلة
 .  ) ٣/٣٧٨انظر فتح الباري   ()١( }حجي عن أبيك  { :  قال هلا النيب 

                                                                   ً      أما حج النافلة فاألمر فيه واسع فال بأس أن يفعل عنه احلج وإن كان مستطيع ا عند 
 .  مجاعة العلماء

 هل ارتكاب حمظور من حمظورات اإلحرام نسيانا أو جهال تلزم فدية 
            ً          ً     ت اإلحرام ناسي ا أو جاهل ا هل ما احلكم فيمن ارتكب حمظورا من حمظورا:  ٦٠س

 ؟  يلزمه فدية أم ال
إذا كان هذا احملظور ال إتالف فيه مثل الطيب وتغطية الرأس ولبس املخيط هلذا : ج 

            ً          ً                  ً                      ً                  إذا فعله ناسي ا أو جاهل ا وذكر إذا كان ناسي ا أو علم إذا كان جاهل ا فإن يتجنب احملظور 
 .  من حينه وال شيء عليه
ف كقص الشعر وتقليم األظفار وقتل الصيد فهذا على قولني ألهل أما ما كان فيه إتال

 :  العلم
أنه ال يعذر باجلهل والنسيان بل جيب عليه فدية ذلك احملظور ألنه :  القول األول

إتالف واإلتالف يستوي فيه عندهم العامد وغري العامد فيها كقتل اخلطأ وإتالف املال 
 .  متعمديضمنان ولو كان القاتل واملتلف غري 

                ً        ً                                      أنه إذا كان جاهل ا أو ناسي ا فال حرج عليه يف ذلك أخذ من عموم قوله :  القول الثاين
=øŠs9uρ öΝà6ø‹n§{  {:  تعاىل tæ Óy$uΖã_ !$ yϑ‹ Ïù Οè?ù'sÜ÷z r& Ïµ Î/ Å3≈ s9uρ $̈Β ôNy‰£ϑ yè s? öΝä3ç/θ è= è% 4 { )ومن .  )٢

tΒ  {:  قوله تعاىل يف الصيد uρ …ã& s#tFs% Νä3ΖÏΒ #Y‰Ïdϑ yè tG •Β Ö!#t“ yf sù ã≅ ÷WÏiΒ $ tΒ Ÿ≅tFs% zÏΒ ÉΟyè ¨Ζ9$# { )٣( 
 .  مفهومه أن غري املتعمد ال شيء عليه ولعل هذا الرأي هو الصحيح إن شاء اهللا

                                                 
 .  )١/٣٢٩(، مسند أمحد  )٢٦٣٤(، سنن النسائي كتاب مناسك احلج  )٨٨٥(سنن الترمذي كتاب احلج ) ١(
 .  ٥:  سورة األحزاب آية) ٢(
 .  ٩٥:  سورة املائدة آية) ٣(
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 التوكيل يف احلج 
                                                       لو وكل رجل عنه رجال مكي ا ليحج عنه فهل جيب على هذا الوكيل :  ٦١س

 ؟  املكي اإلحرام من ميقات أهل اليمن أم حيرم من مكة
ً        األكمل وخروج ا من اخل: ج  الف أنه إذا كان احلج فريضة وعجز عن مباشرته بنفسه           

ً                      أن يوكل من حيج عنه من بلده هذا هو األفضل وخروج ا من خالف من أوجب ذلك                                             
 .  ، وقالوا إن املنوب عنه جيب عليه احلج من بلده وكذلك النائب عنه عليه

 ما حكم أداء فريضة احلج باالستدانة 
يضة احلج بالدين فهل تقبل حجته علما ما احلكم إذا قضى اإلنسان فر:  ٦٢س

 .  ؟ أفيدونا وفقكم اهللا بأنه يسدد الدين مباشرة بعد قضائه الفريضة
’ uρ!¬  {:  - سبحانه وتعاىل -قال اهللا : ج  n?tã Ä¨$̈Ζ9$# kÏm ÏM øt7ø9$# ÇtΒ tí$ sÜtG ó™ $# Ïµ ø‹s9Î) 

Wξ‹ Î6 y™ 4 { )يعين أن يتوافر له النفقة الكافية يف حجه  والسبيل هو الزاد والراحلة )١ ،
ً                             والنفقة الكافية أيض ا ألوالده ومن يعوله إىل أن يرجع ، وال جيب على من ليس له القدرة                    

    ً   شيئ ا - سبحانه وتعاىل - يوجب عليه اهللا ، وال يستدين ألجل ذلك ألنه مل املالية حج
:   يقول- سبحانه وتعاىل -، واهللا  وهو مثقل نفسه بالدين ويتكلف لشيء مل يلزمه

}  ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# ãΝà6Î/ tó¡ãŠø9$# Ÿω uρ ß‰ƒ Ìãƒ ãΝà6Î/ uô£ãè ø9$# { )فليس من الشرع أن يستدين .  )٢
، ولكن ما دام أنه فعل هذا واستدان وحج فإن حجته صحيحة وجيب عليه  اإلنسان ليحج

 .   يوفق اجلميع ملا فيه اخلري والصالح- سبحانه وتعاىل -سداد الدين واهللا 

  مل أمتكن من أدائه يف النهار هل جيوز تأخري طواف اإلفاضة يف الليل إذا
 ؟  هل جيوز تأخري طواف اإلفاضة يف الليل إذا مل أمتكن من أدائه يف النهار:  ٦٣س

                                                 
 .  ٩٧:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ١٨٥:  سورة البقرة آية) ٢(
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                           ً      ً                                  نعم جيوز فعل طواف اإلفاضة ليل ا وهنار ا يف أيام التشريق وبعدها إال أنه من : ج 
ر واسع األفضل واألحسن أن يأيت به يوم العيد إذا أمكن وإذا مل يتمكن من ذلك فاألم

 .  واحلمد هللا

 رجل اعتمر عن والده يف شهر شوال مث يريد احلج عن نفسه مفردا فهل عليه هدي 
                                                   ً          رجل قام بعمرة عن والده يف شهر شوال مث يريد أن حيج مفرد ا عن نفسه :  ٦٤س

؟ وإذا كان عليه هدي فما احلكم إذا رمى مجرة العقبة وقصر وحتلل  فهل عليه هدي
 ؟  قبل ذبح اهلدي

إذا كان أدى العمرة يف شوال وانتظر احلج حىت أحرم به يف عامه فإنه يكون  : ج
    ً                                                              متمتع ا وجيوز يف التمتع أن تكون العمرة عن شخص واحلج عن شخص آخر وجيب أن 

، وإذا رمى احلاج احلجر يوم العيد وحلق رأسه أو قصر  يهدي املتمتع يف حق غري املكي
 التحلل األول الذي يبيح له ما حرم عليه باإلحرام ولو مل يذبح هديه فإنه يكون قد حتلل

 .  إال االستمتاع بزوجته حىت يطوف طواف اإلفاضة فذبح اهلدي ال دخل له يف التحلل

 هل يشترط يف وجوب دم املتمتع أال خيرج من مكة بعد العمرة 
 ؟  هل يشترط يف وجوب دم املتمتع أال خيرج من مكة بعد العمرة:  ٦٥س
                  ً                                              من مكة إذا كان قريب ا فإنه ال يؤثر على وجوب دم التمتع إذا كان دون اخلروج : ج 

مسافة قصر أما إذا كان مسافة قصر فأكثر فهذا موضع خالف بني أهل العلم والصحيح 
أنه ال يؤثر على وجوب دم املتمتع إال إذا رجع إىل بلده مث سار من بلده وأحرم باحلج يف 

ألن سفره إىل بلده فصل بني احلج والعمرة يف أن تكون                            ً  هذا العام فهذا ال يعترب متمتع ا 
 .  العمرة بسفر مستقل واحلج بسفر مستقل فال يكون عليه هدي يف هذه احلالة
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 ١٤٤

 ما حكم من طاف ستة أشواط حول الكعبة والسابع من داخل حجر إمساعيل 
ما حكم من طاف ستة أشواط حول الكعبة والسابع من داخل حجر :  ٦٦س

سعى سبعة أشواط حتلل بعد ذلك فما جيب عليه حىت تكمل حجته أو إمساعيل مث 
 ؟  عمرته

هذا يعترب مل يكمل السبعة األشواط ألن الشوط الذي جاء به من داخل احلجر مل : ج 
         ً                                                                    ً  يكن مستوفي ا للكعبة فهو مل يكمل الطواف بالبيت وإذا مل يتم طوافه مل يصبح سعيه كامل ا 

 .  ط فيجب عليه أن يعيد الطواف والسعيألن السعي يشترط فيه سبعة أشوا

                                           ً                   هل جيوز للمتمتع تقدمي سعي احلج يوم الثامن مقدم ا على طواف اإلفاضة 
                                          ً            هل جيوز للمتمتع تقدمي سعي احلج يوم الثامن مقدم ا على طواف :  ٦٧س
 ؟  اإلفاضة
 املتمتع ال جيوز له أن يقدم السعي على طواف اإلفاضة ألن السعي يف حق املتمتع: ج 

 .  إمنا يكون بعد طواف اإلفاضة فتقدميه قبل طواف اإلفاضة جاء يف غري حمله فال جيزئ

                                                       ً  هل جيوز تغيري النية للمفرد بعد الطواف والسعي ليصبح متمتع ا 
 ؟                                                        ً هل جيوز تغيري النية للمفرد بعد الطواف والسعي ليصبح متمتع ا:  ٦٨س
ً ال مانع من ذلك األحسن أن يتحول من كونه مفرد : ج  ، فإذا                 ً ا إىل كونه متمتع ا                                        

، مث حيرم باحلج بعد ذلك ويكون  طاف وسعى يقصر من رأسه ويتحلل ويعتربها عمرة
 أصحابه بعد ما طافوا وقد أمر به النيب .  ، وهذا يسمى فسخ احلج إىل العمرة      ً متمتع ا

ن ساق أو سعوا أن يقصروا وجيعلوها عمرة حيرمون بعها باحلج ليكونوا متمتعني إال من كا
 .  )١(اهلدي فإنه يبقى على إحرامه 

                                                 
 .  ٣/٥٣٩انظر فتح الباري ) ١(
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 ١٤٥

 حلق الشعر هل هو حلق أم تقصري 
إذا حلقت شعري مبكينة حالقة وقد ال تأخذ الشعر من أصله فهل اعترب :  ٦٩س

 ؟      ً         ً مقصر ا أو حالق ا
                                                ً     ً            إذا كانت املاكينة تقص الشعر من أعاله وتبقي منه شيئ ا كثري ا فهذا يعترب : ج 
                                                            ً   املاكينة تأخذ الشعر من أسفله وال تبقي إال أصوله فهذا يعترب حالق ا أما إذا كانت.      ً تقصري ا

 .        ً                                  ً                 أو قريب ا من احللق واألوىل أن حيلق باملوسى عمل ا بالسنة واهللا أعلم

 هل جيوز يل اخلروج من مىن إىل جدة مثال مث الرجوع إليها وقت املبيت 
يام احلج اليت يلزم                             ً               لو كان يل عمل يلزمين حضوره مثل ا يف جدة أثناء أ:  ٧٠س

فيها املبيت مبىن فهل جيوز يل أن أذهب لقضاء عملي ذلك مث أعود إىل مىن للمبيت 
 ؟  ، وما هو الوقت الذي يشمله املبيت من الليل فقط

نعم جيوز لك أن تذهب إىل قضاء حاجتكم يف جدة أو غريها ألهنا تعترب قريبة يف : ج 
                             ً      ً        يت مبىن وإن كان البقاء يف مىن ليل ا وهنار ا يف هذه ، مث ترجع بالليل وتب النهار أيام مىن
أما النهار فيجوز لك أن تذهب .  ، ولكن املتعني والواجب هو املبيت هبا األيام أفضل

أما الوقت الكايف من املبيت ملن كان مبىن من أول الليل إىل .  حلاجتك وترجع لتبيت فيها
مث خرجت بعد منتصف الليل منها فال مانع                  َّ                     نصف الليل فإذا بت  يف مىن إىل منتصف الليل 

 .  من ذلك

 هل على من يقيم مبكة طواف وداع أو ال 
 ؟  هل على من يقيم مبكة طواف وداع أو ال:  ٧١س
احلاج الذي يقيم يف مكة بعد احلج ليس عليه طواف وداع إمنا طواف الوداع : ج 

إنه يطوف طواف وداع سواء كان عند املغادرة إذا أهنى أعماله وأراد أن يسافر إىل بلده ف
، فإنه يطوف طواف الوداع ألنه واجب من  سفره بعد احلج مباشرة أو تأخر عن احلج

 .  واجبات احلج
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 ١٤٦

 هل على من يقيم جبدة تأخري طواف الوداع 
                 ً                                             من يقيم يف جدة مثل ا هل جيوز له تأجيل طواف الوداع إىل ما بعد أيام :  ٧٢س

ل البيت ويف هذه األثناء يتوجه إىل جدة مث يعود احلج أي بعد أن خيف الزحام حو
 ؟  لتأدية طواف الوداع

إذا فرغ من أعمال احلج فإنه ال يغادر مكة حىت يطوف طواف الوداع وإذا كان : ج 
 .  يف زحام فإنه ينتظر ويتحني الفرصة مث يطوف طواف الوداع وخيرج إىل جدة أو غريها

 طواف الوداع يف العمرة 
 ؟  حلكم حىت يف العمرةوهذا ا:  ٧٣س
العمرة ليس هلا وداع على الصحيح إمنا الوداع من واجبات احلج أما العمرة إن : ج 

 ، وإن مل حيصل فإنه غري متعني ألن النيب  حصل وتيسر أن طاف عند خروجه فحسن
 .  )١(مل يأمر بطواف الوداع يف حق املعتمرين وإمنا أمر به احلجاج 

 لوداع ومل يذكر إال بعد وصوله إىل بلده من نسي أن يطوف طواف ا
من نسي أن يطوف طواف الوداع ومل يذكر إال بعد وصوله إىل بلده :  ٧٤س

                         ً                                                البعيد عن مكة إن كان جاهل ا ومل يعلم إال بعد وصوله فماذا عليه أن يفعل يف تلك 
 ؟  احلالتني
و بعد بلوغه إذا ترك طواف الوداع وسافر ومل يفطن إال بعد وصوله إىل بلده أ: ج 

وهو ذبح شاة أو )  الدم (                         ً                                مسافة القصر مثانني كيلو متر ا فأكثر فهذا يتقرر يف حقه الفدية 
 .  سبع بدنة أو سبع بقرة يذحبا يف مكة ويوزعها على مساكني احلرم

                                                 
 .  ٣/٥٨٥انظر فتح الباري ) ١(
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 ١٤٧

 هل جيوز التوكيل يف رمي مجرة العقبة عمن ال يقدر على حتمل متاعب الزحام حوهلا 
 يف رمي مجرة العقبة عمن ال يقدر على حتمل متاعب هل جيوز التوكيل:  ٧٥س

 ؟  الزحام حوهلا
، مجرة العقبة وغريها وجيوز له عند الرمي أن يوكل من  جيوز التوكيل عند العجز: ج 
 .  يرمي عنه

                                               ً  هل جيوز التقاط حصوات لرمي اجلمرات قد رمى هبا سابق ا 
                ً  ا قد رمى به سابق ا هل جيوز التقاط حصوات لرمي اجلمرات من حوهلا مم:  ٧٦س

؟ وهل ال بد من            ً                                              ملن فقد شيئ ا من احلصى اليت آتى هبا لغرض الرمي أو وقعت من يده
 ؟  إصابة رأس اجلمرة أو ال مانع حىت لو مل تصب إال أسفلها

ال مانع من أخذ احلصى مما قرب من اجلمرات إال أنه ال يأخذ من احلصى : ج 
ى املتناثر يف الطريق إليها أو حوهلا فال مانع من أما إذا أخذ من احلص)  حوض اجلمرة (

 .  ذلك
وأما موضع الرمي فهو احلوض فيشترط أن تسقط احلصاة يف حوض اجلمرة سواء 

أما رمي الشاخص أو العمود فهو غري .  استقرت فيه بعد ذلك أو تدحرجت وسقطت
 ضرب العمود ، فإذا فعل ذلك ومل تقع احلصاة يف احلوض فإهنا ال جتزيه فإذا مشروع

وإمنا املقصود .  وطارت ومل تقع يف احلوض فإهنا ال جتزيه ألن ليس املقصود رمي العمود
رمي احلوض والعمود إمنا جعل عالمة على الرمي فقط وليس هو املقصود بالرمي وإذا مل 

 .  يتأكد وقوعها يف احلوض فإنه يرمي بدهلا ألنه الواجب وال يسقط إال بيقني

 ة لإلقامة يف مىن ملن يريد التعجيل بالسفر ما هي أقصر مد
 ؟  ما هي أقصر مدة لإلقامة يف مىن ملن يريد التعجيل بالسفر:  ٧٧س



 نور على الدرب
 

 ١٤٨

؛ يومان  أقصر مدة لإلقامة مبىن يف أيام احلج هي اليوم احلادي عشر والثاين عشر: ج 
قال .  بعد العيد وهذا هو التعجل واألكمل أن يبقى اليوم الثالث عشر وهذا هو التأخر

yϑ  {:  تعاىل sù Ÿ≅ ¤f yè s? ’Îû È ÷tΒ öθ tƒ Iξ sù zΝøO Î) Ïµ ø‹n= tã tΒ uρ ẗz r's? Iξsù zΝøO Î) Ïµø‹n= tã 4 Çyϑ Ï9 4’ s+¨?$# 3 { )١(  . 
ه أن خيرج وينفر من مىن بعد رمي اجلمرات يف اليوم الثاين عشر بعد فالتعجل معنا

وإذا أدركه الغروب ومل يرحل من مىن .  ؛ هذا التعجل الزوال من قبل غروب الشمس
فإنه يتعني عليه املبيت فيها ليلة الثالث عشر والرمي يف اليوم الثالث عشر بعد الظهر واهللا 

 .  أعلم

 مث أعقبها ببقية اجلمرات يف صباح اليوم العاشر هل فعله رجل يريد رمي مجرة العقبة
 صحيح 

يف صباح اليوم العاشر من ذي احلجة يوم العيد بدأت برمي مجرة العقبة :  ٧٨س
ً                        يف الصباح مث عقبتها برمي بقية اجلمرات يف الصباح أيض ا فهل فعلي هذا صحيح أم                                                

 ؟  علي شيء يف ذلك
رة العقبة فقط أما ما حصل منك من أنك رميت يوم العيد ليس فيه رمي إال مج: ج 

، وإمنا ترمي اجلمرات  ، وجوده كعدمه بقية اجلمرات يف هذا اليوم خطأ وال حكم له
 .  الثالث الصغرى مث الوسطى مث الكربى يف اليوم احلادي عشر وما بعده من أيام التشريق

 ما هو الوقت األفضل ألداء طواف اإلفاضة فيه 
 ؟  وقت األفضل ألداء طواف اإلفاضة فيهما هو ال:  ٧٩س
، وجيوز تأخريه عن يوم  األفضل أن يطوف طواف اإلفاضة يوم العيد إذا أمكن: ج 
، كما أنه جيوز ألهل  ، وجيوز أن يطوف يف الليل ليلة احلادي عشر أو ما بعدها العيد

 طواف فوقت.  األعذار ومن يف حكمهم أن يطوفوا بعد منتصف الليل من ليلة النحر

                                                 
 .  ٢٠٣:  سورة البقرة آية) ١(
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 ١٤٩

ّ         اإلفاضة يبدأ من بعد منتصف ليلة النحر وال حد  لنهايته واألفضل أو يؤدى يف يوم .                                          
 .  العيد

 ما حكم رمي اجلمار قرب منتصف الليل هو جيوز أم ال 
 ؟  ما حكم رمي اجلمار قرب منتصف الليل هو جيوز أم ال:  ٨٠س
ذا زالت الشمس يف  بأنه يبدأ بزوال الشمس فإ)١( رمي اجلمار الثالث بينه : ج 

، وأما الرمي بالليل فمحل  ، فإنه يكون قد دخل وقت الرمي اليوم احلادي عشر وما بعده
إشكال وخالف ويف الوقت متسع للرمي بالنهار وهللا احلمد ألنه يبدأ من زوال الشمس إىل 

، فهذا وقت واسع يتحني اإلنسان األخف واألرفق به ويرمي به وال  غروب الشمس
، وجيوز أن يؤخر رمي يوم إىل يوم بعده من أيام التشريق  ه للخطر واخلالفيعرض نسك

 .              ً                      ويبدأ به مرتب ا قبل رمي اليوم احلاضر

 مىت يطاف طواف الوداع 
طواف الوداع للحج من يريد تأدية عمرة بعده هل يكون قبل العمرة أو :  ٨١س

 ؟  بعدها قبل السفر أو يصح يف احلالتني
ون آخر شيء عندما يريد مغادرة مكة إذا أهنى أشغاله كلها طواف الوداع يك: ج 
، فإذا أراد أن خيرج فإنه عند  ، وإذا كان يريد عمرة بعد احلج فإنه يأيت هبا وأموره

، مث راح وجاء بعمرة  أما لو أنه طاف طواف الوداع.  الركوب يطوف طواف الوداع
أن يعيده ألنه مل يكن حينئذ الوداع بعد طواف الوداع فإن تأخر يف مكة بعد العمرة فعليه 

 وإن سافر بعد العمرة مباشرة فإن طوافها يكفي عن الوداع ألنه مل )٢(آخر عهده بالبيت 
 بطواف الوداع ملا أدت العمرة من التنعيم - رضي اهللا عنها - أمر عائشة يرد أن النيب 
 .  بعد احلج

                                                 
 .  ٣/٥٧٩انظر فتح الباري ) ١(
 .  ٣/٥٨٥انظر فتح الباري ) ٢(
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 ١٥٠

 ي عشر هل عليه شيء                           ً                إذا أخر احللق أو التقصري ناسي ا إىل اليوم احلاد
                           ً                                   إذا أخرت احللق أو التقصري ناسي ا إىل اليوم احلادي عشر فقمت بالتقصري :  ٨٢س

 ؟  فهل جيوز ذلك أم علي شيء يف هذا
تأخري احللق أو التقصري إىل اليوم احلادي عشر أو الثاين عشر ال حرج فيه إن شاء : ج 

،  د بعد ذبح اهلدي إذا كان عليه هدي، وإن كان األفضل املبادرة وأن يفعله يوم العي اهللا
، لكن ال يتم حتلله من اإلحرام إال بفعل  ، لكن لو أخره فال مانع من ذلك وهو األفضل

، مث طواف اإلفاضة والسعي بعده ملن عليه  هذه الثالثة رمي مجرة العقبة واحللق أو التقصري
ي يبيح له كل شيء حرم فإن فعل اثنني من هذه الثالثة حتلل التحلل األول الذ.  سعي

 .  عليه باإلحرام إال النساء

 بعد رجوعي من عرفة قدمت إىل مىن 
               ً                               ولكين مل أجد مكان ا هبا فذهبت إىل مزدلفة فما احلكم 

                                           ً                بعد رجوعي من عرفة قدمت إىل مىن ولكين مل أجد مكان ا هبا مث ذهبت إىل :  ٨٣س
 ؟  مزدلفة فما احلكم

θ#)  {:  يقول اهللا تعاىل: ج  à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷èsÜtFó™                        ً  ، فإذا حاولت أن جتد مكان ا  )١( } #$
ترتل فيه مبىن ومل جتد وتعذر عليك هذا فإنك ترتل يف أقرب مكان إليها من مزدلفة أو 

، لكن ما         ً                                                       ها متصل ا مبنازل احلجاج وهذا منتهى استطاعتك وال شيء عليك إن شاء اهللاغري
يفعله بعض احلجاج من التساهل يف طلب الرتول مبىن والبحث عن مكان ويذهبون 

 .  ويرتلون يف شقق يف العزيزية أو يف مكة من أجل الرفاهية فهذا عمل ال تربأ به ذممهم

  ملرضها فما احلكم امرأة مل تستطع إمتام السعي
امرأة مريضة سعت بعد طواف القدوم ولكنها مل تستطع إمتام السعي :  ٨٤س

 ؟  ملرضها فما احلكم يف هذه احلالة
                                                 

 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ١(
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 ١٥١

املريض إذا شرع يف السعي أو يف الطواف ومل يستطع إكماله فإنه يكمل به : ج 
طواف أو السعي     ً                                                       حممول ا بأن حيمل ويطاف به وإذا مل يتيسر محله يف هذه احلالة وقطع ال

فإنه يستأنف الطواف والسعي من جديد إن صح يف جسمه وقوي على الطواف أو السري 
، وال يبين على األشواط السابقة إذا طال أو                             ً         بنفسه أو يطاف ويسعى به حممول ا من جديد

 .  انتقض وضوؤه يف حالة الطواف

 نساء منعهن الزحام من رمي اجلمار هل جيوز هلن التوكيل 
 نساء مستطيعات لرمي اجلمار ولكن منعهن زحام فهل يتعني عليهن : ٨٥س

 ؟  الرمي بأنفسهن أم جيوز هلن التوكيل
إذا كان فيه زمحة شديدة وال يستطعن املزامحة أو خيشى من الفتنة ألن مزامحة : ج 

، ففي هذه احلالة توكل  املرأة للرجال فيها تعرض لفتنة الرجال بالنساء والنساء بالرجال
، وكانت املرأة ال تتحمل من  ، وكذا إذا وجد يف الرمي زمحة شديدة ن يرمي عنهام

، أن تتأخر أو تأخر هبا وليها إىل وقت آخر وحتني فرصة أخرى يكون  ناحية صحتها
 .  الرمي فيها أخف فهذا أحسن وأحوط

 والدي شيخ كبري يف السن وكفيف البصر هل جيوز يل أن أحج عنه 
؟  كبري يف السن وكفيف البصر هل جيوز يل أن أحج عنهوالدي شيخ :  ٨٦س

 ؟  أرشدوين وفقكم اهللا إىل سواء السبيل
                 ً                                                إذا كان والدك كبري ا وهو ال يستطيع الذهاب إىل احلج للكرب فإنه ال بأس أن : ج 

 .                                                     ً حتج عنه بشرط أن تكون قد أديت فريضة اإلسالم عن نفسك أول ا
من الذهاب إىل احلج بأن كان عنده بقية من القوة أما إذا كان والدك ال مينعه الكرب 

يستطيع هبا أن يذهب إىل احلج بنفسه فإنه جيب عليه أن حيج بنفسه إذا كانت عند 
االستطاعة احلالية أو أنت تريد أن تساعده بذلك أما كونه أعمى هذا ال مينع من كونه 

 :  ، إمنا الذي مينع من ذلك أحد أمرين يؤدي احلج بنفسه
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، وال يستطيع  كرب وهرم ال يستطيع معه الذهاب أو مرض مزمن ال يرجى له شفاءإما 
 .  ، فإنه يف هاتني احلالتني جيوز له أن ينيب من حيج عنه كما ذكرنا أن حيج بنفسه

 امرأة هبا مرض يف قدميها مينعها من احلج هل حيج عنها ولدها 
، وذلك لعدم   فريضة احلج                              ً         يل والدة تبلغ من العمر أربعني عام ا ومل تؤد:  ٨٧س

استطاعتها على القيام من أمل يف قدميها منذ طفولتها هل جيوز يل أن أحج عنها وهل 
 .                       ً ؟ أفيدونا جزاكم اهللا خري ا عليها إمث بتأخريها احلج إىل هذا الوقت

إذا كانت والدتكم ال تستطيع القيام ملرض يف قدميها من الصغر وهي مقعدة ال : ج 
، فإن كان ميكن أن حتج معكم ويطاف هبا حممولة ويسعى هبا   والقيامتستطيع املشي

أما .  حممولة وترموا عنها اجلمار وتقف معكم يف عرفات ويف مزدلفة ومىن فإنه يتعني ذلك
ً      ً            إذا كانت ال تستطيع أن حتمل يف الطريق إىل احلج فحينئذ يعترب هذا مرض ا مزمن ا فيجوز هلا                                                             

 .                                             ً أن يكون الوكيل قد أدى حجة اإلسالم عن نفسه أول اأن توكل من حيج عنها بشرط 

 رجل يريد أن حيج عن والدته املتوفاة فما احلكم 
؟ وهل  والديت متوفاة وأنا اآلن متوجه ألداء فريضة احلج عنها فما احلكم:  ٨٨س

 ؟  جيوز أن أحج بعد هذه املرة أم ال
، فإن مل  إلسالمال بأس بذلك بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك حجة ا: ج 

، أو ما بعده  ، مث إذا كان يف العام القادم                                 ً تكن حججت عن نفسك فأبدأ بنفسك أول ا
َ         وإن أن ب ت  غريك ممن .  ، وذلك من برها واإلحسان إليها فإنك حتج عنها إن أمكنك ذلك  َْ      

 .  قد حج عن نفسه وهو تقي ثقة فال بأس

 هل هناك موضع حمدد لإلقامة يف مزدلفة 
 ؟  هناك موضع حمدد لإلقامة يف مزدلفةهل :  ٨٩س
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، بل على  مزدلفة كلها موضع للمبيت ال خيتص جانب منها عن اجلانب اآلخر: ج 
انظر  " )١( }مجع كلها موقف  {:  عرصاهتا مشعر وموضع للمبيت لقول الرسول 

 .  " ٣/٦٢٦حتفة األحوذي 
 مزدلفة فإنه يرتل يف أي مكان تيسر له الرتول فيه ويصلي هبا فاملسلم إذا وصل إىل

 ويدعو أما وقت الدفع - سبحانه وتعاىل -، ويذكر اهللا                 ً            املغرب والعشاء مجع ا عند وصوله
، وجيوز للضعفة الدفع من                                                  من مزدلفة إىل مىن فهو قبيل طلوع الشمس إذا أشعر جد ا

 .  النحرمزدلفة إىل مىن بعد منتصف الليل من ليلة 

 هل زواج األقارب يسبب والدة أطفال مشوهني 
                                  ٍ إن زواج الفتاة من ابن عمها أو قريب  :  ما رأيكم يف الذين يقولون:  ٩٠س

، وجتعلن  ، وهذه البادرة تثري الفزع يف نفوس الفتيات يسبب إجناب أطفال مشوهني
ارب فما صحة يرفض من الزواج من أقارهبن مما يتسبب يف إثارة املشكالت بني األق

 ؟  ؟ وما رأي اإلسالم فيه هذا االدعاء
هذه الشائعة غري صحيحة فليس زواج املرأة من ابن العم أو ممن هو من قبيلتها : ج 

، وهذا                                                                  يسبب والدة أطفال مشوهني أو متخلفني عقلي ا أو مصابني بغري ذلك من األمراض
 .  اعتقاد فاسد وشائعة باطلة

ألن ذلك :   ينبغي أن يتزوج بامرأة من غري أقاربه قالوانعم يرى بعض العلماء أنه
                                                  ً  ، وقال بعض أهل العلم ولكن ليس معىن هذا أن يولد مشوه ا  أجنب للولد فهذا شيء ذكر

 .  هذا مل يقله أحد منهم فيما أعلم وال أصل له
  من ابن عمه علي بن أيب طالب - رضي اهللا عنها - ابنته فاطمة وقد زوج النيب 

 .   الصحابة من قريباهتموتزوج

                                                 
 .  )١٩٣٥(أبو داود املناسك ) ١(
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 هل حيق للمرأة أن ترفض رجال تعرف أن أهله يغتابون الناس 
إذا كانت الفتاة ال تريد الزواج من رجل مسعت من أهلها أنه ذو دين :  ٩١س

ً                                       وأخالق حسنة ولكنها ال تريده بغض ا فيه ويف أهله الذين رأهتم هي وتعرف أهنم                              
 ؟   احلق أن ترفضهيغتابون الناس وفيهم النميمة فهل هلا

ً                 إذا كان أهلها يعرفون هذا الشخص دينه وأمانته واختاروه زوج ا هلا فإنه ينبغي : ج                                                         
أما حالة أهله وكوهنم يغتابون الناس فهذا شيء يتعلق هبم وحيرم .  هلا أن جتيب إىل ذلك

، فإن  ، ولكن هي ال تفوت الزواج بالرجل الكفء الصاحل هلا من أجل حالة أهله عليهم
 أو أن تعتزل جملسهم الذي استصالح اخللل يف أهله ممكن مبناصحتهم وختويفهم باهللا 

، وليست ملزمة أن جتلس معهم إذا كانوا  تدور فيه الغيبة والنميمة وجتلس يف مكان آخر
، وال تفوت فرص الزواج بالرجل الكفء الذي خيتاره هلا  يف حالة يغتابون فيها الناس
ه بإمكاهنا تدارك احملذور كما ذكرنا وأن تأخذ بالصاحل هلا وهو أهلها من أجل ذلك ألن

 .  ، واهللا أعلم الزواج هبذا الرجل الكفء الصاحل هلا

 هل للوالد إجبار ابنته على الزواج 
 ؟  هل للوالد إجبار ابنته على الزواج:  ٩٢س
 مصلحتها ليس له أن جيربها ولكن ينبغي هلا أال تعصي والدها ما دام أنه نظر يف: ج 

، أما مسألة اإلجبار فليس له أن  ، فال ينبغي هلا أن ختالف والدها              ً   َ ّ ً واختار هلا كفئ ا د ي ن ا
 .  ، واهللا تعاىل أعلم              ً                      ً            ، إذا كانت ثيب ا باالتفاق أو كانت بكر ا على الصحيح جيربها

 سؤال حول طالق الرجل مرة ومرتني وثالث مرات 
 امرأته طلقة واحدة ترجع له بدون قد مسعنا من العلماء أن رجل طلق:  ٩٣س

، والثالثة ترجع له مبحلل يعقد  عقد والذي يطلقها مرتني ترجع له بعقد ومهر جديدين
 .                                                  ً ؟ أرجو اإلفادة عن احلقيقة يف هذا املوضوع جزاكم اهللا خري ا عليها رجل ويطلقها
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 الطالق إذا طلق امرأته طلقة أو طلقتني ومل يسبقهما طالق ومل يأخذ على هذا: ج 
ً                                                              عوض ا فإن له أن يراجعها ما دامت يف العدة ألن هذا يسمى بالطالق الرجعي ، أما إذا    
، فإهنا تكون  كان سبق على الطلقة أو الطلقتني طالق حبيث يكون اجملموع ثالث طلقات
ً                بائنة بينونة كربى ال حتل له إال بعد أن تنكح زوج ا غريه نكاح رغبة ،  ، مث يطلقها                                           

، فإنه ينتهي وقت  ، وانتهت العدة قبل الرجعة ن الطالق دون الثالثوكذلك إذا كا
، أما إذا طلقها ثالث طلقات فإنه حينئذ تبني منه بينونة  الرجعة وال حتل له إال بعقد جديد

، مث يطلقها  كربى وال حتل له إال بعد أن يتزوجها زوج آخر زواج رغبة ال زواج حتليل
جها زوج آخر ال رغبة له فيها وإمنا يريد بذلك أن حيللها ، أما إذا تزو بعد أن دخل هبا

 )١( لألول فهذا نكاح باطل وملعون من فعله وهذا هو التيس املستعار الذي ذمه النيب 
واهللا تعاىل أعلم .  ومثل هذا النكاح ال يبيحها للزوج األول ألنه نكاح حيلة ال نكاح رغبة
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  نفسها هل جيوز للمرأة أن تزوج
تقدم شاب متدين صفاته محيدة خلطبتها ولكن والدها رفض قبوله حبجة :  ٩٤س

              ً     ً                 ً                                           عدم كفاءته حسب ا ونسب ا فهو يريد هلا شاب ا من العائالت العريقة ذات املال واجلاه بينما 
هل جيوز هلا أن تنكح نفسها منه بدون ويل :  وتقول.  هي راضية به وال تريد سواه

، مث إن اهللا ويل أمور العباد  قه السنة أليب حنيفة أنه جيوز ذلكأمرها فقد قرأت يف ف

                                                 
  ١/٣٢٦صحيح ابن ماجه ) ١(
 .  ٢٣٠ - ٢٢٩:  تانياآلسورة البقرة ) ٢(
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، فإذا كان والدها سيحرمها من الزواج مبن هو مناسب هلا  كلها ومنها الزواج
، مث يزوجها ممن ال يتصف هبذه  وحريص على كرامتها وصيانة عرضها ومتمسك بدينه

، وتقوم هي  خص صاحلالصفات أفليس هلا احلق يف عدم استئذانه يف زواجها بش
 ؟  بتزويج نفسها عند القاضي أو تستأذن أحد أقربائها اآلخرين املقتنعني بوجهة نظرها

، فإن زوجت نفسها فنكاحها باطل عند     ً                            أول ا ال جيوز للمرأة أن تزوج نفسها: ج 
 خاطب بالتزويج أولياء - سبحانه وتعاىل -                  ً      ً             مجهور أهل العلم سلف ا وخلف ا وذلك ألن اهللا 

θßs#)  {:  ور النساء قالأم Å3Ρ r&uρ 4‘yϑ≈ tƒ F{$# óΟä3ΖÏΒ tÅs Î=≈¢Á9$#uρ ôÏΒ ö/ä.ÏŠ$ t6 Ïã { )وقال النيب  )١ ،

  :} انظر حتفة األحوذي   ()٢( }ا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إذ

ال نكاح إال بويل  {:  ، وقال  ) ١/٣٣٣، وصحيح ابن ماجه  ٢٠٥،  ٤/٢٠٤

، املصنف لعبد الرزاق  ٢٢٧،  ٤/٢٢٦انظر حتفة األحوذي   ()٣( }وشاهدي عدل 
أما ما ذكرت السائلة من أهنا قرأت يف بعض كتب الفقه أن املرأة .  ) ٦/١٩٦الصنعاين 

 .  ، فهذا قول مرجوح والصحيح الذي يقوم عليه الدليل خالفه تزوج نفسها
ً   وأما ما ذكرت من واقعتها وأن هلا رأي ا خيالف رأي أبيها ألن أباها يريد هلا زوج ا                                       ً                                 

ً              إمنا متيل إىل أن تتزوج شخص ا ترى أنه ذو ، و    ً      ً                        حسب ا ونسب ا ويكافئها وهي ال ترى ذلك                       
، فقد                                                                  ً ، وإن مل يكن ذا حسب ونسب فاحلق مع أبيها يف هذا وأبوها أبعد منها نظر ا دين

، فليس هلا أن ختالف أباها ما  خييل إليها أن هذا الشخص يصلح هلا يف حني أنه ال يصلح
ً            ، وإذا حتقق أن شخص ا غريه يصلح  دام أنه ينظر يف مصلحتها هلا ويكافئها يف مقامه                 

                                                       ً                      وحسبه ودينه وأىب أبوها أن يزوجها به فإنه حينئذ يكون عاضل ا وتنتقل الوالية إىل من 
، ولكن هنا ال بد من مراجعة القاضي لينقل الوالية من األب  بعده من بقية األولياء

                                                 
 .  ٣٢:  سورة النور آية) ١(
 .  )١٩٦٧(، ابن ماجه النكاح  )١٠٨٤(الترمذي النكاح ) ٢(
،  )٤/٤١٨(، أمحد  )١٨٨١(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٨٥(، أبو داود النكاح  )١١٠١(الترمذي النكاح ) ٣(

 .  )٢١٨٢(الدارمي النكاح 
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يائها ، وليس هلا هي أن تتصرف أو يتصرف أحد أول العاضل إىل من بعده من بقية األولياء
بدون رضا أبيها ال بد من الرجوع إىل القاضي الشرعي وهو ينظر يف املوضوع ومالبسات 

، فال بد من ضبط األمور  ، وإذا رأى نقل الوالية إىل آخر نقلها حسب املصلحة الواقعة
، وال بد من القيام على النساء ألن النساء نظرهن قاصر وأولياء أمورهن من  يف الزواج

 من احلرص على صيانتهن والغرية عليهن ما ليس عندهن فينبغي مراعاة الرجال عندهم
 .  ، واهللا أعلم هذا

                                                           ً                ما هي املدة اليت ميكن أن يبتعد فيها الرجل عن زوجته يف السفر حبث ا عن لقمة العيش 
                                                          ً     ما هي املدة اليت ميكن أن يبتعد فيها الرجل عن زوجته يف السفر حبث ا عن :  ٩٥س

 ؟  لقمة العيش
، أو للجهاد                                              ً               املدة اليت ميكن أن يبتعد فيها الرجل عن زوجته حبث ا عن لقمة العيش :ج 

:  ، أو غري ذلك أربعة أشهر وهي املدة اليت ضرهبا اهللا للمؤيل يف قوله تعاىل يف سبيل اهللا
}  t Ï% ©#Ïj9 tβθ ä9÷σãƒ ÏΒ öΝÎγ Í←!$ |¡ÎpΣ ßÈ š/ts? Ïπ yèt/ö‘ r& 9åκô− r& ( { )وقد أخذ هبذا عمر بن اخلطاب )١ ،  

حينما حدد لألجناد الذين خيرجون للجهاد والرباط يف سبيل اهللا حدد لغياهبم أربعة أشهر 
ذا كان اإلنسان ، فإ                            ً        ً  مع زيادة شهرين للمسافة ذهاب ا وإياب ا)٢(       ً                 استنباط ا من اآلية الكرمية 

، ووافقوا  يستطيع أن يأيت إىل أهله خالل أربعة أشهر فإنه جيب عليه ذلك إال إذ مسحوا له
، أو كان هو ال يستطيع احلضور ملانع مينعه من ذلك  ، فاحلق هلم على غيابه أكثر من ذلك

 .  فهو معذور حىت يزول هذا املانع والوارد الغياب عن أربعة أشهر

  يتزوج بنت زوجة أبيه من رجل آخر جيوز للشخص أن
رجل تزوج بامرأة وهلا بنت عند زواجه منها ورزق منها بأوالد فهل حيل :  ٩٦س

 ؟  البن الرجل من غريها أن يتزوج بنت هذه املرأة اليت تزوجها أبوه
                                                 

 .  ٢٢٦:  يةسورة البقرة آ) ١(
 .  ٢/١٨٨انظر فقه السنة لسيد سابق ) ٢(
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ال بأس بذلك ألنه ال عالقة بينه وبينها من ناحية القرابة فهي أجنبية منه وهو : ج 
ملا :  ، لقوله تعاىل  فيجوز للشخص أن يتزوج بنت زوجة أبيه من رجل آخرأجنيب منها

Ïm≅¨  {:  ذكر احملرمات يف النكاح é&uρ Νä3s9 $ ¨Β u!#u‘ uρ öΝà6Ï9≡sŒ { )اآلية.  . . )١  . 

وبعد مدة تزوج عمه بامرأة أخرى هل حيل له الزواج من رجل رضع من زوجة عمه 
 بنات األخرى 

طفل نشأ يف بيت عمه ورضع من زوجة عمه وبعد مدة تزوج عمه :  ٩٧س 
، فهل حيل له الزواج من إحدى بنات الزوجة الثانية مع  بامرأة ثانية ورزق منها ببنت

 .  ؟ أفيدونا وفقكم اهللا العلم أنه رضع من الزوجة األوىل فقط
ما ذكره السائل من أنه رضع من زوجة رجل وأن هلذا الرجل زوجة أخرى هلا : ج 

 ؟  بنات فهل جيوز له أن يتزوج من بنات الزوجة اليت مل يرضع منها
، هذه  ال ليس له أن يتزوج ببنات الزوجة الثانية اليت هي ضرة لليت أرضعته:  اجلواب

، فتكون هذه البنات أخوات له من األب من  رماملسألة مسألة لنب الفحل والصحيح أنه حي
                                                      ً                    ً   الرضاعة ألن اللنب ثابت عن وطئه فتنتشر احلرمة عليه فيكون أب ا للبنت من النسب وأب ا 

 .  للرضيع من الرضاعة

 رجالن اتفقا على أن يتزوج أحدمها 
 من أخت اآلخر مع متام املهر لكل من البنتني فما احلكم 

عزب ويوجد من مجاعيت رجل متزوج ولديه لدي أخت وأنا رجل أ:  ٩٨س 
ً   أخت ويرغب يف أن يتزوج أخيت وأنا أتزوج أخته وذلك بناء  على رغبة البنات أيض ا                      ً                                                  
                                        ً                 ً                هبذا العمل وكلنا سوف يدفع مهر خطيبته كامل ا دون أن يكون ملزم ا مبهر األخرى بل 

 .  كل على حدة
 ؟  هكذاأفيدونا هل هذا حالل أم حرام وما احلكم الشرعي يف عمل 

                                                 
 .  ٢٤:  سورة النساء آية) ١(
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ما ذكر من اتفاق رجلني على أن يتزوج أحدمها اآلخر موليته ومع متام املهر لكل : ج 
                                                       ً                    منهما ورضاها التام فهنا إذا كان زواج كل واحدة ليس مشروط ا يف زواج األخرى وليس 

، وبذلت هلا كما يبذل ألمثاهلا يف هذه احلالة ال بأس النتفاء       ً                متوقف ا على زواج األخرى
        ً           ، ومتوقف ا عليه كأن                              ً             هو أن يكون زواج إحدامها مشروط ا بزواج األخرى، و الضرر
، ويدخل يف الشغار  ، فهذا ال جيوز ال أزوجك أخيت إال على أن تزوجين أختك:  يقول

وكذلك إذا كان بغري رضا املرأة يف الزوج الذي يراد أن .  )١( الذي هنى عنه الرسول 
ً              ، هذا أيض ا ال جيوز ألنه ال تزوج به ، وكذلك ال يكون مهر كل   بد من رضاها وإذهنا        

ً            منهما ناقص ا عن أمثاهلا  .  ، فإذا انتفت هذه احملاذير الثالثة فال بأس بالزواج          

 ما حكم إجبار الفتاة على الزواج من شاب يقبله والدها 
ما رأيكم يف إجبار الفتاة على الزواج من شاب يقبله والدها حيث إن :  ٩٩س

م لو استأذنتها للزواج من الشاب الذي تقدم خلطبتها جتدها ترفضه فتيات هذا اليو
، وإذا وقفت وراء حقيقة  خاصة إذا كان ابن عمها وأنه يوجد هلا فىت أحالم تريده

أحالمها جتدها من ذلك النوع الذي ليس له عمل سوى اللعب بعواطف الفتيات 
 ؟   اهللا؟ أفيدونا رعاكم املراهقات متسترين وراء شيء امسه احلب

، وأن خيتار هلا     ً                                              أول ا على األب وويل املرأة أن ينظر يف مصلحتها يف الزواج: ج 
، وجيب على املرأة أن  الكفء الذي تربأ به الذمة ويصوهنا ويكرمها وحيفظها مما ال ينبغي

، ألن املصلحة ظاهرة  ، فتوافقه فيما رأى                                    ً     ً تطيع وليها باملعروف إذا اختار هلا كفئ ا صاحل ا
 .   هذايف

وهذا يترتب عليه مصاحل يف املستقبل فكل من الويل واملرأة مأمور بأن ينظر يف 
، وملن ويل عليه أما ما ورد يف السؤال من أن ويل املرأة  املصلحة الدينية والدنيوية يف نفسه
ً                                 ، وتريد شخص ا آخر ال يصلح وهو ممن ال يرغب فيهم             ً                  خيتار هلا كفئ ا يصلح هلا وهي متتنع           

                                                 
 .  ٩/١٦٢انظر فتح الباري ) ١(
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، فهذا ال جيوز للبنت أن تذهب إليه وال جيوز للويل أن ميكنها  ناحية الدينية واخللقيةمن ال
، وهو مسئول عنها وهو الرقيب عليها يف هذا الشأن  من ذلك ألنه ينظر يف مصلحتها

،                                                             ً       ً ويف غريه فال جيوز للويل أن ميكنها من أن تتزوج من شخص ال يليق هبا دين ا وخلق ا
، وعن  ، وعن خلع احلجاب ه نشأت عن اختالط النساء بالرجالوقضية عالقة احلب هذ
،  ، وعن استماع األغاين ، وعن سفر الفتاة وحدها بدون حمرم النظر يف الصور الفاتنة

 .  وغري ذلك من أسباب الفتنة اليت تزهر هبا دنيا العامل اليوم

 وهل جيوز له أن جيربها على الزواج مبن ال تريده 
 ؟   له أن جيربها على الزواج مبن ال تريدهوهل جيوز:  ١٠٠س
، وأما مسألة  ، وإمنا ميتنع من أن يزوجها من ال يصلح ال ميلك اإلجبار يف هذا: ج 

، ولكن الصحيح خالف هذا  اإلجبار فال جيوز إال ما ذكر من أن األب له أن جيرب البكر
، ولكن يعرض   تريده، وال لغريه أن جيرب موليته على الزواج مبن ال وأنه ليس لألب

، وال بد أن  ، وينصحها يف هذا إىل أن تقتنع فال بد أن تستشار ، ويكرر عليها عليها
ُ  ِّ َْ ُ                      أعطى من ز و ج ت ه  بغري رضاها حق الفسخ ألن النيب .  يؤخذ رأيها يف هذا          )١(  . 

 ما حكم الدين يف أن يرى اخلطيب خطيبته بدون حجاهبا 
 اخلطيب خطيبته بدون حجاهبا بتدبري منه ما حكم الدين يف أن يرى:  ١٠١س

 ؟  ، فهل هناك فرق يف احلكم ، وإن كان بتدبريه هو أو تدبري أهلها خفية ومن أهلها
ستر النساء عن الرجال وعدم رؤية الرجل لشيء من بدن املرأة اليت ال حتل له أو : ج 

 ظنه أن جياب ، ولكن عندما خيطب امرأة ويغلب على اليت ليست من حمارمه أمر واجب
 )٢(  يف أن ينظر إىل ما جرت العادة بكشفه لوجهها وكفيهاإىل خطبته فقد رخص له النيب 

                                                 
، وانظر كالم ابن حجر يف هذا يف فتح الباري  ١/٣١٥، صحيح ابن ماجه  ٦/٧٦/٧٨انظر سنن النسائي ) ١(

٩/١٩٦  . 
  ٩/٢١٠انظر مسلم بشرح النووي ) ٢(
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                                             ً                            واألحسن أن يكون ذلك بغري علمها بأن يترصد هلا مثل ا يف مكان ال تعلم به حىت يتمكن 
،                       ّ                        ، أما لو علمت رمبا تتصن ع ورمبا حيصل شيء من اخلداع من رؤيتها من غري تصنع منها

 .  تظهر باملظهر غري احلقيقيو
، وهي أن يرى منها ما جرت العادة  ، فالرخصة جاءت حبدود             ً وقد ختفي عيوب ا

، وجيوز أن يكون نظره إليها عن اتفاق وحبضور أهلها من  بكشفه مما يرغب يف تزوجها
 أما ما وقع فيه كثري من املتساهلني من خلوة اخلطيب مع خطيبته أو سفرها.  غري خلوة هبا

، ألهنا مل تكن زوجة له وهو حمرم هلا فال جيوز  معه فهذا ال يقره اإلسالم وال جييزه الدين
وإمنا يكون ذلك يف حدود الرخصة الشرعية اليت ذكرها .  أن خيلو هبا وال أن يسافر معها

، وال تستغل السنن  ، واألمر وهللا احلمد واضح ليس فيه إشكال أهل العلم وبينوا حكمها
       ً     ً                                                   استغالل ا سيئ ا كما يفعله بعض الناس من التوسع يف هذا وخلوة اخلطيب أو الرخص

، أو غري  ، والكالم املثري خبطيبته وسفرها معه أما ما أشبه ذلك من تبادل الكالم الكثري
 .  ذلك من أسباب الفتنة فال جيوز

 إحداد املرأة املتويف عنها زوجها كم مدته 
وبعد .  صلي وأقرأ بعض الكتب الدينيةإنين عابدة ومؤمنة أصوم وأ:  ١٠٢س

،  ثالث سنوات استشهد زوجي وهو ضابط ورضيت مبا قدره اهللا يل يف هذا املصاب
وبدأت أقرأ يف بعض الكتب الدينية فوجدت أن هناك مدة للحزن على الزوج وهي 
                                                ً                         أربعة أشهر وعشرة أيام مع أن مدة استشهاد زوجي حالي ا ثالثة أشهر فما هي املدة 

 ؟  يحة للحداد على الزوجة اليت تويف عنها زوجهاالصح
، فهذا ما  أما ما ذكرت من أنك امرأة صاحلة وأن زوجك رجل صاحل واستشهد: ج 

، وما  ، وأن يغفر للميت املسلم نرجوه إن شاء اهللا للجميع أن يثبت اهللا احلي على الدين
 - سبحانه وتعاىل -هللا ؟ فا سألت عنه من إحداد املرأة املتوىف عنها زوجها كم مدته
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t  {:  يقول Ï% ©!$#uρ tβ öθ ©ùuθ tFãƒ öΝä3ΖÏΒ tβρ â‘ x‹tƒ uρ % [`≡uρ ø— r& zóÁ −/utItƒ £Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ yè t/ö‘ r& 9åκô− r& #Zô³tã uρ ( { )١( 
، ويف أثناء العدة جيب عليك  فعليك أن تعتدي بأربعة أشهر وعشرة أيام عدة الوفاة

، وهو اجتناب الزينة والطيب والتحسني والزينة يف البدن والزينة يف الثياب والزينة  احلداد
، وال  ، فاملعتدة من الوفاة ال تتزين ال يف بدهنا باخلضاب والكحل وما أشبه ذلك باحللي
، وال تتزين بلبس احللي يف                         ، وإمنا تلبس لباسا عادي ا ) لباس الزينة (ين يف ثياهبا باللباس تتز

كذلك ال تتطيب يف .  ، وما أشبه ذلك مما جرت به العادة ، وحنرها ، أو يف حلقها يديها
ا ، أو جيلب الناس إليها ألهن فتجتنب كل ما يرغب يف النظر إليها)  عدة الوفاة (أثناء العدة 

ومنها .                                    ً                           وهذه العدة فيها حكم عظيمة منها أول ا معرفة براءة الرحم من احلمل.  معتدة
ومنها إظهار األسف عليه يف حدود الشرع ال يف اجلزع .  الوفاء حق الزوج املفارق

، وإمنا يف حدود الندم واحلزن املشروع هذا ما جيب عليك يف عدة الوفاة عن  والسخط
ن أحكام عدة املتوىف عنها زوجها جيب عليها البقاء يف بيت ، كذلك م زوجك املتوىف

، ويكون ذلك يف النهار ال  ، وال خترج منه إال حلاجة ضرورية زوجها الذي تويف وهي فيه
وإذا اضطرت إىل اخلروج يف أثناء النهار خترج .  وأما يف الليل فيلزمها املبيت فيه.  يف الليل

 .  حلرص على االبتعاد عن األشياء احملظورة، وجتنب الطيب وا مع جتنب الزينة
ِ  ِّ                                           وما فات من املدة وأنت مل حت د ي فيه ألنك مل تعلمي احلكم فال حرج عليك فيه لكن                         

 .  الزمي اإلحداد يف بقية العدة

                                   َّ                      مينعين مرضي من السفر إىل زوجيت فهل علي  إمث يف إبقائها على ذميت 
ِ               أنا مريض مبرض الك لى وقد نزعت مين:  ١٠٣س                    ً             الكليتان وأقيم حالي ا يف الرياض                

وأعمل غسيل دم يف املستشفى بصفة مستمرة ويل زوجة يف اجلمهورية العربية اليمنية 
ال أستطيع السفر إليها بسبب هذا املرض ألين لو سافرت وانقطعت عن الغسيل فقد 

 ، ، ويل منها بنت                                    ً ، وغبت عنها مدة سنة وستة أشهر تقريب ا يؤدي ذلك إىل الوفاة

                                                 
 .  ٢٣٤:  ة آيةسورة البقر) ١(
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ٌ               ، ويل عم  يعمل يف مدينة جدة وهو متزوج  أختها الكبرية  ولكين ال أرسل هلا مصاريفها                            ّ       
، فهل                          َّ        ، وقد طلبت منها احلضور إيل  فلم ترض              ً                  ً ومها ساكنتان مع ا ويصرف عليهما مع ا

ْ           علي  إمث بأن أبقيها على ذميت بالرغم مع أهنا مل تطلب  مين الفراق  ؟     َّ                                          
 تستطيع السفر إليها ملانع املرض الذي ذكرت فإنه على كل حال ما دام أنك ال: ج 

، وأما اإلنفاق فإذا كان                      ً                              ال بأس عليك يف ذلك نظر ا للعذر الذي ليس لك فيه اختيار
، أما إذا مل يكن عندك مال وال تستطيع اإلنفاق  عندك مال فإنه جيب عليك أن تنفق عليها

 ذلك وال إمث عليك يف إبقائها ما عليها ورضيت هي بالبقاء معك بدون نفقة فاحلق هلا يف
 .  دامت راضية بالبقاء معك على هذه احلالة

وما يفعله عمك من اإلنفاق عليها فهذا هو الرب واإلحسان ومن صلة الرحم وإعانة 
وأما مسألة هل تأمث ببقائها معك فاحلق هلا كما .  ، ويشكر على هذا                 ً الفقري جزاه اهللا خري ا

 -ولعل اهللا .  ا الواقع وقد عذرتك فال إمث عليك يف ذلكذكرنا ما دامت راضية هبذ
 .   أن يزيل عنك هذا املرض وتستطيع بعد ذلك القيام حبقوق الزوجية-سبحانه وتعاىل 

أما مسألة امتناعها من احلضور إليك يف الرياض فهذا ينظر إىل املانع الذي امتنعت من 
 االمتناع أما إذا مل يكن هلا عذر فال إن كان هلا عذر شرعي فال بأس عليها هبذا.  أجله

جيوز هلا أن متتنع من احلضور إىل زوجها مادام أنه ال يستطيع السفر إليها وهي ليس عندها 
 .  مانع من احلضور إليه واهللا أعلم

 العدة تبدأ من صدور الطالق 
خرجت من بيت زوجي إىل بيت والدي غاضبة من تصرفات زوجي :  ١٠٤س

، وبعد شكوى تقدم هبا  ، ومكثت سنة ومثانية شهور يف بيت والدي هجتاهي وجتاه دين
، وجاءين اخلرب بطالقي واحتساب نفقة  والدي إىل احملكمة قرر القاضي طالقي منه

                                            ً          ما حكم الشرع يف املدة اليت قضيتها عند أهلي بعيد ا عنه وهي :  السؤال.  األطفال
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ً             ، فهل علي عدة علم ا بأن الطالق  ةسنة ومثانية أشهر ال متزوجة وال مطلقة بل معلق                 
 ؟  ، مث كيف تكون العدة كان طلقة واحدة وكم مدة العدة

أما مسألة املدة اليت قضيتها عند والدك وهل هلا يف هذه املدة نفقة فهذا يرجع إىل : ج 
 .  القاضي الذي حكم يف القضية

يف عصمة زوجها مل أما قبل ذلك فهي .  أما مسألة العدة فإهنا تبدأ من صدور الطالق
، ومدهتا إن  ، ولو طالت املدة والعدة إمنا تبدأ من صدور الطالق يصدر عليها طالق

كانت مم حيضن ثالث حيض فإذا أتى عليها ثالث حيض بعد الطالق فإهنا بانتهاء احليضة 
، وإن كانت ممن ال يأتيها احليض إما لصغر أو  األخرية وانقطاع الدم يتم بذلك عدهتا

.                 ً                 ، وإن كانت حامل ا فعدهتا بوضع احلمل سن اإلياس مخسني سنة فعدهتا ثالثة أشهربلوغ 
 :  إذن فلها ثالث حاالت

أن تكون من ذوات احليض فعدهتا أن تأيت عليها ثالث حيض من :  احلالة األوىل
=¯(àM≈s  {:  حيث طلقها زوجها لقوله تعاىل sÜßϑ ø9$#uρ š∅ óÁ−/utItƒ £Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ sW≈ n= rO &ÿρ ãè% 4 { )١(  . 

أن ال تكون من ذوات احليض بسبب صغر أو إياس فعدهتا ثالثة أشهر :  احلالة الثانية
↔Ï‘  {:  لقوله تعاىل ¯≈ ©9$#uρ zó¡Í≥ tƒ zÏΒ ÇÙŠÅs yϑ ø9$# ÏΒ ö/ä3Í← !$ |¡ÎpΣ Èβ Î) óΟçFö; s?ö‘ $# £åκèE£‰Ïè sù èπ sW≈ n= rO 9ßγ ô© r& ‘Ï↔ ¯≈ ©9$#uρ 
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 ١٦٥

 قلت لزوجيت وأنا غاضب خليتك إىل يوم القيامة فهل تعد تطليقة 
خليتك إىل : "  قبل حوايل عام قلت لزوجيت وأنا غاضب هذه العبارة:  ١٠٥س

، فهل تعترب هذه طلقة مع العلم بأين  نهاألهنا عصتين يف أمر ما طلبته م"  يوم القيامة
 ؟                               ً                                 منذ ذلك الوقت وأنا هاجرها خوف ا من أن أكون قد طلقتها بذلك القول

فهذه كناية عن الطالق وهي كناية تفتقر "  خليتها إىل يوم القيامة: "  إذا قلت: ج 
 تراجعها ما ، لك أن                                   ً فإن نويت بذلك الطالق فإهنا تعترب طالق ا)  نية الطالق (إىل النية 

، فإن متت العدة ومل تراجعها بانت منك وال حتل لك إال بعقد جديد إذا  دامت يف العدة
فإن كنت استوفيته فإهنا ال حتل لك إال بعد أن .  مل تكن قد استوفيت الطالق الثالث

åκçJ£  {:  ، مث يطلقها لقول تعاىل يتزوجها زوج آخر زواج رغبة ال زواج حتليل s9θ ãè ç/uρ ‘,ym r& 

£ Ïδ Ï jŠ t Î/ ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ { )ولقوله تعاىل )١ ،  :}  ß,≈ n= ©Ü9 $# Èβ$ s? § s∆ ( 88$ |¡ øΒ Î* sù >∃ρ á ÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒ Î ô£ s? 

9≈ |¡ ôm Î* Î/ 3 { )إىل قوله تعاىل)٢   :}  β Î* sù $ yγ s)¯= sÛ { )يعين الثالثة )٣ ،  ،}  Ÿξ sù ‘≅Ït rB …ã& s! 

.ÏΒ ß‰÷è t/ 4 ®L ym yx Å3Ψs? % ¹ ÷̀ρ y— …çν uöxî 3 βÎ* sù $ yγ s)¯= sÛ { )يعين الزوج الثاين)٤  }  Ÿξ sù yy$ uΖã_ !$ yϑ Íκö n= tæ β r& 

!$ yè y_# utItƒ { )٥(  . 

 يل أخت من األب وهلا أخت من األم فهل جيوز يل أن أتزوج من أخت أخيت ألمها 
يل أخت من األب وهلا أخت من األم فهل جيوز يل أن أتزوج من أخت :  ١٠٦س

 ؟  أخيت ألمها

                                                 
 .  ٢٢٨:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٢٩:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٢٣٠:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٢٣٠:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ٢٣٠:  سورة البقرة آية) ٥(
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 ١٦٦

 لك أن تتزوج بأختها من األم ألنه ليس إذا كان لك أخت من األب فإنه جيوز: ج 
Ïm≅¨  {:  بينك وبني أختها من األم عالقة فال مانع من ذلك لقوله تعاىل é&uρ Νä3s9 $ ¨Β u!#u‘ uρ 

öΝà6Ï9≡sŒ { )١(  . 

 ت على زوجيت بالطالق حلف
 على االمتناع عن أخذ بعض أمتعتها فأبت وأخذهتا فما احلكم 

حلفت على زوجيت بالطالق على االمتناع عن أخذ بعض أمتعتها حني :  ١٠٧س
، فأبت وأخذهتا وأنا ال أستطيع عمل شيء منعا للمشكالت اليت قد تترتب  سفرها

ً                 على املشاجرة معها وخصوص ا أنين غريب عن وط ، وقد سبق يل أن حلفت عليها  ين                     
؟ وإذا  ، فهل هي طالق يف هذه احلالة ، وذهبت إىل أحد العلماء ورد يل اليمني     ً سابق ا

ّ                        كانت كذلك فما هو الواجب علي  جتاه الطفلني اللذين معها  ؟                            
إذا حلفت على امرأتك بالطالق تقصد منعها من فعل شيء كأخذ متاع أو غري : ج 

عليق الطالق على فعل هذا الشيء ونويت أنه إذا حصل هذا الشيء ذلك فإن كنت تريد ت
، أما إذا كان قصدك جمرد املنع ومل تقصد                              ً       فإنه يقع الطالق فهذا يعترب طالق ا يلزمك

              ً                       ، فهذا يعترب ميين ا على الراجح فيه عليك  الطالق وإمنا قصدت منعها من ذلك الشيء
هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكني كفارة ميني إذا خالفت زوجتك ما أردته منها و

، فإذا مل تستطع  ، أو كسوهتم لكل مسكني ثوب لكل مسكني نصف صاع من الطعام
   ً                                                                         شيئ ا من هذه الثالث ال العتق وال اإلطعام وال الكسوة فإنك تصوم ثالثة أيام ويكون ذلك 

ô‰s% uÚt  {:  كفارة حللفك بالطالق وهو الصحيح من قويل العلماء لقوله تعاىل sù ª!$# ö/ä3s9 

s' ©#Ït rB öΝä3ÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 { )واهللا أعلم ، وهذا يعم ميني الطالق )٢ ،  . 

                                                 
 .  ٢٤:  اء آيةسورة النس) ١(
 .  ٢:  سورة التحرمي آية) ٢(
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 ١٦٧

 ئر يف ذلك زوجيت كثرية الشجار مع والديت ووالديت تريد مين أن أطلقها وأنا حا
زوجيت كثرية الشجار مع والديت ووالديت تريد مين أن أطلقها وأنا حائر :  ١٠٨س

ً                        بني الوالدة وبني أطفايل ومصريهم بعد الطالق علم ا بأين شاب متدين واحلمد هللا ، وال                                          
 .  أريد أن أغضب اهللا بالطالق أو أغضب والديت اليت أمر اهللا بطاعتها

 بن عمر ما معناه أن له امرأة كان حيبها وكانت أمه              ً           وقد قرأت حديث ا عن عبد اهللا
 .  ؟ فنرجو الرد أثابكم اهللا  فأمره بطالقهاتريد منه أن يطلقها فذهب إىل الرسول 

 وأما    ً                                                        أول ا قضية ابن عمر ليست مع أمه وإمنا هي مع أبيه عمر بن اخلطاب : ج 
أمك تطلب منك طالقها قضية ما ذكرت من حالة زوجتكم مع أمك وأهنا تشاجرها وأن 

،  ، وال جيوز لك أن تقرها على ذلك فهذا واضح من سؤالك أن هذه املرأة تؤذي أمك
، وبإمكانك اإلصالح  فإذا كان بإمكانك أن تأخذ على يدها وأن متنعها من هذه املشاجرة

، أو إذا كان بإمكانك  ، وال تذهب إىل الطالق بني أمك وزوجتك فإنه يتعني عليك ذلك
                                                             ً     جتعل زوجتك يف مسكن وأمك يف مسكن آخر وتستطيع القيام بذلك فهذا أيض ا حل أن 
 .  آخر

                   ً                                                    أما إذا مل تستطع شيئ ا من ذلك وبقيت زوجتك تشاجر أمك تغضبها فحينئذ ال مناص 
،               ً              ً     ، ومن ترك شيئ ا هللا عوضه اهللا خري ا منه من الطالق طاعة لوالدتك وإزالة الضرر عنها

 أن يصلح من أمرك - سبحانه وتعاىل -ر مبا تستطيع ولعل اهللا وعلى كل حال عاجل األمو
 .                                          ً     وال جتعل الطالق إال آخر احللول إذا مل تستطع حل ا غريه

                                                                 ً  إذا زوج الرجل ابنته لرجل آخر على أن يزوجه أخته فهل يسمى هذا شغار ا 
عندما يزوج الرجل ابنته لرجل آخر على أن يزوجه أخته فهل يسمى :  ١٠٩س

ً هذا شغار  ّ  ؟ وهل هو حمر م ا        ؟ أفيدونا جزاكم   بشأنه؟ وهل ورد حديث عن النيب            
 ؟       ً اهللا خري ا
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 ١٦٨

إذا زوج الرجل موليته لرجل آخر على أن يزوجه اآلخر موليته ومل يكن بينهما : ج 
 )١( ، وقد هنى عنه رسول اهللا  ، حيث جعلت أنثى يف مقابل أنثى مهر فهو نكاح الشغار

أما إذا زوج كل واحد منهما اآلخر موليته من .  يفرق بينهماوهو نكاح باطل جيب أن 
، وكان هناك  غري اشتراط وإمنا مت عن طريق التراضي ورغبة كل من املرأتني يف زوجها

 .  صداق تام فليس هذا من الشغار النتفاء الضرر

 تزوجت فتاة فرفض املأذون أن يكتب يل عليها 
 وفاة فما احلكم لصغرها فكتب يل على اسم شقيقتها املت

                               ً                               تزوجت من فتاة عمرها ثالثة عشر عام ا وعند الكتابة على هذه الفتاة :  ١١٠س
                              ً                                           رفض املأذون أن يكتب يل عليها نظر ا لصغر سنها وكتب يل على اسم شقيقتها املتوفاة 

 ؟                ً                     ألهنا أكرب منها سن ا فما حكم هذا الزواج
، أما جمرد  قق يف القضيةهذا حيتاج أن يرجع فيه إىل القاضي ليحضرهم وحي: ج 

سؤال يف اإلذاعة عن عقد حصل فيه ارتباك فهذا ال يناسب اجلواب عليه يف اإلذاعة بل ال 
واهللا .  بد أن يكون احلكم عليه عند القاضي وعند حضور الطرفني والنظر يف القضية

 .  أعلم

 حكم زكاة اخلضروات وزكاة احليوانات إذا بلغت نصابا 
                               ُ        ً         عن الزكاة يف األرض اليت كانت تزرع ب ر ا وشعري ا أو ذرة سائل يسأل :  ١١١س

أصبحت اآلن ال تزرع إال من اخلضروات كالطماطم والفاصوليا والباميا وغريها من 
                             ً            ؟ وكذلك احليوانات إذا بلغت نصاب ا مثل اإلبل  ، فهل عليها زكاة أنواع اخلضروات

أحد املستحقني أو ذحبناها واألغنام والبقر وأخذنا واحدة على النصاب وأعطيناها 
فما حكم هذا .  وفرقنا حلمها للفقراء أو أكلنا حنن منها أو نبيعها ونتصدق بقيمتها

 ؟  العمل
                                                 

  ٩/١٦٢انظر فتح الباري ) ١(



 نور على الدرب
 

 ١٦٩

أما الزكاة يف اخلضروات مما ذكرت فالصحيح من قويل العلماء أن :     ً أول ا: ج 
عليها احلول ، وإمنا تكون الزكاة يف قيمتها بعدما حيول  اخلضروات ليس فيها زكاة يف ذاهتا

 :  ، أما ما ذكرت من اإلبل والبقر هذه جتب فيها الزكاة بشروط عندكم
 .             ً        أن تكون نصاب ا فأكثر:     ً أول ا
 .  أن حيول عليها احلول:      ً ثاني ا
 .  أن تكون قد اختذت للدر والنسل ال للعمل عليها:      ً ثالث ا
ا توافرت فيها هذه ، فإذ أن تكون راعية احلول أو أكثره من الكأل املباح:      ً رابع ا

، وال جيوز ذحبها  وخترج زكاهتا إىل الفقراء واملساكني.  الشروط وجبت فيها الزكاة
، فإن مل يكن  ، وإذا كان ويل األمر أرسل جباة للزكاة فإهنا تسلم إليهم وتوزيع حلمها

،            ً ، ويوزع حلم ا ، وال يذحبها ، ويصرفها للفقراء واملساكني هناك جباة فاملسلم خيرجها
ّ     ّ   وإن كانت هذه اإلبل أو البقر مل ت ع د  للد ر  والن سل  ّ    َّ  َ ، وإمنا أعدت للتجارة فإنه عند متام                               ُ 

وما باع .  احلول عليها يقومها مبا تساوي عند متام احلول وخيرج ربع عشر قيمتها املقدرة
 .  منها فإنه يزكي قيمته

 ة هل هذا ربا  ألف إىل رأس السن٢٥ ألف جنيه وأبيعها بـ ١٦اشترى سيارة بـ 
                                                       ً  لدي كثري من املال واحلمد هللا وعندي معرض لبيع السيارات وأحيان ا :  ١١٢س

، مث أبيعها عليه مببلغ مخسة  يأتيين بعض الناس يطلب مين شراء سيارة إىل رأس السنة
وعشرين ألف ريال مع العلم أن قيمتها بالنقد أقل من ستة عشر ألف ريال فهل يعترب 

 .  ؟ أفتوين أثابك اهللا ائزهذا من الربا أم ج
ال بأس ببيع السلعة كالسيارة وغريها بثمن مؤجل أكثر من مثنها احلالل ألن : ج 

، وال شك أن بيع األجل خيتلف عن بيع  األجل والتأخري يف مقابل الزيادة يف القيمة
،  ف به، وجتح احلاضر إال أنه ينبغي مراعاة حال احملتاج فال يزاد عليه زيادة باهظة تثقله

ولكن ال .  ، فيزيد عليه زيادة معقولة فينبغي للبائع مراعاة حال املشتري احملتاج واملضطر
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 ١٧٠

بد أن تكون السلعة اليت تبيعها موجودة قبل البيع ألن بعض الناس قد ال يكون عنده 
 ، وإمنا يشتريها للمستدين بعد هناية عقد الدين وهذا ال يصح لقوله  السلعة وقت العقد

 .  ) ١٠/٤١٣انظر فتح الباري   ()١( }ال تبع ما ليس عندك  {

ً                                            إذا كان الرجل حمتاج ا إىل الصدقة وهو ال يصلي فهل جيوز التصدق عليه                    
ً                                       إذا كان الرجل حمتاج ا إىل الصدقة وهو ال يصلي فهل جيوز التصدق :  ١١٣س                  
 ؟  عليه

 الزكاة وغريها من الواجبات املالية كالكفارات والنذر الصدقة الواجبة من: ج 
أما صدقة التطوع .  وصدقة الفطر ال تدفع إىل كافر إال إذا كان من املؤلفة قلوهبم

                                                                      ً     والتربعات فيجوز دفعها إىل غري مسلم إذا كان يترتب على هذا مصلحة ككونه قريب ا من 
انظر فتح   ()٢( }صلي أمِك  { :  ألمساء بنت أيب بكراألقرباء أو غري ذلك لقوله 

 .  وكانت كافرة) الباري ص
أما الزكاة والصدقات الواجبة فال جيوز دفعها إىل الكافر إال يف حالة املؤلفة 

 )٣( }ائهم فترد يف فقرائهم تؤخذ من أغني {:   يف الزكاة:  ، لقوله قلوهبم
 .  ) ٣/٣٥٧انظر فتح الباري  (

                                                 
، ابن ماجه التجارات  )٣٥٠٣(، أبو داود البيوع  )٤٦١٣(، النسائي البيوع  )١٢٣٢(الترمذي البيوع ) ١(

 .  )٣/٤٠٢(، أمحد  )٢١٨٨(
،  )١٦٦٨(، أبو داود الزكاة  )١٠٠٣(، مسلم الزكاة  )٢٤٧٧(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ٢(

 .  )٦/٣٤٧(أمحد 
، أبو  )٢٤٣٥(، النسائي الزكاة  )٦٢٥(، الترمذي الزكاة  )١٩(، مسلم اإلميان  )١٤٢٥(البخاري الزكاة ) ٣(

 .  )١٦١٤(، الدارمي الزكاة  )١/٢٣٣(، أمحد  )١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٨٤(داود الزكاة 
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 ١٧١

 كيف تكون زكاة مال جيمعه صاحبه 
 طوال السنة وال يعرف ما أكمل السنة منه وما مل يكمل السنة 

كيف ميكن إخراج زكاة املال عن مال مر عليه سنة وأنا أمجعه وال :  ١١٤س
               ّ               ل أخرج الزكاة أي ا كان نوعها يف ؟ وه أعرف ما أكمل السنة منه وما مل يكمل السنة

ً                              بلدي أم يف اململكة علم ا أنين أعمل يف اململكة ولست منها  ؟                     
 :  هذا السؤال له شقان: ج 

ّ                   يقول عنده مال متجمع وليس على حد  سواء يف وصوله إليه:  الشق األول ، وال                                
 .  يعلم ما حال عليه احلول منه وما مل حيل عليه احلول

إن كان عنده نصاب حال عليه احلول وهذا النصاب أنتج :  قولواجلواب عن هذا ن
ً                                                                       أرباح ا يف خالل السنة فإن الربح يتبع األصل ولو مل حيل عليه احلول فيزكي اجلميع األصل      

والربح الذي دره منه ولو مل يكن الربح قد حال عليه احلول ألنه تبع )  رأس املال (
ً                                    يس رحب ا للمال التليد عنده كاملوظف والعامل أما إذا كان هذا الوافد اجلديد ل.  ألصله     

الذي يصل إليه من راتبه كل شهر ويتوفر لديه جمموعة وبعضها يكون حال عليه احلول 
وبعضها ال يكون حال عليه احلول فهذا يف اعتبار احلول يف كل نوع مما عنده مشقة فلو 

ا جتمع عنده مما حال        ً                         ً      ً                جعل شهر ا من السنة كشهر رمضان مثل ا موعد ا خيرج فيه زكاة م
، وما مل حيل  فما حال عليه احلول فال إشكال فيه.  عليه احلول ومما مل حيل عليه احلول

عليه احلول فتعجيل الزكاة جيوز لغرض صحيح فإنه بذلك حيل إشكاله وتربأ ذمته إن شاء 
 .  اهللا تعاىل

ّ              نص وا على أن حمل وهو حمل إخراج الزكاة فإن الفقهاء :  أما الشق الثاين من السؤال  
انظر فتح   ()١( }فترد على فقرائهم  { إخراج الزكاة هو البلد الذي فيه املال لقوله 

،  ) يف فقراء ذلك البلد (فالبلد الذي فيه مالك خترج زكاته يف فقرائه )  ٣/٣٥٧الباري 
                                                 

، أبو  )٢٤٣٥(، النسائي الزكاة  )٦٢٥(، الترمذي الزكاة  )١٩(، مسلم اإلميان  )١٤٢٥(البخاري الزكاة ) ١(
 .  )١٦١٤(، الدارمي الزكاة  )١/٢٣٣(، أمحد  )١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٨٤(داود الزكاة 



 نور على الدرب
 

 ١٧٢

 قريب منه كما إذا كان مل يكن يف البلد وجيوز نقل الزكاة لغرض صحيح إىل بلد آخر
، فأنت تراعي هذا إن كان  ، فيجوز نقلها إىل مكان آخر فيه فقراء الذي فيه املال فقراء

، وإن  ، فأخرج زكاة املال يف بلد املال البلد الذي فيه املال فيه فقراء ومستحقون زكاة
 .  ، واهللا أعلم البالد إليهكان ليس يف بلد املال فقراء ومستحقون فانقلها إىل أقرب 

                                                            ً     ما احلكم يف إخراج الزكاة أو قيمتها مع أنين ال أجد وال أعرف مستحق ا هلا 
ما احلكم يف إخراج الزكاة أو قيمتها مع أنين ال أجد وال أعرف :  ١١٥س

 ؟  مستحقا هلا
،  ، وال تعرف مستحقا لكونك يف بلد غربة إذا كان عندك مال جتب فيه الزكاة: ج 
 تعرف املستحقني فعليك أن توكل من إخوانك من أهل البلد الذي تثق به من خيرجها وال

، وإذا كنت ال تعرف فيها مستحقا إىل بلد آخر تعرف فيها من يستحق  على املستحقني
 .  الزكاة وتدفعها إليه ألن هذا منتهى استطاعتك

ً                                            اشترى رجل غنم ا ودفعها آلخر يقوم عليها ويرعاها هل يكون له   قسم منها             
مثال رجل يشتري مائة )  شرجة عظم (يف منطقتنا عمل يطلق عليه :  ١١٦س

رأس من الغنم بسعر السوق ويعطيها لرجل آخر حيث يقوم بتربية هذه األغنام ويبيع 
من صوفها وحليبها وذكور صغارها ويعطي هذه النقود صاحب الغنم املشتري إىل أن 

ملشتري نصف الغنم من املريب ويترك له النصف       ً        ، وأخري ا يأخذ ا يوفيه مجيع نقوده
 ؟  اآلخر فما احلكم يف ذلك

ً                                                  ال بأس إذا اشترى غنم ا ودفعها آلخر يقوم عليها ويرعاها ويقوم مبصاحلها مدة : ج                    
، ألن هذا من باب اإلجارة  معينة إذا متت هذه املدة يكون له قسم منها ال بأس بذلك

مهمة األجري رعيها وحفظها ونفقتها على إذا كانت .  حسب الشرط الذي بينهما
، واهللا  أما إذا كانت مهمته اإلنفاق عليها هذه املدة فهذا ال يصح فيما يظهر يل.  مالكها
 .  أعلم
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 هل صحيح أن الغنم اليت يشتري هلا علفها ال زكاة فيها 
مسعت من بعض الناس بأن الزكاة ال جتب على الغنم اليت تشتري هلا :  ١١٧س
 ؟  فهل هذا الكالم صحيحعلفها 
نعم إذا أعلفتها أكثر السنة فهذه ليس فيها زكاة ألن الزكاة إمنا تكون يف السائمة : ج 

أما اليت يعلفها أكثر .  ، وهو العشب احلول أو أكثر احلول وهي اليت ترعى من الكأل
يف السنة أو كل السنة فليس فيها زكاة إال إذا كانت عروض جتارة بأن تبيع وتشتري 

، فالزكاة جتب يف قيمتها وهي ربع العشر كسائر عروض  ، أو تعلفها وتبيعها الغنم
، واهللا تعاىل  التجارة إذا حال عليها احلول أو حال احلول على رأس ماهلا الذي اشتريت به

 .  أعلم

 هل جيوز تأخري الزكاة عن وقتها 
لسودان وقد مضى أنا سوداين أعمل يف دولة قطر ويل بعض األغنام يف ا:  ١١٨س

، فهل جيوز تأجيل الزكاة منها إىل ما بعد رجوعي إىل  على وجودي بقطر أكثر من سنة
علما بأنين مل أزكها يف السنة املاضية وأنا موجود هنا يف قطر وبعد رجوعي .  السودان

؟ أو أن                                                              ً  إىل السودان هل أنتظر حىت حيول عليها احلول الثاين وأزكي عن احلولني مع ا
 .                       ً ؟ أرشدونا جزاكم اهللا خري ا الزكاة عن العام املنصرمأعجل 
ال شك أن الزكاة أحد أركان اإلسالم جيب إخراجها عند متام احلول مع التمكن : ج 
                ً                                                   ، وإذا تغيبت مثل ا عن مالك كما ذكرت من أن مالك يف السودان وأنت يف قطر  من ذلك

ة يف وقتها ألن يف ذلك مبادرة فإنه ينبغي لك أن توكل من يقوم مقامك يف إخراج الزكا
                  ً                                                     يف أداء الواجب وضمان ا ألداء احلق الذي عليك خشية أن يعرض لك عارض من موت أو 

، أما ما ذكرت من أنك إذا ذهبت  ، فيتأخر إخراج الواجب ويتعذر نسيان أو غري ذلك
 أو ، للسودان هل تؤخر إخراج العام املاضي إىل أن يأيت العام القادم وخترجها مجيعها
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، وجيوز أن تعمل زكاة العام الذي  تعجل فاملتعني أن تبادر بإخراج الزكاة عن العام املاضي
 .  مل يتم فتخرجها مع زكاة احلول الذي مت واهللا أعلم

 هل جيوز دفع الزكاة لتارك الصالة أو الفاسق 
 ولو كان عنده زوجة صاحلة وهلا أطفال فما احلكم 

تارك الصالة أو الفاسق ولو كان عنده زوجة هل جيوز دفع الزكاة ل:  ١١٩س
 ؟  صاحلة وهلا أطفال فما احلكم

                ً                                               ً         تارك الصالة متعمد ا كافر ال تدفع إليه الزكاة ألنه كافر إن تركها عمد ا لوجوهبا : ج 
                                                ً  ، وإن كان تركها مع إقراره بوجوهبا لكن تركها تكاسل ا  فهو كافر بإمجاع املسلمني

ا فهذا كافر على الصحيح يف قويل العلماء فعل كل حال ، وعدم اهتمام بشأهن       ً وتساهل ا
 .  مثل هذا ال تدفع إليه الزكاة

، ودون  ، وهو الذي يرتكب كبرية من كبائر الذنوب دون الشرك أما بالنسبة للفاسق
، واألخذ على يده لعله                                   ً            ، فهذا تدفع له الزكاة إذا كان فقري ا مع مناصحته ترك الصالة
ً                ، وترك املعصية خصوص ا إذا كان عنده  ، وترك املعصية على التوبة، ويؤلف  بذلك يتعظ                  

 .  عائلة وهو حباجة إىل اإلنفاق عليهم أو ينقصه شيء من اإلنفاق عليهم

 هل جيوز دفع الزكاة إىل يتيم عندي 
ّ                                          لدي  مبلغ من املال وقدره أربعة آالف دينار عراقي:  ١٢٠س ، وقد مضى عليه    
زكاة منه إىل طفل يتيم عندي أم أتصدق به على غريه من ، فهل جيوز يل دفع ال سنة

؟ وكم هو املبلغ الذي جيب علي دفعه مقابل هذا املبلغ الذي هو أربعة آالف  الفقراء
 ؟  دينار

ال جيوز دفعك الزكاة إىل هذا اليتيم الذي عندك ألنك قد قمت بكفالته وما يلزم : ج 
أما قدر .  تدفعها إىل فقري آخر حيتاج إليهافعليك أن .  له فقد استغىن بذلك عن الزكاة
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واهللا .  . . املبلغ الذي تدفعه زكاة عن هذا املال فهو ربع العشر أي اثنان ونصف يف املائة
 .  أعلم

 هل يلزم عمل العقيقة يف اليوم السابع أو الرابع عشر أو احلادي والعشرين 
ة ولن أرجع إىل زوجي إذا كنت يف بلدي ورزقين اهللا مبولود أو مولود:  ١٢١س

يف البلد اآلخر الذي يقيم فيه إال بعد مرور شهر أو أكثر فهل يلزمين عمل العقيقة يف 
 رضي -اليوم السابع أو الرابع عشر أو احلادي والعشرين كما ورد يف حديث عائشة 

 ؟   أم جيوز يل تأخريها حلني العودة إىل زوجي وأعملها وأنا عنده-اهللا عنها 
نع من تأخري ذبح العقيقة إىل وقت يكون أنسب وأيسر يف حق الوالدين أو ال ما: ج 
، وإمنا ذحبهما يف اليوم السابع أو احلادي والعشرين إمنا يكون فضيلة إذا أمكن  أحدمها

مع .  أما إذا مل يتيسر فال بأس بتأخريها إىل وقت آخر حسب اإلمكان.  ذلك وتيسر
 .   الطفل فهو من حقوق الولد على والدهالعلم أن ذبح العقيقة يقوم به والد

 هل صحيح أن الولد له عقيقتان 
يل ولد ومل أذبح عنه العقيقة وهو صغري إال بعد أن بلغ من العمر ثالثة :  ١٢٢س

ً                                                   عشر سنة ومل أذبح عنه أيض ا العقيقة الثانية فقد مسعت من بعض الناس أهنم يقولون                        
 ؟  هل هذا صحيح؟ أفيدونا أفادك اهللا  الولد له عقيقتان

ْ                                                     نعم الذكر األو ىل أن تذبح عنه شاتني وعن األنثى شاة واحدة هذا هو األفضل : ج              
، ولو ذبح واحدة اليوم والثانية ذحبها بعد أيام أو بعد يوم فال مانع وليس الالزم  واألكمل

 .  أن تكون الشاتان جمتمعتني يف وقت واحد

 هل تصح العقيقة عن األموات 
ّ                           اهللا بثالث بنات مث توفني وهن  صغار ولكن مل أعق عنهن وقد رزقين :  ١٢٣س                       

؟  ، فهل يصح أن أعق عنهن بعد وفاهتن مسعت أن شفاعة األطفال مقرونة يف العقيقة
 ؟  وهل أمجع العقيقة يف ذبيحة واحدة أم لكل واحدة ذبيحة منفردة
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، ومشروعيتها  العقيقة عن املولود سنة مؤكدة والقول هبا قول مجهور أهل العلم: ج 
ّ                                                  يف حق  األوالد األحياء ال إشكال فيها ألهنا سنة ثابتة عن النيب       . 

وأما العقيقة عن األوالد األموات فال يظهر يل أهنا مشروعة ألن العقيقة إمنا تذبح فدية 
              ً                                                                للمولود وتفاؤل ا بسالمته ولطرد الشيطان عن املولود كما قرر ذلك العالمة ابن القيم يف 

وأما ما .  ، وهذه املعاين مفقودة يف األوالد األموات ) ودود يف أحكام املولودحتفة امل (
ّ     ألبيه إذا عق  عنه)  شفاعة املولود (أشار إليه السائل من أن العقيقة تدخل يف الشفاعة              ،

 فهذا املعىن غري صحيح وقد ضعفه ابن القيم يرمحه اهللا وذكر أن السر يف العقيقة هو 
 .  حياء لسنة إبراهيم عليه السالم حينما فدى إمساعيلأن فيها إ:     ً أول ا
كل غالم مرهون  (، وأن معىن احلديث  أن فيها طردا للشيطان عن هذا املولود:      ً ثاني ا
 .  فهذا معىن ما قرره ابن القيم.   أنه مرهون فكاكه من الشيطان)١()  بعقيقته

ستحسن هذا الشيء فله على كل حال إن أراد السائل أن يعق عن بناته امليتات وا
 .  ذلك لكن يترجح عندي عدم املشروعية

 ما هو أفضل وقت لتأدية العقيقة 
 ؟  بالنسبة للعقيقة يف حق احلي ما هو أفضل وقت لتأديتها:  ١٢٤س
فإن تأخرت عن ذلك فال .  هذا هو األفضل املنصوص عليه.  األفضل يوم سابعه: ج 

ّ                  بأس بذلك وال حد  آلخر وقتها إال أن  إذا كرب املولود يفوت :  بعض أهل العلم يقول             
 .  واجلمهور على أنه ال مانع من ذلك حىت ولو كرب.  وقتها فال يرى العقيقة عن الكبري

 ما حكم تعليق الساعات ذات األجراس باملساجد 
ما رأي اإلسالم يف ظاهرة الساعات اليت تعلق يف املساجد ذات :  ١٢٥س

 ؟  لكنائس النصارى أو املعابد اليهوديةاألجراس وهل يف ذلك مشاهبة 

                                                 
 .  ٣٨،  ٨/٣٧، عون املعبود  ٩/٥٩٠انظر فتح الباري ) ١(
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،  معلوم أنه ينبغي إزالة كل ما يشغل املصلي عن صالته يف املساجد وغريها: ج 
، وفيها  وهذه الساعات اليت تعلق يف املساجد إذا كانت ذات أجراس فإهنا تشغل املصلني

، واستبداهلا  املساجد، وينبغي إزالتها من  ، ومعابد الكفار مع ذلك مشاهبة ملا يف الكنائس
، وال يكون فيها ما يشغل  ، يعرف هبا الوقت وحتديد الزمن بساعات خالية من األجراس

 .  ، أو يكون فيها مشاهبة للكفار املصلني
أضف إىل ذلك أنه رمبا يكون يف بعضها متاثيل طيور أو ما أشبه ذلك وهذا حمظور 

                         ً     من الساعات إال ما كان خالي ا من آخر فعلى كل حال ال ينبغي أن يدخل يف املساجد 
 .             ً                         األجراس وخالي ا من الصور واهللا تعاىل أعلم

 هل على اليت تدخل املسجد احلرام أو النبوي وهي حائض كفارة 
هل على اليت تدخل املسجد احلرام أو النبوي وهي حائض شيء مثل :  ١٢٦س

 ؟  كفارة وهي كانت يف وقت ضرورة
، ألن  أن تدخل املسجد احلرام وال غريه يف املساجدال جيوز للمرأة احلائض : ج 

أما جمرد الدخول من غري .  )١( هنى احلائض أن تدخل املسجد للجلوس فيه النيب 
، فمرور احلائض  ، فليس عليها يف ذلك حرج جلوس كأن متر به أو أن تأخذ حاجة منه

 .   حرج فيهواجلنب يف املسجد أو دخوهلن ألخذ حاجة منه يف غري جلوس فيه ال
، وما  إمنا املمنوع هو جلوس من عليه حدث أكرب من حيض أو جنابة يف املسجد

فعلتيه إن كنت دخلت يف املسجد احلرام أو املسجد النبوي وبقيت فيه وجلست فيه فقد 
 وتستغفريه وال تعودي ملثل - سبحانه وتعاىل -       ً                          فعلت حمرم ا لكن عليك أن تتويب إىل اهللا 

 .  واهللا أعلم.  فارة يف هذا إمنا عليك التوبة واالستغفارهذا وليس عليك ك

                                                 
 .  ٣٩٠،  ١/٣٨٨انظر عون املعبود ) ١(
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ْ     ً                  امرأة تب ن ت  ولد ا وربته مع أوالدها   َّ         
 ولكنها مل ترضعه فهل جيوز هلا أن تزوجه من إحدى بناهتا 

ْ     ً                 هنا امرأة تب ن ت  ولد ا وربته مع أوالدها:  ١٢٧س ، ولكنها مل ترضعه فهل جيوز هلا              َّ 
 ؟  ا أرضعته فهل يأخذ لقب أبيهم ويرث ويورث؟ وإذ أن تزوجه من إحدى بناهتا

                                                                 ً     أما جمرد أهنا غذت هذا الولد من الصغر وربته من صغره فهذا ال يثبته نسب ا وال : ج 
، وجيب على  ، فيجب عليها أن حتتجب منه ، وهو أجنيب عنها وعن بناهتا قرابة بينه وبينها

، وإمنا احلاصل جمرد أهنا  صل رضاعةبناهتا أن حيتجنب منه ألنه أجنيب عنهن ما دام أنه مل حي
ربته وغذته من الصغر وكلمة التبين الواردة يف السؤال خطأ ألن التبين منهي عنه يف 

، أما جمرد التربية  ، وليس هناك تنب إال لألوالد من النسب أو األوالد من الرضاعة اإلسالم
أما لو جرى بينه وبينها .  ا                                     ً              ً والتغذية للصغري فهي ال تثبت قرابة وال نسب ا وال يسمى تبني 

، وأن يكون ذلك يف                       ً     ً                          رضاعة بأن أرضعته رضاع ا كافي ا بأن يكون مخس رضعات فأكثر
، وتكون بناهتا أخوات له وحمارمها يكون حمارم له                    ً                احلولني فإنه يكون ابن ا هلا من الرضاعة

،  ) ٥/٢٥٣انظر فتح الباري   ()١( }رم من الرضاعة ما حيرم من النسب حي {:  لقوله 

فهو )  ٩/١٣٩انظر فتح الباري   ()٢( }حترم الرضاعة ما حترم الوالدة  {:  ويف حديث آخر
، وال توارث  جرد االلتقاط، وال ترث منه عند اجلمهور مب         ً                 يكون ابن ا هلا يف احملرمية فقط

 .              ً                        ً                  بالرضاع إمجاع ا ألن الرضاعة ال تثبت مرياث ا وإمنا تثبت احملرمية
وما مل يكن هناك رضاعة بني الطفل امللتقط وبينها أو بينه وبني أحد من حمارمها فإنه 

 .  ال بأس بأنه يتزوج من بناهتا ألنه أجنيب منها

                                                 
 .  )١٤٤٥(، مسلم الرضاع  )٤٥١٨(اري تفسري القرآن البخ) ١(
، أبو داود النكاح  )١١٤٧(، الترمذي الرضاع  )١٤٤٤(، مسلم الرضاع  )٢٩٣٨(البخاري فرض اخلمس ) ٢(

 .  )٢٢٤٨(، الدارمي النكاح  )١٢٧٧(، مالك الرضاع  )٦/١٧٨(، أمحد  )٢٠٥٥(
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 ١٧٩

 رضعت من امرأة وهذه املرأة هلا حفيدات 
 فهل جيوز يل أن أتزوج من حفيداهتا يعين بنات بناهتا 

رضعت من امرأة وهذه املرأة هلا حفيدات فهل جيوز يل أن أتزوج من :  ١٢٨س
 .                       ً ؟ أفيدونا جزاكم اهللا خري ا حفيداهتا يعين بنات بناهتا

               ً     ، فإنك تكون ابن ا هلا                           ّ                   إذ رضعت من امرأة رضاعة تام ة مخس رضعات يف احلولني: ج 
، وبنات بناهتا بنات ألخواتك من  ، وتكون بناهتا أخوات لك من الرضاعة لرضاعةمن ا

، فال جيوز لك أن تتزوج من حفيداهتا أي من             ً               ، فتكون خال ا هلن من الرضاعة الرضاعة
حيرم من  {:  ، وأنت خاهلن قال  بنات بناهتا ألهنن بنات أخواتك من الرضاعة

، وبنت األخت من  ) ٥/٢٥٣انظر فتح الباري   ()١( }الرضاعة ما حيرم من النسب 

ّ                       النسب حمرمة بنص  القرآن الكرمي قال تعاىل                :}  ßN$ oΨ t/uρ ËˆF{$# ßN$ oΨ t/uρ ÏM ÷z W{$# { )٢(  . 

 رجل رضع من امرأة وتزوج أختها من األب 
،  رجل رضع من امرأة متزوج أختها يعين أخت املرأة اليت رضع منها:  ١٢٩س

 ؟  لكن أختها من أبيها مع العلم أن له منها ثالث بنات فما هو احلل يف ذلك
:  ، فنقول أة وتزوج أختها من األبورد يف السؤال أن هذا الرجل رضع من امر: ج 

، فإنه  ، وكان يف احلولني ، وكان مخس رضعات إذا كان هذا الرضاع متأكد الوقوع
، وتكون أختها خالة للمرتضع من الرضاعة مبا ذكرنا بأن كان يف احلولني  ينشر احلرمة

من ، فإن هذه املرأة اليت تزوجتها أيها السائل تكون خالة لك  وكان مخس رضعات
أما ما دام األمر غري .  ، فيجب عليك مفارقتها حىت ولو كان لك منها أوالد الرضاعة

، فال حترم عليك  ، فإن األصل بقاء النكاح وصحته منضبط ال تدري كم عدد الرضعات
 .  يف أمر مشكوك فيه وعليك مبراجعة احملكمة الشرعية للتأكد من هذا األمر والنظر فيه

                                                 
 .  )١٤٤٥(، مسلم الرضاع  )٤٥١٨(البخاري تفسري القرآن ) ١(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٢(
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 ١٨٠

 بن خايل هل جيوز يل أن أتزوج من أخواته اللوايت ولدن من بعده يل شقيقة قد أرضعت ا
                            ً                               أبلغ من العمر ثالثة وعشرين عام ا ويل شقيقة قد أرضعت ابن خايل مث :  ١٣٠س

؟ أفيدونا جزاكم اهللا  تويف فهل جيوز يل أن أتزوج من أخواته اللوايت ولدن من بعده
 .    ً خري ا

خالك الذي رضع من أختك الاليت نعم جيوز لك أن تتزوج من أخوات ابن : ج 
، فال مانع إن  ، ما دام مل يرضعن من أختك الشقيقة ولدن من بعده والاليت ولدن من قبله

،  تزوجت بإحداهن ألنه ليس بينك وبينهن ما مينع ألن احلكم يقتصر على املرتضع
 .  وفروعه وال يسري إىل أصوله وحواشيه

 تها يف ماء مث شرهبا وذلك طلبا للشفاء ما حكم كتابة اآليات على ورق مث إذاب
ما رأيكم فيمن يأخذ من أحد الرجال الصاحلني بعض الكتابات القرآنية :  ١٣١س

اجعلها يف :  للشفاء من مرض حيث يقوم هذا الرجل بكتابة اآليات على ورقة ويقول
ملراد ، والباقي ميسح به اجلزء ا ، مث يشرب املريض ثالث مرات ماء حىت تذوب الكتابة

 ؟  شفاؤه كأن يكون املرض يف صدره أو ظهره أو أحد أعضائه فما حكم ذلك
، أو  األوىل أن يقرأ املسلم على أخيه بأن ينفث على جسمه بعدما يقرأ اآليات: ج 

ً   ، وإن قرأ له يف ماء وشربه فكذلك أيض ا  على موضع األمل منه وهذه هي الرقية الشرعية                                  
ا كتابة اآليات يف ورقة مث متحى هذه الورقة يف ماء ويشرهبا  أم)١(ألن هذا ورد به احلديث 

ً                                    قياس ا على ما ورد وأخذ العموم االستشفاء )٢(، فهذا رخص فيه كثري من العلماء  املريض     
، ولكن األوىل هو ما  ، فال بأس به إن شاء اهللا بالقرآن الكرمي ألن اهللا أخرب أنه شفاء

و القراءة على املريض مباشرة أو القراءة يف ماء  وه، وهو الوارد عن الرسول  ذكرناه
 .  ويشربه

                                                 
 .  ١٠/١١٩انظر فتح الباري ) ١(
 .  ١٢/١١٩انظر شرح السنة للبغوي ) ٢(
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                                   ً  ذهبت إىل إحدى الساحرات لتعمل يل حجاب ا 
                                           َّ    يربطين بزوجي فأمرتين خبنق دجاجة ففعلت فهل علي  إمث 

قبل أن أهتدي وأداوم على الصلوات يف أوقاهتا وقراءة القرآن الكرمي :  ١٣٢س
                         ً         أخنق دجاجة لكي تعمل يل حجاب ا تربطين ذهبت إىل أحدى الساحرات وطلبت مين أن 
ً                  بزوجي ألنه يوجد دائم ا مشكالت بيين وبينه                       ً           ، وقد خنقت الدجاجة فعل ا بيدي فهل                    

 ؟  ؟ وماذا أفعل حىت أخلص من هذا اخلوف الذي يراودين والقلق علي يف فعل هذا إمث
ر بعباد    ً                                                        أول ا الذهاب إىل الساحرات حرام شديد التحرمي ألن السحر كفر وإضرا: ج 

 فالذهاب إليهم جرمية كبرية وما ذكرت أنك خنقت الدجاجة جرمية أخرى ألن اهللا 
، وتقرب إىل غري اهللا هبذا العمل فيكون  ، وقتل للحيوان بغري حق هذا فيه تعذيب للحيوان

 توبة صحيحة فما سبق منه - سبحانه وتعاىل -، ولكن ما دمت قد تبت إىل اهللا     ً شرك ا
 .  ، واهللا تعاىل يغفر ملن تاب  وال تعودي إليه يف املستقبل-بحانه وتعاىل  س-يغفره اهللا 

وال جيوز للمسلمني أن يتركوا السحرة يزاولون سحرهم بني املسلمني بل جيب 
 .  اإلنكار عليهم وجيب على والة أمور املسلمني قتلهم وإراحة املسلمني من شرهم

م آيات من القرآن الكرمي فيشربه أنا أكتب احملو للمرضى فهل جيوز أن أكتب هل
 املريض أم ال 

أنا أكتب احملو للمرضى فهل جيوز أن أكتب هلم آيات من القرآن :  ١٣٣س
 ؟  الكرمي فيشربه املريض أم ال

 الرقية على املريض بأن يقرأ عليه مباشرة وينفث على الوارد عن النيب : ج 
 بأن ذلك يعوذه مبا عوذ به النيب وك.  هذه هي الرقية الواردة عن النيب .  جسمه
، من كل داء  ، باسم اهللا أرقيك أعيذك بكلمات اهللا التامات من شّر ما خلق {:  يقول
الذي يف السماء تقدس ، ربنا اهللا  ، ومن شّر كل نفس وعني حاسد اهللا يشفيك يؤذيك
،  ، اجعل رمحتك يف األرض ، أمرك يف السماء واألرض كما رمحتك يف السماء امسك
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 )١( }اغفر لنا جرمنا وخطايانا أنت رب الطيبني أنزل رمحة من رمحتك وشفاء من شفائك 
 حتفة ٢/٢٦٧، صحيح ابن ماجه  ١٠/٣٨٣، عون املعبود  ١٠/١٣٤انظر فتح الباري  (

 .  وحنو ذلك من األدعية الشرعية الواردة اليت يرقى هبا املريض)  ٢١٥الذاكرين ص 
،  أما كتابة القرآن الكرمي بأوراق أو بصحون أو أواين مث تغسل ويشرب املريض حموها

 .                                        ً          فهذا أجازه بعض أهل العلم ويعتربونه داخل ا يف الرقية
، أو بأن يقرأ يف  أ عليهلكن األوىل ما ذكرنا وهو أن يرقي املريض مباشرة إما بأن يقر

                  ً                هذا هو األوىل اقتصار ا على ما ورد به .  كما ورد عن الين .  ماء ويشربه املريض
 .  ، واهللا أعلم الدليل

 إذا كان اهللا تعاىل يعلم ما يؤول إليه 
 اإلنسان من الشقاء والسعادة فماذا يعذبه مبعصيته له 

                            م الغيب عنده إن كان شقي ا أم إن اهللا تعاىل خلق اإلنسان ويعلم يف عل:  ١٣٤
 -    ً     ً         ً                                                        سعيد ا صاحل ا أم كافر ا فلماذا إذن يعذبه حينما يعصيه ويدخله النار علما بأن اهللا 

 ؟   هو احلكم العدل-سبحانه وتعاىل 
:   يعلم كل شيء وقدر كل شيء قال تعاىل- سبحانه وتعاىل -ال شك أن اهللا : ج 

}  $ ¯ΡÎ) ¨≅ ä. >ó x« çµ≈ oΨø)n= yz 9‘ y‰s)Î/ ∩⊆∪ { )وهو يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور )٢  ،
 سبحانه -                                                       ً      ً        ويعلم ما العباد عاملون بعلمه القدمي الذي هو موصوف به أزل ا وأبد ا ولكنه 

م ألنه يعلم أهنم يعملون كذا أو  ال يعذب العباد مبقتضى العلم والقدر فال يعذهب-وتعاىل 
، ولكنه يعذهبم بأعماهلم اليت اكتسبوها باختيارهم وقدرهتم كما  ألنه قدر عليه كذا وكذا

=Ÿω ß#Ïk  {:  قال تعاىل s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 4 $ yγ s9 $ tΒ ôMt6 |¡x. $ pκö n= tã uρ $ tΒ ôM t6 |¡tFø.$# 3 { )وقال  )٣

                                                 
 .  )٣٨٩٢(أبو داود الطب ) ١(
 .  ٤٩:  سورة القمر آية) ٢(
 .  ٢٨٦:  سورة البقرة آية) ٣(
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 ١٨٣

Ÿω  {:  تعاىل uρ šχ ÷ρ t“ øgéB ω Î) $ tΒ óΟçFΖà2 tβθ è= yϑ÷è s? ∩∈⊆∪ { )قد -سبحانه وتعاىل  -واهللا  )١ 

$  {:  أقام احلجة على خلقه بإرسال الرسل قال تعاىل tΒ uρ $ ¨Ζ ä. t Î/ É j‹ yè ãΒ 4 ®L ym y] yè ö6 tΡ 

Zωθ ß™ u‘ ∩⊇∈∪ { )وبإعطاء العباد  ن طريق اخلري من طريق الشروبإنزال الكتب وببيا )٢ ،
، وال يعذهبم مبجرد  ، فهو يعذهبم مبقتضى ذلك ، وخيتارون             ً           قدرة واختيار ا هبا يعملون

، فظهرت  ، وإمنا يعذهبم إذا عملوها ووقعت منهم فعال علمه أهنم يعملون هذه األعمال
      ً            لم أحد ا وإمنا جيازي  حكم عدل ال يظ- سبحانه وتعاىل -، وهو  ، واكتسبوها منهم

≅ô̈Β Ÿ  {:  العبد بأفعاله وأعماله ونياته ومقاصده اليت قدمها لنفسه ÏΗ xå $ [s Î=≈|¹ Ïµ Å¡øuΖÎ= sù ( 

ôtΒ uρ u!$ y™ r& $ yγ øŠn= yè sù 3 $ tΒ uρ y7 •/u‘ 5Ο≈ ¯= sàÎ/ Ï‰‹Î7yè ù= Ïj9 ∩⊆∉∪ { )٣(   . 
فإذا علمت أن اهللا قد بني لك طريق اخلري وطريق الشر وأعطاك القدرة واالختيار 
واالستطاعة وأمرك أن تطيعه وهناك أن تعصيه مث خالفت ذلك وأقدمت على املعصية 

أن ، ولو  ، فإنك تستحق العقوبة مبوجب العقل والشرع باخيتارك وطوعك وقدرتك
اهللا يعلم :  ، وتقول    ً                                                 أحد ا من الناس اعتدى عليك وضربك وأخذ مالك فإنك ال تسكت

، ولكنك تغضب وتطلب االنتقام منه  ، أو قدر ذلك   ّ                          أن  هذا الشخص يعمل يب كذا وكذا
، ألنك ترى أن هذه جرمية وأن هذا عدوان عليك يستحق به  والقصاص منه والعدل فيه

 حق غريك وال ترى العدوان يف حق نفسك وهذا أمر ، فكيف ترى العدوان يف العقاب
 .  واضح ملن تدبره وعقله

                                                 
 .  ٥٤:  سورة يس آية) ١(
 .  ١٥:  سورة اإلسراء آية) ٢(
 .  ٤٦:  يةسورة فصلت آ) ٣(
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 ١٨٤

 ما حكم االستنجاد بالرسل أو األنبياء أو األولياء عند املصائب 
ما رأي الدين يف الذين يستنجدون بالرسل أو األنبياء أو األولياء عندما :  ١٣٥س

، أو  يا رسول اهللا:  ، كأن يقول الشخص الذي حلت به املصيبة حتل هبم كارثة
 ؟  ، أو حنو ذلك باملهدي
الذين يستنجدون باألموات من الرسل واألولياء والصاحلني أو األحياء فيما ال : ج 

، ألنه                                                                ً     يقدرون عليه ويطلبون منهم قضاء احلاجات وتفريج الكربات مشركون شرك ا أكرب
االستغاثة والدعاء من أنواع  ألن - سبحانه وتعاىل -ال يطلب مثل هذه األمور إال من اهللا 
، وهؤالء األموات ال يقدرون  ، وصرفها لغريه شرك العبادة والعبادة كلها مستحقة هللا

،  ، وال جندة من دعاهم ألهنم أموات انتقلوا إىل الدار اآلخرة على مساندة من ناداهم
لب تفريج فاالستنجاد واالستغاثة باألموات والغائبني لطلب النجدة ولطلب اإلغاثة ولط

، ومن شركيات اجلاهلية اليت اليت  الكرب وكشف الغم وغري ذلك كل هذا من الوثنية
šχρß‰ç7÷è  {:  جاء اإلسالم بإبطاهلا قال تعاىل tƒ uρ ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝèδ •ÛØo„ Ÿω uρ óΟßγ ãè xΖ tƒ 

šχθ ä9θ à)tƒ uρ ÏIω àσ¯≈ yδ $ tΡàσ¯≈ yè xä© y‰ΨÏã «!$# 4 { )سبحانه وتعاىل - وقال  )١ -  :}  Ï‰ç7ôã$$ sù ©!$# 
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Ò> É‹≈x. Ö‘$ ¤Ÿ2 ∩⊂∪ { )٢(  . 
 -، وعلى من فعله أن يتوب إىل اهللا  وهذا الذي ذكره السائل من أنواع الشرك األكرب

، وأن يترك هذا الشرك الذي إذا   توبة صحيحة وأن يرجع إىل ضمريه-سبحانه وتعاىل 
…  {:  ، نسأل اهللا العافية والسالمة قال تعاىل مات عليه فهو خالد خملد يف النار çµ ¯Ρ Î)  tΒ 

õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ ô‰ s) sù tΠ § ym ª! $# Ïµ ø‹ n= tã sπ ¨Ψ yf ø9 $# çµ1 uρ ù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ š Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 ô ÏΒ 9‘$ |ÁΡ r& ∩∠⊄∪ { )٣(  ،
                                                 

 .  ١٨:  سورة يونس آية) ١(
 .  ٣ - ٢:  تانياآلسورة الزمر ) ٢(
 .  ٧٢:  سورة املائدة آية) ٣(
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 ô‰s)s9uρ zÇrρé& y7ø‹s9Î) ’n<Î)uρ tÏ%©!$# ÏΒ šÎ=ö6s% ÷È⌡s9  {:  عمله يف الدنيا قال تعاىلأن حيبط مع 

|Mø.uõ°r& £sÜt6ósu‹s9 y7è=uΗxå £tΡθä3tGs9uρ zÏΒ zƒÎÅ£≈sƒø:$# ∩∉∈∪ È≅t/ ©!$# ô‰ç7ôã$$sù ä.uρ š∅ÏiΒ tÌÅ3≈¤±9$# ∩∉∉∪ { )١( 
                                                     ً                   فالشرك حمبط للعمل وخملد يف النار إال من تاب وآمن وعمل صاحل ا فإن اهللا يتوب عليه 

 .  ومن تاب تاب اهللا عليه
ّ          والتوبة ت ج ب  ما قبلها  ُ  سبحانه - ، فعلى من وقع يف مثل هذه األمور أن يتوب إىل اهللا         َ 

، وأن ينقذ نفسه من النار  ، وأن خيلص العبادة جبميع أنواعها هللا  توبة صحيحة-وتعاىل 
 .  قبل أن حيضره األجل وهو على عقيدة الشرك نسأل اهللا العافية والسالمة

 هل ذبح الذبائح ليلة دخول امليت القرب جائز 
الناحية الشرعية وهي هل ذبح الذبائح ليلة دخول امليت القرب جائز من :  ١٣٦س

،  حيث يدعى هلا الناس ليأكلوا من هذه الذبائح)  عشاء امليت (ما يسميه الناس 
 ؟  ويعتربون ذلك صدقة على روح امليت

ذبح الذبائح ليلة وفاة امليت وإطعام الناس من هذه الذبائح وهذه الوليمة هذا من : ج 
، وعلى ختصيص وقت معني   هذا العمل، ألنه مل يرد يف الشرع ما يدل على البدع احملرمة

إذا كانت هذه )  ورثة امليت (، ومن ناحية ثانية هذا إجحاف بالورثة  بالصدقة على امليت
، فيكون هذا                       ً        ، ورمبا يكون فيهم صغار ا وفقراء الذبائح وهذا الطعام من تركة امليت

له واالستمرار إجحاف هبم عالوة على ما ذكرنا من أن هذه بدعة يف الشرع ال جيوز عم
، فإنه يتصدق عنه  ، أو غري ذلك ، أو حلم ، ومن أراد أن يتصدق عن امليت بطعام عليه

والعوائد .  ، أو وقت معني ، ويف أوقات احلاجة دون تقيد بليلة معينة من ماله اخلاص
 .  املخالفة للشرع ال جيوز العمل هبا

                                                 
 .  ٦٦ - ٦٥:  تانياآلسورة الزمر ) ١(
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 ما هي الطريقة الشرعية لعمل املآمت أو املعازي 
ما هي الطريقة الشرعية لعمل املآمت أو املعازي وما هي الطريقة الشرعية :  ١٣٧س

 ؟  للقيام بالعزاء واملواساة
،  ، والنياحة ، بل هذا مما هنى اهللا عنه ألنه من اجلزع ليس من الشرع إقامة املآمت: ج 

يت املصاب ، وأما املشروع يف العزاء فهو إذا لق واالبتداع الذي ليس له أصل يف الشريعة
، وغفر اهللا  ، وجرب اهللا مصيبتك أحسن اهللا عزاك:  أن تدعو له وتدعو للميت فتقول

، هذا هو العزاء املشروع وفيه دعاء للحي املصاب ودعاء                        ً مليتك إذا كان امليت مسلم ا
ً               وال بأس بل يستحب أيض ا أن يصنع طعام.  للميت املسلم ، ويهدى ألهل امليت إذا كانوا                    
، فينبغي جلرياهنم ومن يعلم حاهلم أن   عن الطعام وعن إصالح الطعام باملصيبةقد اشتغلوا

،  ، ومجع الناس ، وإقامة السرادقات أما إقامة املآمت.             ً               يصنع هلم طعام ا ويهديه إليهم
 .  ، فهذا ال أصل له يف دين اإلسالم ، وطبخ الطعام والقراء

 فاة وهو ما يسمى بالطب الشرعي هل جيوز تشريح امليت بعد موته الكتشاف سبب الو
هل جيوز تشريح امليت بعد موته الكتشاف سبب الوفاة وهو ما يسمى :  ١٣٨س

 ؟  بالطب الشرعي
،                          ً                                         معلوم حرمة املسلم حي ا وميت ا ال جيوز إهانته وعمل شيء يف جثته بعد وفاته: ج 

، وأما  ، ودفنه ه، والصالة علي ، وتكفينه وال يعمل إال ما هو مشروع كتغسيله وحتنيطه
، فال مانع  ، وغرض صحيح ، فإذا دعا إىل هذا ضرورة تشرحيه ألجل معرفة سبب الوفاة

حرمة  {:   يقول، وال ملصلحة شرعية فال جيوز ألن النيب  وأما إذا مل يكن لضرورة.  فيه

، فإذا كان  أو ما معناه)  ٣/٣٩ظر احلاشية الروض املربع ان ( }املسلم ميًتا كحرمته حيا 
                                                           ً                  ملعرفة سبب الوفاة مصلحة شرعية ضرورية كمعرفة ما إذا كان مقتول ا أو غري مقتول إذا 

، ومصلحة  ، وما يترتب عليه من حكم شرعي كانت وفاته غامضة ليعرف من وراء ذلك
 .  على بدن امليت فال مانع من ذلك، أو معرفة القاتل إذا كان ميكن معرفة آثاره  شرعية
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 وما احلكم إذا كان التشريح جملرد تعليم الذين يدرسون الطب 
 ؟  وما احلكم إذا كان التشريح جملرد تعليم الذين يدرسون الطب
أما إذا كان هذا يف .                                         ً             ال جيوز أن يعمل هذا جبثة املسلم ألن حرمته ميت ا كحرمته حيا

، واهللا  ى بعض العلماء املعاصرين ألن الكافر ال حرمة لهجثة كافر فال مانع من ذلك لد
 .  أعلم

                           ً              من الذي حيق له غسل امليت ذكر ا كان أو أنثى 
                          ً                                 من الذي حيق له غسل امليت ذكر ا كان أو أنثى من األهل واألقربني من :  ١٣٩س

النساء والرجال ألننا نرى بعض الرجال يدخلون لغسل اجلنائز من الرجال والنساء 
 ؟  رب أو أجانب فهل هذا صحيحوأقا

، وجيوز للمرأة أن تغسل زوجها واملرأة يغسلها النساء  الرجل يغسله الرجال: ج 
 ، فالزوجان جيوز لكل منهما أن يغسل اآلخر ألن عليا  وجيوز للرجل أن يغسل زوجته

 - رضي اهللا عنها - وأمساء بنت عميس )١( - رضي اهللا عنها -غسل زوجته فاطمة 
 أما ما عدا الزوجني فإنه ال جيوز للنساء أن تغسل )٢( أبا بكر الصديق غسلت 
، وال يطلع  ، بل كل جنس يغسل جنسه ، وال جيوز للرجال أن يغسلوا النساء الرجال

، فهذا ال بأس أن يغسله  أحدمها على عورة اآلخر إال الطفل الصغري الذي هو دون التمييز
 .  واهللا أعلم.   ال عورة لهالرجال والنساء على حد سواء ألنه

                                                 
 واملصنف لعبد الرزاق الصنعاين ٤٥٦،  ٢/٤٥٥انظر الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار البن أيب شيبة ) ١(

 .  ٣/١٦٢الغليل  وانظر إرواء ٤١١-٣/٤٠٨
، واملصنف لعبد الرزاق الصنعاين  ٤٥٦،  ٢/٣٥٥انظر الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار البن أيب شيبة ) ٢(

٤١١-٣/٤٠٨  . 
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     ً                                       أحيان ا أقرأ القرآن الكرمي وأنا مكشوفة الرأس 
 فإذا صادفتين سجدة فهل أسجد بدون غطاء أم أغطي رأسي 

    ً                                                        أحيان ا أقرأ القرآن الكرمي وأنا مكشوفة الرأس فإذا صادفتين سجدة :  ١٤٠س
 ؟  فهل أسجد بدون غطاء أم أغطي رأسي مث أسجد بعد ذلك

 أن تقرئي القرآن الكرمي وأنت مكشوفة الرأس إذا مل يكن عند رجال غري ال بأس: ج 
                                         ً                           ، وينبغي أن تغطي رأسك عند سجود التالوة نظر ا ألن بعض أهل العلم يرى أنه  حمارم
واهللا تعاىل .  ، فتغطية الرأس أحوط يف هذا وأحسن ، وأنه يأخذ أحكام الصالة صالة
 .  أعلم

 هل إبليس من املالئكة 
$ øŒÎ)uρ  {:   قال اهللا تعاىل: ١٤١س oΨ ù=è% Ïπ s3Í×¯≈ n= uΚ ù=Ï9 (#ρ ß‰àf ó™ $# tΠyŠKψ (#ÿρ ß‰yf |¡sù Hω Î) }§ŠÎ= ö/Î) 4’ n1r& 

uy9 õ3tFó™ $#uρ tβ% x.uρ zÏΒ š ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊂⊆∪ { )؟  فهل إبليس من املالئكة )١ 
إنه من املالئكة لظاهر االستثناء يف قوله :  هذا موضع خالف بني أهل العلم قيل: ج 
y‰yf  {:  تعاىل |¡sù èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# öΝßγ= à2 tβθãè uΗ ød r& ∩∠⊂∪ Hω Î) }§ŠÎ= ö/Î) uy9 õ3tFó™  مث أنه بعد ذلك  )٢( } #$

 عاقبه - سبحانه وتعاىل -ملا حصل منه ما حصل من استكبار عن طاعة اهللا فإن اهللا 
 .  وأحل به لعنته وهذا قول ضعيف

Hω  {:  والصحيح أنه ليس من املالئكة لقوله تعاىل Î) }§ŠÎ= ö/Î) tβ% x. zÏΒ ÇdÉf ø9$# t,|¡xsù ôtã ÌøΒ r& 

ÿÏµ În/u‘ 3 { )فالصحيح أنه ليس من املالئكة ألن املالئكة خلقت من نور كما يف احلديث  )٣

                                                 
 .  ٣٤:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٧٤ - ٧٣:  تانياآلسورة ص ) ٢(
 .  ٥٠:  سورة الكهف آية) ٣(
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  {:  والشيطان خلق من نار كما قال)  ١٨/١٢٣انظر مسلم بشرح النووي  ( Í_ tFø)n= yz 

ÏΒ 9‘$̄Ρ …çµ tG ø)n= yz uρ ÏΒ &ÏÛ ∩⊇⊄∪ { )١(  . 

$  {  :كيف اجلمع بني قوله تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝä3ø‹n= tæ öΝä3|¡àΡr& ( { وبني حديث من 
              ً              رأى منكم منكر ا فليغريه بيده 

$  {:  قال تعاىل:  ١٤٢س pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝä3ø‹n= tæ öΝä3|¡àΡr& ( Ÿω Νä.•ÛØtƒ ̈Β ¨≅ |Ê #sŒÎ) 

óΟçF÷ƒ y‰tF÷δ  يف حديث األمر نريد اجلمع بني هذه اآلية وبني قول الرسول  )٢( } 4 #$
انظر مسلم بشرح  (؟ .  . . )٣( }نكًرا فليغريه بيده من رأى منكم م {:  باملعروف
 .  ) ٢٨ - ٢١/النووي م
ليس بني اآلية :  ، فنقول السائل يطلب اجلواب عن اجلمع بني اآلية واحلديث: ج 

 أمرنا أن نأخذ بأنفسنا إىل طريق احلق وأن - سبحانه وتعاىل -واحلديث تعارض ألن اهللا 
، وال نكون مع الناس إذا أساءوا  ، واحنراف اآلخرين ريننلتزمه وأال ننظر إىل فعل اآلخ

ً       ً                     ، بل نلزم طريق اإلحسان دائم ا وأبد ا مع أننا نقوم باألمر  ، وإن أحسنوا أحسنا أسأنا                          
ى من رأ {:  باملعروف والنهي عن املنكر حسب استطاعتنا كما يف حديث النيب 

منكم منكًرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
≅¨ Ÿω Νä.•ÛØtƒ ̈Β  {:   وهذا تشري إليه اآلية الكرمية حيث قال، )٤( }اإلميان  |Ê #sŒÎ) 

óΟçF÷ƒ y‰tF÷δ ،  ، ومن االهتداء أن نأمر باملعروف  قيد سبحانه انتفاء الضرر باالهتداء)٥( } 4 #$

                                                 
 .  ١٢:  سورة األعراف آية) ١(
 .  ١٠٥:  ائدة آيةسورة امل) ٢(
، أبو داود الصالة  )٥٠٠٩(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ٣(

 .  )٣/٥٤(، أمحد  )١٢٧٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١١٤٠(
، أبو داود الصالة  )٥٠٠٩(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ٤(

 .  )٣/٥٤(، أمحد  )١٢٧٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١١٤٠(
 .  ١٠٥:  سورة املائدة آية) ٥(
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،  وننهى عن املنكر حسب استطاعتنا بعد إصالح أنفسنا بأن نكون أول من يتمثل اخلري
 تنبه هلذا ، أبو بكر الصديق       ّ                             ، وصد يق هذه األمة وأفضلها بعد نبيها ويتجنب الشر

$  {:  اس إنكم تقرءون هذه اآليةيا أيها الن:  وقال pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝä3ø‹n= tæ öΝä3|¡àΡr& ( Ÿω 
Νä.•ÛØtƒ ̈Β ¨≅ |Ê #sŒÎ) óΟçF÷ƒ y‰tF÷δ لتأمرنَّ باملعروف  {:   يقول وإين مسعت النيب )١( } 4 #$

فهو يبني هبذا أنه ال )  ٤٩٠،  ١١/٤٨٩انظر عون املعبود   ()٢( }ولتنهونَّ عن املنكر 
، وأن من ظن أن معىن اآلية ترك األمر باملعروف والنهي عن  تعارض بني اآلية واحلديث

 .  واهللا تعاىل أعلم.  املنكر قد أخطأ يف فهمه لآلية

 هل جيوز استخدام القرآن الكرمي لضرب األمثلة 
        ً                                               نسمع كثري ا من اإلخوان يستخدمون اآليات القرآنية لضرب أمثلة :  ١٤٣س

ω ßÏϑ  {:  كقوله تعاىل ó¡ç„ Ÿω uρ  Í_ øó ãƒ ÏΒ 8íθã_ ∩∠∪ { )وقوله  )٣ ،  :}  * $ pκ÷]ÏΒ öΝä3≈ oΨ ø)n= yz 

$ pκ Ïùuρ öΝä.ß‰‹Ïè çΡ { )؟ وإذا كان جائز ا ففي أي احلاالت ميكن   فهل هذا جائز أم ال )٤                   ً               
 ؟             ً جزاكم اهللا خري ا.  ذكرها وترديدها

هذا :  ، كأن يقول ال بأس بالتمثل بالقرآن الكرمي إذا كان ذلك لغرض صحيح : ج
$ *  {:  ، أو يقول الشيء ال يسمن وال يغين من جوع pκ÷]ÏΒ öΝä3≈ oΨø)n= yz $ pκ Ïùuρ öΝä.ß‰‹Ïè çΡ { )٥(  

، مث  ، ويعود إليها بعد املوت ، وأنه خلق منها إذا أراد التذكري حبالة اإلنسان مع األرض
، فالتمثيل بالقرآن الكرمي إذا مل يكن على وجه السخرية واالستهزاء ال بأس  يبعثه اهللا منها

، أما إذا كان على وجه السخرية واالستهزاء فهذا يعترب ردة عن اإلسالم ألن من  به
 وهزل بشيء فإنه يرتد عن دين اإلسالم أ بالقرآن الكرمي أو بشيء من ذكر اهللا استهز

                                                 
 .  ١٠٥:  سورة املائدة آية) ١(
 .  )٢١٦٩(الترمذي الفنت ) ٢(
 .  ٧:  سورة الغاشية آية) ٣(
 .  ٥٥:  سورة طه آية) ٤(
 .  ٥٥:  سورة طه آية) ٥(
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$$!» %ö≅è  {:  كما قال تعاىل Î/r& Ïµ ÏG≈ tƒ#uuρ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ óΟçFΨ ä. šχρ âÌ“ öκtJ ó¡n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρâ‘ É‹tG ÷è s? ô‰s% Λän öxx. 

y‰÷è t/ óΟä3ÏΨ≈ yϑƒÎ) 4 { )فيجب تعظيم القرآن واحترامه.   )١  . 

 كلما حفظت سورة نسيتها فما العالج لذلك 
، وكلما حفظت سورة نسيت بعض  حفظت من القرآن الكرمي جزءين:  ١٤٤س

 بشيء فيه دواء وشفاء عن هذا الداء اآليات من السورة اليت حفظتها قبال فأفيدوين
 ؟                             ً الذي هو النسيان جزاكم اهللا خري ا

      ً                        ، وثاني ا عليك باإلكثار من تالوة     ً                                     أول ا عليك حبسن النية يف تعلمك القرآن الكرمي: ج 
                                      ً    حيتاج إىل تعاهد وكثرة قراءة ألنه أشد تفلت ا ، فإن القرآن كما يبني النيب  القرآن الكرمي

، فإذا حفظت سورة فأكثر  ، وكثر تالوة  فيحتاج منك إىل تعاهد)٢(ها من اإلبل يف عقل
 .  ، وال تنتقل عنها إال إذا أتقنت حفظها من تالوهتا وترديدها إىل أن تثبت

 : ، واهللا تعاىل يقول جيب عليك إحسان النية والعمل مبا علمك اهللا:            ً فاحلاصل أول ا
}  (#θ à)¨?$#uρ ©!$# ( ãΝà6ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ ª!$# 3 { )عليك بإتقان :       ً وثالث ا.  عليك بكثرة التالوة:  والثاين )٣

، ومن سورة إىل أخرى إال بعد إتقاهنا وثباهتا يف  احلفظ حبيث ال تنتقل من آية إىل أخرى
 .  ذاكرتك

امرأة أمية تقرأ القرآن الكرمي لكن مع شيء من التغيري وذلك بسبب جهلها فهل 
 تؤاخذ على ذلك 

، ولكنها واحلمد هللا تصوم وتصلي إال  والديت أمية ال تقرأ وال تكتب:  ١٤٥س
،  أهنا يف قراءهتا يف الصالة تقرأ آيات من القرآن الكرمي بشيء من التغيري بسبب جهلها

                                                 
 .  ٦٦ - ٦٥:  تانياآل سورة التوبة )١(
 .  ٧٧ - ٦/٧٧انظر مسلم بشرح النووي ) ٢(
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية) ٣(
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؟ وقد حاولت            ً                                            د هذا حتريف ا يف القرآن الكرمي تأمث عليه أم ال تؤاخذ على ذلكفهل يع
 .  تعليمها القراءة الصحيحة فلم أستطع معها

، وقد جاء يف  والدتكم ال تؤاخذ على ذلك إن شاء اهللا ألن هذا هو منتهى مقدرهتا: ج 
فما  )٢( )١( }الذي يقرأ القرآن الكرمي ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران  {أن :  احلديث

             ً  وهي حاولت أيض ا .  دمت أنك علمتها وحاولت إقامة لساهنا يف القراءة فقد فعلت حسنا
ل ، ولكن عليها أن حتاول تعدي ولكنها مل تستطع فال حرج عليها يف ذلك إن شاء اهللا

، وإما إمساعها السور اليت حتفظها من أشرطة تسجيالت  ، إما عن طريق التعليم القراءة
 واإلنسان إذا حاول أعانه - لعلها تستفيد -، أو من مقرئ حتضر عنده  القرآن الكرمي

 .  اهللا

 هل صحيح ما يقال إن اهللا لعن زائرات القبور 
؟ وقد مسعت بعض  لقبورإن اهللا لعن زائرات ا:  هل صحيح ما يقال:  ١٤٦س

وأنا .  ) إذا ضاقت الصدور عليكم بزيارة القبور : ( الناس يقولون إن الرسول يقول
أزور قرب زوجي كل يوم مخيس وأقرأ الفاحتة على روحه وأترحم على جثمانه دون بكاء 

 ؟  أو عويل مث أعود هل علي شيء يف ذلك
 بسند ور فقد ورد عن النيب  لعن زائرات القبأما ما ذكرت من أن النيب : ج 

 )٣( }لعن اهللا زائرات القبور واملتخذين عليها املساجد والسرج  {:  صحيح أنه قال
لعن اهللا زائرات  {:  ويف بعض الروايات)  ٤/٩٥، النسائي  ٩/٥٧انظر عون املعبود  (

                                                 
، الترمذي فضائل القرآن  )٧٩٨(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٤٦٥٣(البخاري تفسري القرآن ) ١(

، الدارمي فضائل  )٦/٢٦٦(، أمحد  )٣٧٧٩(، ابن ماجه األدب  )١٤٥٤(، أبو داود الصالة  )٢٩٠٤(
 .  )٣٣٦٨(القرآن 

 .  ٦/٨٤انظر مسلم بشرح النووي ) ٢(
، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٣٢٣٦(، أبو داود اجلنائز  )٢٠٤٣(، النسائي اجلنائز  )٣٢٠(الترمذي الصالة ) ٣(

 .  )١/٣٣٧(، أمحد  )١٥٧٥(
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ال جيوز للمرأة أن تزور :  وبناء على هذا)  ٤/١٦٠انظر حتفة األحوذي   ()١( }القبور 
، وما فعلتيه على قرب  القبور ال قرب زوجها وال غريه ألهنا لو فعلت ذلك استحقت اللعنة

، وقراءة  ، فزيارتك القرب حمرمة ءة الفاحتة عليه كل هذا ال جيوززوجك من زيارة وقرا
 وأال تستمري يف - سبحانه وتعاىل -الفاحتة عند القبور بدعة فعليك أن تتويب إىل اهللا 

،  ، واالستغفار له ، وإذا كان عندك حرص على نفعه فعليك بالدعاء له زيارة قربه
إذا ضاقت  ( أما ما ذكرت من أنه ورد ، فإن ذلك ينفعه إن شاء اهللا والتصدق عنه

 فهذا باطل وموضوع وال أصل له من سنة رسول اهللا )  الصدور فعليكم بزيارة القبور
تكم عن زيارة كنت هني {:  تشريع زيارة القبور للرجال خاصة ودون النساء يف قوله 

)  ٧/٤٦انظر مسلم بشرح النووي   ()٢( }القبور أال فزوروها فإهنا تذكر باآلخرة 
، واالستغفار  فزيارة القبور مشروعة يف حق الرجال دون النساء بقصد الدعاء لألموات

، وتليني القلوب  ، واالعتبار ، ونقصد االتعاظ ، والترحم عليهم إذا كانوا مسلمني هلم
                    ً          ، والتمسح بتراهبا تربك ا هبا وطلب  لقبور وأحوال املوتى ال بقصد التربك هبامبشاهدة ا

احلاجات منها كما يفعله املشركون الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم 
وهذا وال بد أن تكون زيارة الرجال للقبور بدون سفر .  واهللا تعاىل أعلم.           ً حيسنون صنع ا

:  بور بقصد العبادة فيها حمرمة إال السفر لزيارة املساجد الثالثة قال ألن السفر لزيارة الق
، املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد  ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد {

 .  ) ٢٤١،  ٤/٢٤٠فتح الباري انظر   ()٣( } األقصى

                                                 
، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٣٢٣٦(أبو داود اجلنائز ،  )٢٠٤٣(، النسائي اجلنائز  )٣٢٠(الترمذي الصالة ) ١(

 .  )١/٣٣٧(، أمحد  )١٥٧٥(
 .  )٥/٣٥٥(، أمحد  )٣٦٩٨(، أبو داود األشربة  )٤٤٢٩(، النسائي الضحايا  )١٩٧٧(مسلم األضاحي ) ٢(
 .  )٣/٤٥(، أمحد  )١٤١٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٨٩٣(البخاري الصوم ) ٣(
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 ال أزور أقربائي لوجود املعاصي عندهم فهل أقاطعهم 
يل أقارب وأرحام ومنهم خال يل ووالدي يف بعض األيام يسهران :  ١٤٧س

ولكين أرفض ألن جملسهم ال خيلو من .  عندهم ويريدانين أن أذهب معهم لزيارته
، فهل أذهب  ن علي أن أصل رمحي، وأ اهللا غفور رحيم:  ، ويقولون يل املنكرات

 ؟  معهم وأحتمل الصرب على منكراهتم كي أصل الرحم أم أقطعهم
أما إذا كان يف ذهابك إليهم رجاء أن تؤثر عليهم وأن توعظهم إىل ترك املنكر : ج 

 :  وتقوم بواجب إنكار املنكر فإنه جيب عليك الذهاب إليهم من ناحيتني
  . صلة الرحم:  الناحية األوىل
أما إذا مل حيصل منك إنكار .  إنكار املنكر الذي تقوم به إذا ذهبت:  الناحية الثانية

املنكر أو كان اإلنكار ال جيدي وهم يستمرون على منكرهم على الرغم مما تنكر عليهم 
فإنك ال تذهب إليهم ألنك إذا ذهبت إليهم فإنك جتلس يف جملس يكون فيه منكر وأنت 

 - سبحانه وتعاىل - على تغيريه فعليك أن تبتعد عنهم لعل اهللا ال تغريه أو ال تقدر
 .  يهديهم

 هل اجلهاد يف أفغانستان فرض عني 
من أحكام اجلهاد يف سبيل اهللا أنه إذا هجم العدو على بلد من بالد :  ١٤٨س

وإن الروس قد هامجوا إخواننا .  اإلسالم أصبح اجلهاد فرض عني على كل مسلم
ّ                                          ن وإن عندي والدي  ومها ال يريدانين أن أذهب للجهاد معهم فهل يل املسلمني األفغا                

 ؟  أن أذهب بدون إذهنما
ما ذكرته من رغبتك يف اجلهاد وإعانة إخوانك املسلمني يف صد عدوان الكفار : ج 

، أما بالنظر لظروفك اليت ذكرت وأن  على بالدهم هذا شيء طيب تؤجر عليه إن شاء اهللا
 ملا جاءه ، فالواجب عليك طاعة والديك ألن النيب  ن بذهابكلك والدين ال يسمحا
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ففيهما  {:  قال.   قال نعم)١( }؟  أحي والداك {:  رجل يستأذنه يف اجلهاد قال

ب عليك طاعتهما فحق الوالدين مقدم وجي)  ٦/٤٠انظر فتح الباري   ()٢( }فجاهد 
ً                                                        والبقاء معهما خصوص ا إذا كانا حيتاجان إليك وإىل حضورك جبانبهم خلدمتهم والقيام                   

، ورغبتك يف اجلهاد نرجو لك يف ذلك األجر  ، وأنت تؤجر على نيتك الصاحلة ملصاحلهم
                   ً              ، وبقائك معهما عمل ا بقول الرسول  ، وتؤجر على برك بوالديك والثواب إن شاء اهللا

اجلهاد فرض إذا حاصر العدو بالد املسلمني إمنا ذلك يف حق أهل البلد احملاصر وكون 
 .  أنفسهم ومن كان فيه من املسلمني

 والداي يعاتبانين على متسكي بالسنة فهل أترك االلتزام هبا 
، وأحببت             ً      ً                         كنت ضاال ضالل ا بعيد ا مث هداين اهللا لنوره واحلمد هللا:  ١٤٩س

ً                                          ولكن والدي  دائم ا يعاتبانين ويغضبان ملا يريان مين من التمسك  االلتزام بسنة النيب       ّ          
، وأن هناك الكثري من العلماء يتساهلون يف كثري من  بالسنة حبجة أننا يف زمن متطور

، فهل أترك االلتزام   إذا متسكت بسنتهالسنن وحبجة أين لن أصبح مثل الرسول 
 ؟   غري معصيتهبالسنة طاعة هلما كما أمرنا اهللا بطاعتهما يف

 واحملافظة عليها وأال تلتفت إىل عذل من جيب عليك االلتزام بسنة رسول اهللا : ج 
يعذلك أو يلومك يف هذا أما أن الوالدين يلومانك يف متسكك بالسنة ويريدان منك 

ً                                  ، فال تطعهما يف هذا األمر خصوص ا إذا كانت هذه السنن من الواجبات  التساهل يف ذلك                           
، وإذا مل يصل األمر إىل حد التشدد أما إذا كان  تمسك هبا ال يف املستحباتاليت جيب ال

، والتوسط يف  ، ولكن ينبغي االعتدال ، فال ينبغي لك األمر بلغ بك إىل حد التشدد

                                                 
،  )١٦٧١(، الترمذي اجلهاد  )٢٥٤٩(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٢٨٤٢(البخاري اجلهاد والسري ) ١(

 .  )٢/١٩٣(، أمحد  )٢٥٢٩(، أبو داود اجلهاد  )٣١٠٣(النسائي اجلهاد 
،  )١٦٧١(، الترمذي اجلهاد  )٢٥٤٩(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٢٨٤٢(البخاري اجلهاد والسري ) ٢(

 .  )٢/١٩٣(، أمحد  )٢٥٢٩(، أبو داود اجلهاد  )٣١٠٣(ئي اجلهاد النسا
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، ومن غري تساهل وال تفريط هذا هو  ، والعمل هبا من غري غلو وتشدد تطبيق السنن
 .  الذي ينبغي عليك

 ، وعليك بالتمسك بسنة رسول اهللا  ت مثاب إن شاء اهللاوعلى كل حال أن
ً                                                وإقناع من يلومك يف هذا خصوص ا الوالدين عليك أن تتبعهما وأن ترغبهما يف السنن                           

، فلعله أن يزول عنهما هذا االعتراض أو هذا  وتبينب هلما ما يف ذلك من الثواب واخلري
ً                        ً ، ولعله أيض ا أن يكون هذا العمل سبب ا االستغراب ً                    يف التزامهما أيض ا بالسنن واالقتداء                           

  وتكون أنت داعية إىل اهللا 
،  وال شك أن اإلنسان الذي يدعو إىل اهللا جيب أول ما يدعو أقاربه وأقرب الناس إليه

فعلى كل حال إذا كان متسكك بالسنن ال ينتهي إىل .  والوالدان من أقرب الناس إليك
، وأن تدعو إليه والديك  عليك أن تستمر عليه، و حد اإلفراط والغلو فهو أمر حممود

 .  واهللا أعلم.  وغريمها

 هل جيوز ختصيص بعض أبنائي بالعطاء 
أنا رجل عندي عدة أوالد من بني األوالد بنت فقدت بصرها فوهبت :  ١٥٠س

هلا قطعة من األرض وذلك رمحة وشفقة عليها وقلت لعلها تستعني هبا حيث دعت 
 ؟   يف ختصيصي هذه اهلبة هلا دون البقية، فهل علي شيء احلاجة
اتقوا  {:  ال جيوز أن ختص بعض أوالدك بالعطية دون اآلخرين لقول الرسول : ج 

  ّ                  ومل ا جاء أحد الصحابة )  ٥/٢١١انظر فتح الباري   ()١( }اهللا واعدلوا بني أوالدكم 

أكُلّ ولِدَك أعطْيَته  {:   على عطية أعطاها لبعض أوالده فقال النيب يريد أن يشهد
استشهد على هذا غريي فإين ال أشهد على  (:  فقال النيب "  ال: "  قال)  ؟ مثلَ هذا

                                                 
 .  )٢٤٤٧(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ١(
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أيسرك  {:  ويف رواية أنه قال)  ٦٩-١١/٦٥لم بشرح النووي انظر مس  ()١( } جور

انظر مسلم بشرح   ()٢( }فال إذن :  ، قال نعم:  ؟ قال أن يكونوا لك يف الرب سواء
أما إذا كان .   باملعطىهذا إذا كان التخصيص لغري معىن خيتص)  ١١/٦٨النووي 

                                            ً                            التخصيص ملعىن خيتص باملعطى كما لو كانت البنت عموم ا كما يف السؤال أو االبن فيه 
ال جيوز ختصيصه دون إخوته :  فمنهم من قال.  ، فهذا حمل خالف بني أهل العلم عاهة

  فتوكل على اهللا  أرحم به واألرزاق بيد اهللا - سبحانه وتعاىل -بالعطية واهللا 
، والذي يقتضيه عموم الدليل هو  ، وأختار ذلك املوفق يف املغين ومنهم من أجاز ذلك

 .  املنع واهللا أعلم

 ما حكم تنظيم األسرة 
لدي أربعة أوالد وحنن يف غربة عن بلدنا والسفر هبم قطعة من العذاب :  ١٥١س

 ؟  تقروالدخل حمدود فما حكم تنظيم األسرة بالنسبة يل وذلك ألجل معني حىت نس
 فهو الذي               ً                                     حتديد النسل خوف ا من ضيق الرزق ال جيوز ألن الرزق بيد اهللا : ج 

 -قدر اآلجال واألرزاق وما من مولود يولد إال وقد قدر له رزقه كما قدر له أجله واهللا 
Ÿω  {:   يقول-سبحانه وتعاىل  uρ (#þθ è= çFø)s? Νà2 y‰≈ s9÷ρ r& ï∅ ÏiΒ 9,≈ n=øΒ Î) ( ßós ¯Ρ öΝà6è% ã—ötΡ öΝèδ$ −ƒ Î)uρ ( { 

                                                                             ً  فهذا فيه شبه من فعل اجلاهلية الذين يقتلون أوالدهم خشية الفقر إال أن هذا يعترب منع ا  )٣(
، وعلى  ن األوالد املوجودين خشية الفقر، واجلاهلية يقتلو حلصول األوالد خشية الفقر

                ً            وحتديد النسل خوف ا من الفقر كل فالعلة واحدة وال جيوز مثل هذا واألرزاق بيد اهللا 
 فهو الذي يرزق - سبحانه وتعاىل - فعليك أن تتوكل على اهللا فيه إساءة ظن باهللا 

                                                 
،  )١٣٦٧(، الترمذي األحكام  )١٦٢٣(، مسلم اهلبات  )٢٤٤٧(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ١(

،  )٤/٢٧٦(، أمحد  )٢٣٧٥( ماجه األحكام ، ابن )٣٥٤٢(، أبو داود البيوع  )٣٦٨٤(النسائي النحل 
 .  )١٤٧٣(مالك األقضية 

 .  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٢٣٧٥(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٤٢(، أبو داود البيوع  )١٦٢٣(مسلم اهلبات ) ٢(
 .  ١٥١:  سورة األنعام آية) ٣(
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، فأنت ال  واجس، وال تتطرق إليك هذه اهل ، فأحسن الظن بربك من يشاء بغري حساب
#  {:  - سبحانه وتعاىل -تدري اخلري واملصلحة يقول اهللا  |¤ tã uρ β r& (#θèδ tõ3s? $\↔ ø‹x© uθ èδ uρ ×öyz 

öΝà6©9 ( # |¤ tã uρ β r& (#θ™6 Ås è? $ \↔ ø‹x© uθ èδ uρ @Ÿ° öΝä3©9 3 ª!$#uρ ãΝn= ÷è tƒ óΟçFΡr&uρ Ÿω šχθ ßϑ n=÷è s? ∩⊄⊇∉∪ { )وإذا .  )١
                                                           ً              كان هذا التنظيم أو تأخري احلمل لداع صحي باملرأة ككون املرأة مثل ا ال تطيق احلمل 

، فإنه ال مانع من أن تعطى ما مينع احلمل  والوالدة يف حالة خاصة أو ظرف خاص ملرضها
، فهذا يكون من باب  تزول هذه احلالة اليت يشق عليها فيها احلمل والوالدة    ً     مؤقت ا حىت 

 .  الوقاية والعالج ال من باب حتديد النسل أو تأخري النسل خشية الفقر

 األرض لورثة امليت 
كان لشخص مزرعة وعندما تويف ومل يكن له ورثة زرعتها أنا حوايل :  ١٥٢س

قد استخرجت عليها حجة شرعية واآلن تبني عشرين سنة كلما هطل املطر أزرعها و
، هل هلذا الشخص الذي هو  ، فما احلكم أن له ابن عم وأنا أريد أن أبيع هذه املزرعة

، ومبوجب حجة  ابن عم صاحب املزرعة شيء فيها أم أستحقها أنا مبوجب إحيائي هلا
 ؟                       ً ، أفيدونا جزاكم اهللا خري ا االستحكام اليت حصلت عليها

،   لورثة امليت ويعترب عملك فيها من باب االعتداء على حقوق اآلخريناألرض: ج 
، وأن تزيل ما أحدثته فيها إذا طلب منك إزالته  فيلزمك أن تسلمها لوارثه الشرعي

استخرجت :  ، ومن العجب أنك تقول وتسليمها سليمة كما كانت عند وفاة مالكها
ة دون تثبت وعلى كل حال فاألرض ؟ من قبل احملكم عليها حجة شرعية فكيف يتم هذا

، وقد انتقلت بعده إىل ورثته الذين مات وهم على قيد احلياة  باقية على ملك صاحبها
، وليس لك فيها أي  ، وإن كان معه مشاركون فاألرض للورثة كابن عمه الذي ذكرته

انظر حتفة   ()٢( }وليس لعَرقٍ ظامل حق  {، وما عملته فيها يعترب من التعدي  استحقاق

                                                 
 .  ٢١٦:  سورة البقرة آية) ١(
 .  )٣٠٧٣( واإلمارة والفيء ، أبو داود اخلراج )١٣٧٨(الترمذي األحكام ) ٢(
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فلو طالبك الورثة بإخالئها وإزالة ما أحدثته فيها لزمك )  ٦٣١ - ٤/٦٣٠األحوذي 
ً                ذلك شرع ا واهللا تعاىل أعلم         . 

 اتفق معي على العمل باإلنتاج وعندما وصلت عنده قال اشتغل بالنسبة فماذا أفعل 
ت من مصر على أنين أعمل باإلنتاج وعندما أنا أعمل مبؤسسة وقد قدم:  ١٥٣س

اشتغل بالنسبة :  حضرت إىل عنيزة أخذ الكفيل صاحب املؤسسة العقد مين وقال يل
ً   ، وأيض ا                               ً ، فليس هذا ما اتفقنا عليه سلف ا ، فهل هذا حرام على الطرفني فيأخذ الثلث      

 إىل بلدي وأنا ، ولو مل أوافق على ذلك فإنه يهددين بالسفر هو خمالف لنظام احلكومة
 ؟  يف حاجة ماسة إىل العمل الكتساب احلالل

، وإمنا ألزمك به                                   ً                     ال جيوز مثل هذا التعامل ملا ذكرت أول ا من أنه ليس باختيارك: ج 
ً                                 ، وأيض ا هو خمالف لنظام احلكومة الذي جعل                           ّ          وهددك إذا مل توافق بأن يسف رك إىل بلدك      

، فهذا تعامل حرام وال  الن مثل هذا التعامل، وكل من األمرين يقضي ببط ملصلحة اجملتمع
                           ً          ، ويسخره يف العمل ملصلحته خالف ا ملا اتفق  ، وفقره جيوز للمستقدم أن يستغل حاجته

، ومصلحة        ً                                                     ، وخالف ا ملا تقتضيه األنظمة احلكومية اليت جعلت لضمان مصلحة اجملتمع عليه
 صاحب العمل أن يكف ، فعلى كل حال هذا تعامل حرام وجيب على الطرفني باخلصوص

واهللا .  ، وأن يرجع إىل أصل العقد الذي اتفقتما عليه حني استقدامك من بلدك عنه
 .  أعلم

 ما حكم من تلفظ بكلمة فيها لعن لشخص آخر 
 ؟  ما حكم من تلفظ بكلمة فيها لعن لشخص آخر:  ١٥٤س
Ÿω  { : ال جيوز التلفظ باللعن والسب والشتم والتنقص للناس قال تعاىل: ج  uρ 

(#ρ â“ t/$ uΖ s? É=≈ s) ø9 F{ $$ Î/ ( { )١(  وقال النيب  :}  لعن املؤمن كقتله{ )انظر فتح   ()٢
                                                 

 .  ١١:  سورة احلجرات آية) ١(
 .  )٤/٣٣(، أمحد  )١١٠(، مسلم اإلميان  )٥٧٥٤(البخاري األدب ) ٢(
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ليس املؤمن بالسّباب وال بالطّعان وال الفاحش  {:  وقال)  ٤٦٥ ، ١٠/٤٦٤الباري 

فاملؤمن من يصون لسانه من التفوه )  ٦/١١١انظر حتفة األحوذي  ( )١( }وال البذيء 
، فإهنا  إذا صدرت منه إىل غري مستحق، فإن اللعنة  ، وأشد ذلك اللعن بالسباب والشتم

 فإن اللعنة ترجع على من قاهلا إذا كان من أصدرت تعود عليه كما أخرب بذلك النيب 
، وال يف حق  ، فال جيوز للمؤمن أن يستعمل اللعن ال يف حق اآلدميني إليه ال يستحقها

، وقبيحة ال تليق  عة، فإن هذه الكلمة شني ، وال غري ذلك ، وال يف حق املساكني البهائم
 .  باملسلم

 عندي كالب صيد 
ً                                                      ودائم ا وهي عندي يف البيت حىت يف وقت النوم فهل علي شيء من اإلمث       

ً                                   عندي كالب صيد ودائم ا وهي عندي يف البيت حىت يف وقت النوم :  ١٥٥س                  
؟  تنام معي يف غرفة واحدة فهل علي شيء من اإلمث بسبب إدخال الكالب يف حملي

 ؟            ً زاكم اهللا خري اأفيدوين ج
، وإما  ، وإما ملاشية  هنى عن اقتناء الكالب إال لثالثة أغراض إما لصيدالنيب : ج 
 ال بأس به ولكن كوهنا تكون )٢(، فاختاذ الكالب ألحد هذه األغراض الثالثة  حلرث

              ً          ، فاجعل هلا مكان ا آخر ألن  معك يف داخل البيت ويف غرفة النوم نرى أن ال داعي إليه
ال تدخل املالئكة بيًتا فيه  {:   قالذا فيه مضار صحية وال داعي إليه والرسول ه

ومل يستثن بينما استثىن يف قضية االقتناء )  ١٠/٣٨٠انظر فتح الباري   ()٣( }كلب 
 .   يف البيوت، وهذا ال يفهم منه أن تكون كلب الصيد واملاشية واحلرث

                                                 
 .  )١/٤٠٥(، أمحد  )١٩٧٧(الترمذي الرب والصلة ) ١(
 .  ٥/٥انظر فتح الباري ) ٢(
، النسائي الزينة  )٢٨٠٤(لترمذي األدب ، ا )٢١٠٦(، مسلم اللباس والزينة  )٣٠٥٣(البخاري بدء اخللق ) ٣(

 .  )٤/٣٠(، أمحد  )٣٦٤٩(، ابن ماجه اللباس  )٤١٥٣(، أبو داود اللباس  )٥٣٤٨(
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 هل العقد على البنات حيرم األمهات والدخول باألمهات حيرم البناء 
؟  هل العقد على البنات حيرم األمهات والدخول باألمهات حيرم البنات:  ١٥٦س

 .  نرجو إفادتنا عن صحة هذه القاعدة أفادكم اهللا
≈àM  {:  هذه القاعدة صحيحة ومأخوذة من قوله تعاىل: ج  yγ ¨Βé&uρ öΝä3Í←!$ |¡ÎΣ ãΝà6ç6 Í×¯≈ t/u‘ uρ 

 ÉL≈©9$# ’ Îû Νà2 Í‘θàf ãm ÏiΒ ãΝä3Í← !$ |¡ÎpΣ  ÉL≈©9$# ΟçFù= yz yŠ £Îγ Î/ βÎ* sù öΝ©9 (#θ çΡθ ä3s? ΟçFù= yz yŠ  ∅ Îγ Î/ Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ 

öΝà6ø‹n= tæ { )فاآلية الكرمية أفادت أن أم الزوجة حترم مبجرد العقد على بنتها وأن بنت  )١
 .  الزوجة ال حترم إال بشرط الدخول بأمها

 ما حكم قتل الصيد بالسالح 
 أو بكالب الصيد ورميها يف السيارة وهي مل متت فهل حيل أكلها 

انب وحنوها بالسالح أو بكالب أسأل عن قتل الصيد مثل الطيور واألر:  ١٥٧س
الصيد ورميها يف السيارة وهي مل متت وبعد ذلك متوت فهل حيل أكلها هبذه الطريقة أم 

 .                       ً ؟ أفيدونا جزاكم اهللا خري ا ال
                              ً                                     ما رميته بالبندق من الصيد طيور ا كان أو غري طيور أو أرسلت عليه الكلب : ج 

 أو إصابة رصاص البندق له فإنه حيل املعلم فصاده فإن مات على إثر صيد اجلارحة له
بشرط أن تكون ذكرت اسم اهللا تعاىل عند إرسال الكلب أو إطالق النار من البندق قال 

 وقال النيب  )٢( } ) θè=ä3sù !$®ÿÊΕ zõ3|¡øΒr& öΝä3ø‹n=tæ (#ρãä.øŒ$#uρ tΛôœ$# «!$# Ïµø‹n=tã#)  {:  - سبحانه وتعاىل -
)  ٧/١٩٢انظر النسائي   ()٣( }إذا أرسلت كلبك املعلم وذكر اسم اهللا عليه فكل  {: 

رصاص أو اجلارحة له وقد ذكرت اسم اهللا عند إرساهلا              ً                  فما أدركته ميت ا من إثر إصابة ال

                                                 
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٤:  سورة املائدة آية) ٢(
 ، الترمذي الصيد )١٩٢٩(، مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان  )١٧٣(البخاري الوضوء ) ٣(

، أمحد  )٣٢٠٨(، ابن ماجه الصيد  )٢٨٤٧(، أبو داود الصيد  )٤٢٦٣(، النسائي الصيد والذبائح  )١٤٧٠(
)٤/٣٧٧(  . 
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وأما ما أدركته وفيه حياة مستقرة فهذا ال بد أن .  ، وهذه هي ذكاته الشرعية فإنه حيل
، وإن أدركته وفيه حياة غري مستقرة بل حياة على سبيل  ، فال حيل إال إذا ذكيته تذكيه

ً             مث مات فهذه أيض ا حالل ألنه يف الزوال أو حركات املوت ومل يتسع الوقت لتذكيته               
  -:  فاحلاالت ثالث.  حكم ما مات باإلصابة

 .              ً                                              ما أدركته ميت ا باالصطياد فهو حالل بشرط ذكر اسم اهللا عند اإلرسال:  األويل
                                                           ما أدركته حي ا حياة غري مستقرة مث مات يف احلال فهو حالل بشرط ذكر :  والثانية

 .  اسم اهللا عند اإلرسال
                                                                  ما أدركته حي ا حياة مستقرة فال حيل إال بتذكيته مع ذكر اسم اهللا عليه عند :  ثةوالثال
 .  الذكاة

 ما حكم زيارة من ال يصلي مع العلم أين ال أنصحهم 
أنا شاب واحلمد هللا حمافظ على الصالة وباستمرار ولكن هناك زمالء :  ١٥٨س

سلمني وأنا أجالسهم وأزورهم                                 ً            وأقارب وجريان ال يصلون يف املسجد أبد ا مع مجاعة امل
مع أنين أكره فعلهم ذلك ولكين أحببت نصيحتكم يل يف هذا الشأن وحكم زيارهتم 

 ؟                    ً                 مع أنين نصحتهم مرار ا ومل ينتصحوا بذلك
أما كونك حمافظ على الصالة فاحلمد هللا على ذلك ونسأله سبحانه أن يثبتنا : ج 

، وأما ما ذكرت من أن لك  ني على صلواهتموإياك على دينه وأن جيعلنا وإياك من احملافظ
 :  أقارب ال حيافظون على الصلوات وأنك جتالسهم وختالطهم فهذا األمر حيتاج إىل تفصيل

إذا كانت خمالطتكم هلم مع بذل للنصيحة وإنكار للمنكر ورجاء أن يتوبوا وأن :     ً أول ا
حهم وأن تدعوهم إىل تؤثر عليهم فإن الواجب عليك أن ختالطهم وأن تزورهم وأن تناص

، أما إذا كان نصحك ال جيدي فيهم وال  فاألمر آكد.   حىت لو مل يكونوا أقارباهللا 
ً                                                        يتأثرون ففارقهم خصوص ا إذا كانت مفارقتك هلم واعتزالك هلم فيه مصلحة بأن يدركوا                     

، فإنه جيب عليك أن هتجرهم وأال تزورهم وإن كانت  خطأهم ويتأثرون من هجرك هلم
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، ويف خمالطتك هلم ختفيف من شرهم فخالطهم وناصحهم  كم هلم تزيدهم شرامفارقت
 .  وعلى كل حال ال تيأس من منصاحتهم وبذل الدعوة هلم لعل اهللا سبحانه أن يهديهم

 ما حكم األكل والشرب على الصحف اليومية 
 مع ما فيها من اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة 

ب على الصحف اليومية وفيمن اختذها سفرة ما حكم األكل والشر:  ١٥٩س
 ؟  لطعامه مع ما فيها من اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة

 فانزع - سبحانه وتعاىل -                     ً                         إذا رأيت يف اجلريدة شيئ ا من اآليات أو من أمساء اهللا : ج 
، وإذا كانت  هذا منها واحرقه أو ادفنه أو ارفعه يف مكان طاهر مث استعمل الصحيفة

 فال مانع من استعماهلا وامتهاهنا صحيفة خالية من اآليات واألحاديث ومن ذكر اهللا ال
 .  واألكل عليها

 البحث عن صاحب احلق إليصال حقه إليه 
        ً                                                        كنت موظف ا يف املنطقة احملايدة وكان لدينا تاجر وكنا نأخذ ما حنتاج منه :  ١٦٠س

ائة ريال مث انتقلت إىل ونسدده وذات مرة أخذت منه بعض األشياء مببلغ أربعم
                             ً                                       اخلفجي واملبلغ املذكور ما زال دين ا يف ذميت وقد أرسلت إىل صاحب احملل الذي هو 
ً                                                                    التاجر أناس ا من اجلماعة ومل يأت أي خرب عنه فتصدقت باملبلغ الذي له علي بنية أنه له            

 ؟  هو فهل هذا جائز أم ال
 إليه بأن تبحث عنه    ً                                     أول ا جيب عليك البحث عن صاحب احلق إليصال حقه: ج 

                           ً                                              وتسأل عنه من تظن أن عنده خرب ا عنه فإذا أعياك البحث وبذلت اجملهود ومل حتصل على 
خرب وال تدري أين ذهب فتصدق باملبلغ على نية األجر له وإذا جاء وطالب حبقه فإنك 

، وإن كنت تعرف من أقاربه ومن حوله من يوصل حقه إليه  تدفعه له وتكون الصدقة لك
، وإن علمت أنه ميت فادفع املال إىل   احلق إىل من يوصله إليه من أقاربه ومعارفةفادفع
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                                          ً                              ، أما إذا مل يكن هذا وال ذاك وال تعلم عنه شيئ ا فكما ذكرنا تتصدق عنه باملبلغ  ورثته
 .  على نية أن األجر له لو جاء بعد ذلك وجب عليك أن تدفع له حقه وتكون الصدقة لك

 باستمرار وال أملس تأثري االستجابة لتلك األدعية أداوم على األدعية 
                                              ً             تراودين فكرة غريبة عن أمر املأثورات واألدعية فكثري ا ما تطالعنا :  ١٦١س

من قرأ حسيب اهللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب  (الكتب املختصة باألدعية بأن 
ً                                 العرش العظيم صباح ا ومساء كل يوم سبع مرات كفاه اهللا                  ه من أمر الدنيا  ما أمه

اللهم إين عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصييت  {:  ويف احلديث الشريف)  واآلخرة
أسألك أن جتعل القرآن الكرمي ربيع قليب ونور صدري  {:   إىل قوله)١( }بيدك 

من قرأ سورة  (أو .  ) ١١/١٣٠انظر فتح الباري   ()٢( }وجالء حزين وذهاب مهي 
وأدعية كثرية أخرى منها نصوص قرآنية كرمية ومنها )  يس تزوج إن كان أعزب

ً          دعية باستمرار ودائم ا ومواظب هو أنين أردد تلك األ:  ، وسؤايل أحاديث نبوية شريفة                   
                                         ً                              على الصلوات اخلمس يف أوقاهتا ولكين ال أملس تأثري ا الستجابة تلك األدعية فما املعىن 

 ؟  احلقيقي وملاذا ال أحس باستجابة هلا
، فإنه ما كل الكتب  الكتب اليت تشتمل على األدعية ينبغي النظر فيها:     ً أول ا: ج 

، فال بد أن تكون تلك الكتب صادرة عن أئمة  ن األدعيةيوثق مبؤلفيها وما وضع فيها م
، ويهتمون بالعقيدة وال يضعون يف تلك الكتب إال ما  موثوقني يعتنون بالسنة والرواية

كتاب األذكار لإلمام احلافظ :   أو ما وافق الكتاب والسنة مثلثبت عن النيب 
، ومثل  حاديث الضعيفة، وإن كان فيه بعض األ ، فهو كتاب طيب يف اجلملة النووي

، ومثل الكلم الطيب لشيخ اإلسالم ابن  الوابل الصيب من الكلم الطيب لإلمام ابن القيم
، وقد ال ختلو من بعض األحاديث اليت  ، فأمثال هذه الكتب كتب موثوقة يف مجلتها تيمية

                                                 
 .  )١/٣٩١(أمحد ) ١(
 .  )١/٣٩١(أمحد ) ٢(
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 ن النيب هي حمل نظر من ناحية أسانيدها واألدعية املذكورة فيها متحرى فيها لثبوهتا ع
 .  فينبغي أن يرجع ألصل هذه الكتب هذا من ناحية نوعية كتب األدعية

كون اإلنسان يدعو بتلك األدعية الصحيحة الثابتة من الكتاب والسنة ال :      ً ثاني ا
 :  يستجاب له فهذا يرجع إىل أمرين

، أن يكون الشخص مانع من قبول الدعاء ألن الدعاء سبب من األسباب ال  أوهلما
،  ثر إال إذا توافرت شروطه وانقضت موانعه فال بد أن يكون عندك شيء من املوانعيؤ

، وإال لو متت الشروط وانتفت املوانع فإن اهللا                                 ِ َ  ففكر يف نفسك واعلم أن السبب من ق ب لك
“ ™sŒÎ)uρ y7s9r'y#  {:   قريب جميب يقول جل وعال- سبحانه وتعاىل - ÏŠ$ t6 Ïã  Íh_ tã ’ÎoΤÎ* sù ë=ƒ Ìs% ( 

Ü=‹Å_ é& nο uθ ôã yŠ Æí#¤$! $# #sŒÎ) Èβ$ tã yŠ ( { )وترك األمر باملعروف والنهي  ومن املوانع أكل احلرام )١ ،
 .   اإلجابة، ومنها االستعجال من الداعي يف طلب عن املنكر

قد تكون املوانع منتفية والشروط موجودة ولكن تتأخر اإلجابة حلكمة :  األمر الثاين
، أو قد   يدخر لك ما هو أحسن مما طلبت- سبحانه وتعاىل -إهلية يف صاحلك ألن اهللا 

، وإمنا قد                         ً                ، فتأخر اإلجابة ليس دليل ا على عدم القبول يدفع عنك من البالء ما ال تعلمه
يستجاب ألحدكم ما  {:   يف ذلك حكمة إهلية وهي يف صاحلك وقد قال النيب يكون

:  انظر فتح الباري  ()٢( }قد دعوت ودعوت فلم أراه يستجاب يل :  مل يعجل فيقول
 واستمر على الدعاء وأصلح من - سبحانه وتعاىل -هللا فال تيأس من رمحة ا)  ١١/١٤٠

، والدعاء عبادة من   وفكر يف نفسك وأعمالك- سبحانه وتعاىل -أحوالك وتب إىل اهللا 
$tΑ  {:  ، قال اهللا تعاىل أعظم أنواع العبادة s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ ÎΤθ ãã÷Š$# ó=Éf tG ó™ r& ö/ä3s9 4 ¨β Î) šÏ% ©!$# 

                                                 
 .  ١٨٦:  سورة البقرة آية) ١(
ذي الدعوات ، الترم )٢٧٣٥(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  )٥٩٨١(البخاري الدعوات ) ٢(

، مالك النداء للصالة  )٢/٣٩٦(، أمحد  )٣٨٥٣(، ابن ماجه الدعاء  )١٤٨٤(، أبو داود الصالة  )٣٣٨٧(
)٤٩٥(  . 
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tβρ ç É9 õ3 tG ó¡ o„ ô tã ’ ÎA yŠ$ t6 Ïã tβθ è= äz ô‰ u‹ y™ tΛ © yγ y_ š Ì Åz# yŠ ∩∉⊃∪ { )والرسول .   )١يقول   :

، حتفة األحوذي  ٢/٣٢٤بن ماجه انظر صحيح ا  ()٢( }الدعاء هو العبادة  {

)  ٣١١ - ٩/٣١٠حتفة األحوذي   ()٣( }الدعاء ُمخُّ العبادة  {:  ويف رواية)  ٨/٣٠٨
، وال تيأس إذا رأيت  ، فال يهن أمره عليك فالدعاء أمر عظيم ومكانته يف اإلسالم عظيمة

.   أعلم مبا يصلح العباد وما حيتاجون إليه-سبحانه وتعاىل  -اإلجابة قد تأخرت فإن اهللا 
 .  واهللا تعاىل أعلم

 كنت تاركا للصالة وال أعرف شيئا عن الدين واآلن فقد هداين اهللا فهل يغفر يل 
إنين امرأة مسلمة واحلمد هللا وقد كنت قبل وقت ال أصلي وال أعرف :  ١٦٢س

د هللا فقد هداين اهللا وبدأت بالصالة والصوم وأما اآلن واحلم.  أي شيء عن أمور الدين
، فهل يغفر  وقراءة القرآن الكرمي والتسبيح وقد ختمت القرآن الكرمي للمرة العاشرة

وما أفعل أكثر من هذا حىت .  اهللا يل ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت يف حيايت
 ؟  يغفر اهللا يل

ّ          التوبة ت ج ب  ما قبلها: ج   ُ هللا قد تبت توبة صحيحة وأديت ، فما دمت أنك واحلمد         َ 
 -ما أوجب اهللا عليك وجتنبت ما حرم اهللا عليك فالتوبة يغفر اهللا هبا ما سبق قال اهللا 

≅  {:  -سبحانه وتعاىل  è% zƒ Ï% ©#Ïj9 (#ÿρãxŸ2 β Î) (#θßγ tG⊥ tƒ öxøó ãƒ Οßγ s9 $ ¨Β ô‰s% y#n= y™ { )والنيب  )٤ 

انظر مسند اإلمام أمحد   ()٥( }اإلسالم جيب ما قبله والتوبة جتب ما قبلها  {:  يقول
، وجتنبت ما  ا أوجب اهللا عليك، وأديت م فإذا كنت تبت توبة صحيحة.  ) ٤/٢٠٤

                                                 
 .  ٦٠:  سورة غافر آية) ١(
، أمحد  )٣٨٢٨(، ابن ماجه الدعاء  )١٤٧٩(، أبو داود الصالة  )٣٢٤٧(الترمذي تفسري القرآن ) ٢(

)٤/٢٧١(  . 
 .  )٣٣٧١(ات الترمذي الدعو) ٣(
 .  ٣٨:  سورة األنفال آية) ٤(
 .  )٤/١٩٩(أمحد ) ٥(
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، ولكن عليك بإحسان العمل  ، فإن ذلك يكفي إن شاء اهللا ملغفرة ما سبق حرم اهللا عليك
 .  ، والقيام مبا أوجب اهللا عليك من أمور اإلسالم يف املستقبل ومالزمة التوبة

 هل جيوز للمرأة السفر بالطائرة أو السيارة داخل اململكة بدون حمرم 
 ؟  هل جيوز للمرأة السفر بالطائرة أو السيارة داخل اململكة بدون حمرم:  ١٦٣س
ال جيوز للمرأة أن تسافر بدون حمرم بأي وسيلة من وسائل السفر ال يف الطائرة : ج 

ل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر مسرية ال حي {:  وال يف السيارة لقوله 

انظر فتح الباري   ()٢( }مسري يوم إال مع ذي حمرم  {:  ويف رواية.  )١( } يومني
فالسفر ال جيوز إال مع حمرمها حىت ولو كان السفر بوسيلة سريعة لعموم )  ٢/٥٦٦

 املرأة يعتريها ما يعتريها يف الطائرة ويف السيارة فتحتاج إىل احملرم قد يتأخر ، وألن احلديث
موعد الطائرة قد تتعطل السيارة قد تتعطل الطائرة قد تغري اجتاهها إىل بلد آخر لظروف 

، ويأخذ  ، فهي حباجة إىل احملرم الذي يصوهنا ، أو حيدث هلا ما حيدث هلا ما حيدث طارئة
 .  ر واهللا أعلمبيدها يف املخاط

 اللحوم املستوردة من غري بالد املسلمني 
ً      ً                           نستورد من الدول األجنبية حلم ا خالي ا من العظام وغري مطبوخ وقد :  ١٦٤س                          

 .                       ً ؟ أفيدونا جزاكم اهللا خري ا كثر استخدامه لبخس مثنه فهل جيوز لنا أكله حبالته تلك
 :  تاناللحوم املستوردة من غري بالد املسلمني هلا حال: ج 

أن تكون من بالد كتابية يعين أهلها يدينون بدين أهل الكتاب اليهود :  احلالة األوىل
، فهذا النوع حالل بإمجاع  أو النصارى ويتوىل ذحبها كتايب على الطريقة الشرعية

$ãΠ  {:  املسلمني لقوله تعاىل yèsÛuρ t Ï% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# @≅Ïm ö/ä3©9 { )وطعامهم ذبائحهم  )٣ 

                                                 
 .  )١١٣٩(البخاري اجلمعة ) ١(
 .  )٢٨٩٩(، ابن ماجه املناسك  )١٣٣٩(مسلم احلج ) ٢(
 .  ٥:  سورة املائدة آية) ٣(



 نور على الدرب
 

 ٢٠٨

، ألن غري الذبائح حالل من أهل الكتاب وغريها كاحلبوب والثمار مما  بإمجاع أهل العلم
 .  ال حيتاج إىل ذكاة وكالفواكه وغريها

       ً                                                   مستورد ا من بالد كافرة غري كتابية كالبالد الشيوعية والوثنية ما كان:  احلالة الثانية
ُ  َّ                      فهذا ال جيوز أكله ما مل يتول ذحبه مسلم أو كتايب وما ش ك  يف ديانة ذاحبه أو شك يف                                                 

، أو غري الطريقة الشرعية فاملسلم مأمور  طريقة ذحبه هل كان على الطريقة الشرعية
، فاألطعمة هلا خطورة   شبهة فيه غنية عن املشتبه، وفيما ال ، وترك املتشابه باالحتياط

عظيمة إذا كانت أطعمة خبيثة ألهنا تغذي تغذية خبيثة والذبائح بالذات هلا حساسية 
عظيمة فيشترط فيها أن تكون الذبائح من أهل الذكاة وهو املسلم أو الكتايب وأن تكون 

،  طان فهي ميتة وامليتة حرام، وإذا مل يتوفر هذان الشر التذكية على الطريقة الشرعية
وعلى كل حال هذه اللحوم اليت ذكرت إذا كانت حلومها مستوردة من بالد كتابية 

، وإذا ذكيت على الطريقة غري الشرعية  ومذبوحة على الطريقة الشرعية فهي مباحة
، وإذا اشتبه عليك أمرها  ، فهذا حرام كالصعق بالكهرباء والتدريج أو ما أشبه ذلك

 .  ها إىل ما ال شبهة فيه واهللا أعلمفاترك

 امرأة تسببت يف قتل طفل بدون قصد 
                                        ً     سقط طفل يف خزان بيتنا حيث كان اخلزان مفتوح ا من :  امرأة تقول:  ١٦٥س

، وقد  قبل إخواين الصغار الذين ينظرون ويتسلون بالنظر إىل األمساك املوجودة فيه
، ويف  نا للبحث عنه يف مداخل البيتفقدنا الطفل عندما كنا على العشاء حينما ذهب

                              ً  ، وهو مفتوح فذهبت إىل إغالقه خوف ا  ، ولفت نظري اخلزان الشارع فلم نعثر عليه
                   ً     ، وبعد حبث استمر وقت ا من  من أن يسقط فيه أحد الصغار أثناء حبثنا عن الطفل املفقود

داخله وقت ، وفعال وجدنا الطفل ب الزمن قال لنا أحد اجلريان بأن نبحث يف اخلزان
، فهل علي من ذنب ألنين أغلقت عليه اخلزان مع العلم بأن املدة  فارقت روحه احلياة

اليت قضاها الطفل يف اخلزان كان ميكن أن تكون كافية إلنقاذه مبشيئة اهللا لو أنين 
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ً              تركت اخلزان مفتوح ا فنحن منر به عدة مرات أثناء حبثنا ومع العلم أيض ا أنين ال أعرف                                                ً                
، هذا من جهة  ، فهو ابن خاليت ، فال يعقل أن أكون أعرف وأغلقه عليه     ً مطلق اأنه فيه 

، فالناس يقولون ال بد من أن تصوم ثالثة  ومن جهة أخرى هل على والدته من إمث
 ؟  أشهر إلمهاهلا وانشغاهلا باألكل عن ابنها فهل هذا صحيح

ت بسبب تغطية اخلزان ما ذكرت من موت الطفل يف اخلزان حيتمل أنه ما:     ً أول ا: ج 
                                                ً               ، وحيتمل أنه مات بسبب الغرق فما دام االحتمال موجود ا فإنه ال شيء يف  كما ذكرت

أما إذا حتدد وعرف أنه مات .  ذلك ألنه مل يتعني أنه مات بسبب إغالق اخلزان عليه
بسبب تغطية اخلزان أي إنك وضعت عليه الغطاء وبسبب ذلك مات الطفل فإنه تكون 

رة ألنك حينئذ تكونني قد تسببت يف قتله وهذا يكون من قبيل القتل اخلطأ عليك الكفا
tΒ  {:  - سبحانه وتعاىل -وقد قال اهللا  uρ Ÿ≅ tFs% $ ·ΨÏΒ ÷σãΒ $ \↔ sÜyz ãƒ Ìós tG sù 7πt7s% u‘ 7π oΨÏΒ ÷σ•Β ×π tƒ ÏŠuρ îπ yϑ ¯= |¡•Β 

#’ n< Î) ÿÏ& Î#÷δ r& Hω Î) β r& (#θ è%£‰¢Á tƒ 4 { )إىل قوله)١   :}  yϑ sù öΝ©9 ô‰Éf tƒ ãΠ$ u‹ÅÁ sù È ø tôγ x© È ÷yè Î/$ tFtFãΒ { )٢( 
على الظن أنه مات بسبب وضعك الغطاء فإن عليك الكفارة وهي عتق فإذا حتدد أو غلب 

 .  رقبة إن أمكن فإن مل ميكن فتصومني شهرين متتابعني
أما الناحية الثانية وهي ماذا على أم الطفل فإذا كانت أم الطفل وضعته عند فم :      ً ثاني ا

تله ويكون التسبب اخلزان وهو مفتوح فإنه يلزمها حينئذ كفارة ألن هذا من التسبب يف ق
، وأمه عليها كفارة أما إذا كانت أمه مل              ً                             يف قتله مشترك ا بينك وبني أمه أنت عليك كفارة

، وإمنا هو دب إليها من بعيد وجاء إليها من بعيد فليس على أمه  تضعه عند فتحة اخلزان
 .  شيء واهللا أعلم

                                                 
 .  ٩٢:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٩٢:  سورة النساء آية) ٢(
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 ما صحة احلديث القائل الولد وما له ألبيه 
انظر صحيح ابن  ( }الولد وماله ألبيه  {:  حلديث القائلما صحة ا:  ١٦٦س
            ً                      وإذا كان مهر ا البنته فهل ينطبق هذا )  ٤٤٦ - ٩/٤٤٥، عون املعبود  ٢/٣٠ماجه 

 ؟  احلديث عليه كذلك
صحيح   ()١( }أنت ومالك ألبيك  {:   قالنعم احلديث صحيح أن النيب : ج 

إن أطيب ما  {:  وكذلك قوله )  ٤٤٦ - ٩/٤٤٥، عون املعبود  ٢/٣٠ابن ماجه 

 - ٩/٤٤٤انظر عون املعبود   ()٢( }أكلتم من كسبكم وإن أوالدكم من كسبكم 
فيجوز للوالد أن ميتلك ويأخذ من )  ٢/٣٢١، الدارمي  ٢٤١،  ٧/٢٤٠، النسائي  ٤٤٦

، وال حيتاجه الولد ومن ذلك أن يأخذ األب من مهر ابنته ألن  مال ولده ما ال يضر الولد
، فإن تعلقت  ، فللوالد أن يأخذ من مهر ابنته ما ال يضرها أو حتتاج إليه داخل يف العموم

منه أو أخذه كله يضر هبا فال جيوز لألب حينئذ واهللا ، أو كان أخذه لشيء  به حاجتها
 .  تعاىل أعلم

ً                    ما حكم لبس اخلامت للرجال وخصوص ا إذا كان من الذهب                              
ً                   ما حكم لبس اخلامت للرجال وخصوص ا إذا كان من الذهب:  ١٦٧س  ؟                             
 :  قال يف الذهب واحلرير، ألن النيب  لبس اخلامت للرجال من الذهب حرام: ج 

ورأى .  ) ٢/٢٨٢انظر صحيح ابن ماجه  ( }لى ذكور أميت حل إلناثها حرام ع {

يعمد أحدكم إىل مجرة من نار فيضعها يف يده  {:     ً                        رجل ا يف يده خامت من ذهب فقال 

فاخلامت )  ٦٦،  ١٤/٦٥انظر صحيح مسلم بشرح النووي  ( }مث أخذ اخلامت وطرحه 
                                 ً  فضة أو غريها من املعادن وإن كان مثين ا من الذهب حيرم على الرجل لبسه أما اخلامت من ال

                                                 
 .  )٢٢٩١(ابن ماجه التجارات ) ١(
، ابن ماجه التجارات  )٣٥٢٨(، أبو داود البيوع  )٤٤٤٩(، النسائي البيوع  )١٣٥٨(الترمذي األحكام ) ٢(

 .  )٢٥٣٧(، الدارمي البيوع  )٦/١٦٢(، أمحد  )٢٢٩٠(
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،  ، وغريه فإنه ال بأس به للرجل إمنا الذي حيرم وال يلبسه الرجل السلسلة من الذهب
، وال يلبس الساعة اليت  ، وال يتخذ القلم الذي فيه ذهب ولبس النظارات اليت فيها ذهب

 له ربط األسنان بالذهب ، ويباح                                     ً ، فالرجل ال جيوز له التحلي بالذهب مطلق ا فيها ذهب
 .  واهللا أعلم.  ، واختاذ جزء منه إذا قطع أنفه للحاجة

 أخي األكرب ال يصلي وال يصوم 
 ويلعب القمار فهل أطرده من البيت علما بأنين نصحته 

أنا شاب عمري اثنتا عشرة سنة أصوم وأصلي وأقرأ القرآن الكرمي :  ١٦٨س
ات ولكنه لألسف ال يصلي وال يصوم وال يقرأ واحلمد هللا ويل أخ أكرب مين خبمس سنو

القرآن الكرمي ومع ذلك فهو مداوم على لعب القمار وصار له على هذه احلالة عمر 
:  ، يقول يل طويل وحينما أنصحه وأبني له أنه على خطأ وأن فعله هذا حرام وال جيوز
 فماذا أفعل . أنت على حق وليتين أكون مثلك ولكنين ال أقدر على ترك لعب القمار

ً                       ؟ هل أطرده من البيت علم ا أن ذلك قد جيلب املشكالت له ؟ ومب تنصحونه جزاكم                        
 .       ً اهللا خري ا
ما ذكرت من أن أخاك يلعب القمار وما هو أشد منه وهو أنه ال يصلي وال : ج 

، وإن كان لعب القمار كبرية من  يصوم فترك الصالة وترك الصيام أشد من لعب القمار
، ولكن ترك الصالة أشد من هذا ألن ترك الصالة  ، وحمرم شديد التحرمي وبكبائر الذن

، وإن كان ترك الصالة ممن يعترف  إن كان ممن جيحد بوجوهبا فهو كافر بإمجاع املسلمني
وكذلك .                          ً      ً                                     بوجوهبا ولكنه تركها تكاسل ا وهتاون ا فهو كافر على الصحيح من قويل العلماء

ا من أركان اإلسالم وهذا أشد من لعب القمار فاحلاصل                           ً تركه لصيام رمضان قد ترك ركن 
أن ما ذكرت من حال أخيك أمر فظيع وال جيوز إقرارك له يف البيت إذا كان لك سلطة 

ِ             على البيت إذا مل ت ج د  فيه النصيحة  ْ ، ومل يرتدع عما هو عليه ويؤدي الصالة والصيام                  ُ 
سلطة يف البيت فإنه يتعني عليك أن ، فإذا كان لك  ، وجتنب ما حرم اهللا كما أوجب اهللا
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، وما ذكرت من أن هذا حيدث مشكالت  تتخذ معه اإلجراء الذي تسلم به من شره وإمثه
فاملشكالت موجودة ببقائه يف البيت وهو ال يصوم وال يصلي ويلعب القمار هذه 

ك ، فاحلاصل أنه إذا كان بإمكان مشكالت أعظم من املشكلة اليت حتصل بطرده من البيت
معاجلته باملوعظة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وهذا له تأثري عليه يف إصالحه 

ْ           ، وأما إذا كان ال ي ج دي فحينئذ  ، وال تيأس من هدايته ، فال تبخل عليه بذلك وتوبته  ُ                 
 .  فراقه هو املتعني

 هل مس املرأة ينقض الوضوء 
 فصليت وبعدها أتت زرت أقرباء يل فعندما حان وقت الصالة توضأت:  ١٦٩س

امرأة من أقربائي فسلمت عليها وصافحتها وعندما حان وقت الصالة الثانية صليت 
بدون جتديد الوضوء حياء منهم لكي ال أثري شكوكهم حنوي فهل جتوز الصالة بذلك 

 .  ؟ أفتونا جزاكم اهللا خري اجلزاء الوضوء السابق
ك حرام فال جيوز للمسلم أن يصافح مصافحة املرأة اليت ليست من حمارم:     ً أول ا: ج 

امرأة من غري حمارمه وهذا الذي فعلت خطأ منك إذا كانت هذه املرأة أجنبية منك فهو 
 من معاودته أما مسألة الوضوء - سبحانه وتعاىل -خطأ وعليك أن تتوب إىل اهللا 

شهوة وانتقاض الوضوء مبس املرأة فهي مسألة خالفية والصحيح أن مس املرأة إذا كان ب
ρ÷  {:  فإنه ينقض الوضوء لقوله تعاىل r& ãΛä ó¡yϑ≈ s9 u!$ |¡ÏiΨ9$# { )إذا فسرت املالمسة باللمس  )١ 

شهوة فإنه ال ينقض الوضوء وألن اللمس مظنة خروج ما ينقض الوضوء إذا كان بغري 
 .  واهللا تعاىل أعلم.  ولكن يأمث اإلنسان إذا مس امرأة ال حتل له كما ذكرنا

ً                                                     صلى الفجر متيمم ا وحصل على املاء بعد طلوع الشمس فهل عليه إعادة الصالة                 
ً                                إذا صلى الرجل صالة الفجر متيمم ا لعدم وجود املاء وحصل على املاء :  ١٧٠س                             

 ؟  هل عليه إعادة الصالةبعد طلوع الشمس ف
                                                 

 .  ٤٣:  سورة النساء آية) ١(



 نور على الدرب
 

 ٢١٣

إذا تيمم يف الوقت وصلى ألنه مل يكن عنده ماء فصالته صحيحة وإذا وجد املاء : ج 
بعد ذلك ولو قبل خروج الوقت فإنه ال يعيد الصالة ألن صالته اليت صالها متت بطهارة 

=öΝn  {:  شرعية قد أقر اهللا تعاىل هبا فال يعيدها قال اهللا تعاىل sù (#ρ ß‰ÅgrB [!$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè |¹ 

$ Y7ÍhŠsÛ (#θ ßs |¡øΒ $$ sù öΝä3Ïδθ ã_ âθÎ/ öΝä3ƒ Ï‰÷ƒ r&uρ 3 { )أما لو حضر املاء قبل انقضاء الصالة فإهنا تبطل  )١ 
 .  املاء والصالة بوضوءويلزمه التطهر ب

 أربط على يدي شاشا فإذا نزعته نزف الدم فهل أمسح عليها 
                                     ً                       بعد الغسيل الذي يعمله يل الطبيب أنزف دم ا من يدي من مكان اإلبر :  ١٧١س

فيلف عليها بشاش فإذا نزعته يرتف الدم وال ينتهي إال يف الليل ويبقى هذا الشاش 
 عند الوضوء أن أمسح عليها على الرغم من أن      ً                          ملفوف ا على يدي اليسرى فهل جيوز يل

                                                   ً                الشاش ال يوضع يف وقته على طهارة بل يوضع وهناك دم أحيان ا وكيفية طريقة 
 .  ؟ أرشدين جزاكم اهللا خري اجلزاء املسح

ال ترتع الشاشة اليت ربطت على اجلرح ال سيما إذا كان نزعها يضر بك ويرتف : ج 
، فتبقيها على                       ً      ذه احلالة ألن يف ذلك خطر ا عليك، وال جيوز لك نزعها يف ه الدم

، وأما ما عليه رباط فيكفي  ، وإذا توضأت تغسل الذي ليس عليه رباط من اليد وضعها
أن متسح على ظاهره والشاشة املربوطة بأن تبل يدك باملاء وتديرها على ظاهر الشاشة 

، وال  ات أو عدة أيامويكفيك هذا عن غسل ما حتتها مدة بقائها حلاجة ولو عدة أوق
، ولو مل تكون عند  يشترط أن توضع الشاشة على طهارة بل متسح عليها على الصحيح

، ولو كان حتتها دم على موضع اإلبرة أو اجلرح فاحلاصل أنه ال حرج  وضعها على طهارة
، ومتسح على ظاهرها بعدما  عليك يف أن تبقي الشاشة بل يتعني أن تبقيها للمصلحة

 .   خرج منها من اليدتغسل ما

                                                 
 .  ٤٣:  سورة النساء آية) ١(
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 ما حكم اجللوس مع زوج األخت 
 حبضرة األهل وحبشمة حيث ال يظهر إال الوجه واليدان 

ما حكم اجللوس مع زوج األخت حبضرة األهل وحبشمة حيث ال يظهر :  ١٧٢س
 ؟  إال الوجه واليدان

 أما اجللوس مع زوج األخت واألهل إذا مل يكن هناك خلوة فال بأس بذلك أن: ج 
، لكن ما ذكرت من  ، وتكون متحشمة جتلس املرأة مع زوج أختها وغريه حبضرة أهلها

أهنا كاشفة للوجه واليدين هذا ال جيوز ألهنا جيب عليها أن تستر وجهها وكفيها عن 
، فيجب سترمها عن  الرجل األجنيب ولو كان زوج أختها ألن الوجه والكفني عورة

t  {:  الرجال لقوله تعاىل ø⌠ ÎôØu‹ø9uρ £Ïδ Ìßϑ èƒ ¿2 4’ n?tã £ÍκÍ5θ ãŠã_ ( { )وهذا يلزم منه ستر  )١ 

$  {:  وقوله تعاىل.  الوجه pκš‰ r'̄≈ tƒ É<¨Ζ9$# ≅ è% y7 Å_≡uρ ø—X{ y7 Ï?$ uΖt/uρ Ï!$ |¡ÎΣ uρ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# šÏΡô‰ãƒ £Íκö n= tã 

ÏΒ £Îγ Î6Î6≈ n= y_ 4 { )بأن تغطي - رضي اهللا عنهما - وقد فسر ذلك أن ابن عباس  )٢ 
 .  )٣(لطريق كما ذكر ذلك ابن كثري وغريه من املفسرين            ً                  وجهها إال عين ا واحدة تبصر هبا ا

 حمرمات فإذا مر كنا مع النيب  {:  - رضي اهللا عنها -وقالت أم املؤمنني عائشة 

 )٤( }ها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه بنا الركبان سدلت إحدانا مخارها من على رأس
 .  إىل غري ذلك من أدلة وجوب احلجاب)  ٥/٢٨٦انظر عون املعبود  (

 هل يصح حج من حج مبال مسروق من غري املسلمني 
               ً                                         إذا سرق رجل مال ا من غري املسلمني مث حج هبذا املال ورمبا بىن منه :  ١٧٣س

ه أخذ اإلجيار مما بناه ذلك املال أو مل حيل ؟ وهل جيوز ل    ً                    مرتل ا لإلجيار فهل حجه صحيح
 ؟  ؟ فماذا يعمل مبا حصل منه       ً له أصل ا

                                                 
 .  ٣١:  سورة النور آية) ١(
  . ٥٩:  سورة األحزاب آية) ٢(
 .  ٣/٣٩٧انظر تفسري القرآن العظيم البن كثري ) ٣(
 .  )٦/٣٠(، أمحد  )٢٩٣٥(، ابن ماجه املناسك  )١٨٣٣(أبو داود املناسك ) ٤(
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ال جيوز للمسلم أن يسرق املال وأن يستعمله يف حج أو بناء بيت أو غري ذلك : ج 
Ÿω  {:   يقول- سبحانه وتعاىل -ألن اهللا  uρ (#þθ è= ä.ù's? Νä3s9≡uθ øΒ r& Νä3oΨ ÷t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ { )ويقول .   )١

انظر مسلم بشرح النووي   ()٢( }إن اهللا تعاىل طيب ال يقبل إال طيبا  {:  النيب 
، وإذا مسح  أخذته فإنه جيب عليك أن ترده على صاحبه وأن تتحلل منهوما )  ٧/١٠٠

، فهذا املال الذي أخذته ومتولته إذا كنت تعرف صاحبه  لك به فال بأس عليك يف قوله
، ولو بنيت به أو حججت منه فإنه جيب عليك أن ترد بدل املبلغ  وجب عليك رده عليه

إذا كنت ال تعرف صاحبه فإنه حينئذ جيب ، أما  الذي أخذته منه إال إذا مسح لك به
، ولو جاء بعد ذلك وطالبك باملبلغ وجب عليك دفعه  عليك أن تتصدق به على احملتاجني

، وحجك صحيح لكن مع اإلمث ألن نفقته حرام لكن إذا فعلت ما ذكرنا مع التوبة  إليه
 .  الصادقة فلعل اهللا يتوب عليك

 تنازل عن إرثهن ما احلكم فيمن يطلب من الوارثات ال
عندنا يف بلدنا عادة حينما يتوىف الرجل ويترك خلفه بنات وأبناء وهلم :  ١٧٤س

       ً     ، وغالب ا ما  إرث منه العادة هي أن يطلب من البنات التنازل عن إرثهن إلخواهنن
، فما حكم هذه العادة فقد جرت معي ومع إخويت االثنني فقد  يتنازلن جماملة وحياء
 ؟  ، فهل علينا يف ذلك إمث ، وأخذناه حنن الذكور فقط  نصيبهماتنازلت أختانا عن

ال جيوز اإلحلاح على البنات حىت يتركن إرثهن إلخواهنن وهذه عادة سيئة ال : ج 
، فال جيوز                 ً            ، فيكون هذا قريب ا من اإلكراه سيما وأنك ذكرت أهنن يتركنه حياء وجماملة

 سبحانه -عطى البنات حقهن كما قال  أ- سبحانه وتعاىل -مثل هذا العمل بل اهللا 
ÞΟä3Š  {:  -وتعاىل  Ï¹θ ãƒ ª!$# þ’ Îû öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r& ( Ìx.©%# Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeáym È ÷u‹sVΡW{$# 4 β Î* sù £ä. [!$ |¡ÎΣ s−öθ sù È ÷tG t⊥ øO$# 

                                                 
 .  ١٨٨:  سورة البقرة آية) ١(
 .  )٢٧١٧(، الدارمي الرقاق  )٢/٣٢٨(، أمحد  )٢٩٨٩(، الترمذي تفسري القرآن  )١٠١٥(مسلم الزكاة ) ٢(
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£ßγ n= sù $ sVè= èO $ tΒ x8ts? ( β Î)uρ ôM tΡ% x. Zο y‰Ïm≡uρ $ yγ n= sù ß#óÁ ÏiΖ9$# 4 { )كما أعطى األخوات وغريهن من  )١ 
، وجعل لألوالد                             ً           ، فاهللا جل وعال جعل للبنات نصيب ا من املرياث النساء حقهن من املرياث

انظر   ()٢( }إن اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه  {:  ، وقال النيب     ً           نصيب ا من املرياث
واألنثى قد تكون أحوج إىل املرياث من الذكر )  ٢/٩٦صحيح اجلامع الصغري وزيادته 

، وعلى  ، فإنه يقوى على االكتساب لضعفها وعجزها عن االكتساب خبالف الذكر
، وال يصح استضعاف النساء  ا التصرف ال جيوز، فعلى كل حال هذ السفر لطلب الرزق
، وألنه ال يتربعن هبذا  ، وأخذ نصيبهن ولو كان هذا بصورة التربع منهن والتغلب عليهن

 .  عن طيب نفس وإمنا يتربعن به كما ذكرت عن حياء وجماملة

 أرجو أن تدلوين على بعض الكتب املفيدة يف الفقه والتوحيد 
 .   على بعض الكتب املفيدة يف الفقه والتوحيدأرجو أن تدلوين:  ١٧٥س 
 كثرية ودين اإلسالم ثري بالكتب النافعة من - وهللا احلمد -الكتب املفيدة : ج 
، وفقه السلف الصاحل على املذاهب األربعة فمن الكتب املختصرة يف  ، والسنة الكتاب

خ اإلسالم حممد بن عبد لشي " آداب املشي للصالة " كتاب:                          ً الفقه احلنبلي للمبتدئ مثل ا
، وأحكام  ، وأحكام الزكاة فإن ذلك يبني لك أحكام الصالة.  - رمحه اهللا -الوهاب 

،  ، وقبل ذلك رسائل خمتصرة يف أحكام الطهارة الصيام هذه ضروريات من دينك
، واملسائل لعلماء جند أو غريهم من علماء  وأحكام املياه جتدها يف جمموع الرسائل

ملوفق الدين  " عمدة الفقه " ، وإذا جتاوزت هذا املقدار فهناك ملوثوقني احملققنياملسلمني ا
ملرعي بن يوسف الكري احلنبلي وهو خمتصر مفيد  " منت الدليل " ، وهناك ابن قدامة
ً                        أيض ا كل هذه خمتصرات يف الفقه " منت زاد املستقنع " ، وهناك وسهل ، أما يف العقيدة    
،  لإلمام اجملدد الشيخ حممد بن عبد الوهاب يرمحه اهللا " ثةاألصول الثال : " فهناك

                                                 
 .  ١١:  نساء آيةسورة ال) ١(
 .  )٣٢٦٠(، الدارمي الوصايا  )٣٦٤١(، النسائي الوصايا  )٢١٢١(الترمذي الوصايا ) ٢(
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الذي هو  " كتاب التوحيد " ، و لشيخ اإلسالم ابن تيمية يرمحه اهللا " والعقيدة الواسطية "
العقيدة  " ، وهناك حق اهللا على العبيد للشيخ حممد بن عبد الوهاب يرمحه اهللا

، وهناك كتب الشيخني شيخ  عقيدةوشرحها فكل هذه كتب مفيدة يف ال " الطحاوية
واملسلم يعمل مبا يقوم .  اإلسالم ابن تيمية وتليمذه العالمة ابن القيم يف العقيدة والفقه

عليه الدليل دون نظر إىل كونه للحنابلة أو الشافعية أو املالكية أو احلنفية إن كان حيسن 
 .  معرفة الدليل

:  هل العلم ويأخذ مبا يفتونه به قال تعاىل                 ً                     أما إذا كان مبتدئ ا فهذا عليه أن يسأل أ
}  (#þθ è= t↔ó¡sù Ÿ≅ ÷δr& Ìò2 Ïe%! $# β Î) óΟçFΖä. Ÿω šχθ ßϑ n=÷è s? ∩∠∪ { )ومذهب العامة مذهب من  )١ 
 .  لده من أهل العلم، ومن يق يفتيه

                     ً                        ً                          ما حكم من أعطى إنسان ا شهد له حبق أو ساعده مبلغ ا من املال دون اشتراط منه 
                   ً                                   ما حكم من أعطى إنسان ا شهد له حبق أو ساعده يف قضية صحيحة :  ١٧٦س

ً                                               فأعطاه مبلغ ا من املال علم ا بأن الشاهد أو الذي ساعده على احلق مل يشترط أي               ً          
 ؟  شيء

 فال جيوز أخذ العوض عنها ألن أداء الشهادة جيب على من هي عنده أما الشهادة: ج 
θ#)  {:   ألجل بيان احلق وإزالة الظلم قال تعاىل- سبحانه وتعاىل -هللا  çΡθ ä. tÏΒ≡§θ s% ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ 

u!#y‰pκà− ¬! { )وقال تعاىل )٢ }  (#θ ßϑŠÏ% r&uρ nο y‰≈ yγ ال ألجل مطمع دنيوي وقال  )٣( } 4 !¬ ¤±9$#
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 .  ٧:  سورة األنبياء آية) ١(
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θ#)  {:  أخذ عوض ألن هذا عبادة أمر اهللا تعاىل هبا يف قوله ßϑŠ Ï% r& uρ nο y‰≈ yγ ¤±9 $# ¬! 4 { )١( 
θ#)  {:  وقوله çΡθ ä. tÏΒ≡§θ s% ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ u!#y‰pκà− ¬! { )أو يف   وأما من أعانك يف خصومة)٢ ،
                  ً          ً   ، وتوىل اخلصومة وكيل ا عنك ونائب ا  ، فهذا إذا كان أعانك مبعىن أنه خاصم عنك قضية

، ومن ذلك يتقاضاه احملامون يف القضايا  ا من املال مقابل تعبه                        ًعنك فال مانع أن تعطيه شيئ 
الذين ينوبون عن املدعني وخياصمون عنهم ويذهبون وجييئون فيأخذون مقابل أتعاهبم ألهنم 

 .  وكالء ملن له قضية

 جديت حرمت اللحم على إثر مرض مرضته بعد أكلها للحم فحرمته من ذلك الوقت 
 على إثر مرض مرضته بعد أكلها للحم فحرمته من جديت حرمت اللحم:  ١٧٧س

 ؟  يكون مثل حلم أمي وأيب فما تفعل بعد ذلك:  ، وقالت ذلك الوقت
، وأن تأكل اللحم  احلالل ال حيرم بتحرمي اإلنسان وعليها أن تكفر كفارة ميني: ج 

، وكفارة اليمني بأن تعتق رقبة إن أمكن أو تطعم عشرة  الذي حرمته على نفسها
ساكني لكل مسكني نصف صاع من الطعام أو تكسو عشرة مساكني فهي خمرية بني م

، أو كسوة عشرة مساكني أية واحدة  ، أو إطعام عشرة مساكني العتق:  األمور الثالثة
فإذا مل تقدر على واحدة من هذه األمور الثالثة ال .  من هذه اخلصال فعلتها أجزأت
ÿ…çµ  { : - سبحانه وتعاىل -ا تصوم ثالثة أيام لقوله اإلطعام وال الكسوة وال العتق فإهن è?t≈ ¤s3sù 
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 .  ٢:  سورة الطالق آية) ١(
 .  ١٣٥:  ةسورة النساء آي) ٢(
 .  ٨٩:  سورة املائدة آية) ٣(
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أسلمت فغريت امسي من عبد الصليب إىل عبد اهللا فلم يرض والدي بذلك فهل من 
 الرب هبما إرضاؤمها 

دخلين دين احلق واإلسالم على أيدي بعض الشيوخ لقد هداين اهللا وأ:  ١٧٨س
، ولكن ذلك مل يرض  ، وتبع ذلك تغيري امسي من عبد الصليب إىل عبد اهللا السودانيني

، وقد احتد بيين وبينه اخلالف مما  والدي الذي أمرين أال أعتدي على امسه واسم العائلة
لكرمية إال أنين ما زلت يف جعلين أغادر مكان إقامة والدي وأهاجر إىل هذه الديار ا

، هل اإلسالم يطالبين بإرضاء والدي والعمل على طاعته ولو كان  حرية من أمري
، أم يطالبين بأن أجتاهل ما قاله يل الوالد علما بأن والدي مسيحي وما زال       ً مسيحي ا

 ؟  يتعصب للمسيحية وامسي السابق كان عبد الصليب
 على ما وفقك من معرفة احلق والدخول يف -ىل  سبحانه وتعا-   ً          أول ا نشكر اهللا : ج 

دين اإلسالم الذي هو الدين احلق والذي كلف اهللا به مجيع أهل األرض على اختالف 
 -مللهم وحنلهم أن يتركوا ما هم عليه وأن يدخلوا يف هذا الدين احلق الذي هو دين اهللا 

، ونسأل  ذا اخلري العظيم، فنشكر اهللا أن وفقك هل  الذي ارتضاه لنفسه-سبحانه وتعاىل 
وأما من ناحية تغيري االسم من عبد الصليب إىل عبد اهللا .  اهللا أن يثبتك على دين اإلسالم

،  عبد الصليب:   فال يقالفهذا هو الواجب عليك ألنه ال جيوز أن يعبد أحد لغري اهللا 
أمجعوا على "  حزم، قال اإلمام ابن  ، وال عبد احلسني ، وال عبد الرسول وال عبد املسيح

 " .  حترمي كل اسم معبد لغري اهللا حاشا عبد املطلب
 أوجب بر - سبحانه وتعاىل -وهو عالقتكم بوالدك فاهللا :  وأما املسألة الثانية

$  {:  ، وقال تعاىل الوالدين باملعروف واإلحسان ولو كانا كافرين uΖøŠ¢¹ uρ uρ z≈ |¡Σ M}$# Ïµ ÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î/ 
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ôìÎ7¨?$#uρ Ÿ≅‹Î6 y™ ôtΒ z>$ tΡr& ¥’ n< Î) 4 { )فيجب عليك أن حتسن إىل والديك اإلحسان الدنيوي )١  .
ان للوالدين من ، ولو خالف دين آبائك مع اإلحس وأما ما يف الدين فأنت تتبع الدين احلق

، ولو كانا كافرين فال  ، وتكافئهما على معروفهما ، فأنت حتسن إليهما باب املكافأة
 .  ، ولكن ال تطيعه يف معصية اهللا  ، وأن تكافئه ، وأن ترب به مانع أن تواصل والدك

 هل جيوز يل أن أتعلم الفقه عند من مذهبه شافعي وهل ال بد من التزامه 
إنه أفضل :   يل أن أتعلم الفقه عند من مذهبه شافعي ويقولهل جيوز:  ١٧٩س
 ؟  ، وهل ال بد من االلتزام مبذهب معني املذاهب
أما تعلم الفقه على من مذهبه شافعي أو مذهبه حنبلي أو مالكي أو حنفي فال : ج 

                  ً                                            ، على أنك لست ملتزم ا أن تأخذ كل ما يف املذهب من غري معرفة لدليله  مانع من ذلك
، ولكنك يف العمل والتطبيق تأخذ  ، وأحكامه ، فالتعلم ال بأس أن تتعلم املذهب دهوسن

، وال جيوز لك أن تعمل مبسألة إال إذا  ما قام عليه الدليل إذا كنت حتسن معرفة االستدالل
؟ فهذا فيه  هل جيوز االلتزام مبذهب معني:  ، أما شق السؤال الثاين وهو عرفت دليلها

                                   ً                            بة للعامي واملبتدئ ال بد أن يلتزم مذهب ا معينا من مذاهب أهل السنة فبالنس:  تفصيل
واجلماعة ألنه إن مل يفعل ذلك ضاع وضل ألنه عامي ال حيسن أو متعلم مبتدئ ال حيسن 
فهذا ال بد له من التزام مذهب من املذاهب األربعة اليت هي من مذاهب أهل السنة 

، فإذا بلغ من العلم مرتبة تؤهله   السنة واجلماعة، أو هي الباقية من مذاهب أهل واجلماعة
، فإنه يتعني عليه أن  ، والصحيح والضعيف من األقوال للتمييز بني الراجح واملرجوح

 .  يأخذ من املسائل واألقوال يف املذاهب وإقامة الدليل عليه أو ما ترجح بالدليل

 هل جيوز أن خيلط بني املذاهب ما دام هناك دليل 
ما تفضلتم بذكره حول الشخص القادر على التمييز بني القول املدعوم :  ١٨٠س

 ؟  ، معىن هذا أنه جيوز له أن خيلط بني املذاهب ما دام هناك دليل بدليل وغري املدعوم
                                                 

 .  ١٥ - ١٤:  تانياآلسورة لقمان ) ١(
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هو يتبع الدليل حىت ولو كانت هذه املسألة اليت اختار القول هبا استنادها لدليل : ج 
أن يأخذ مسألة من مذهب غري مذهبه إذا رأى أهنا ، نعم جيوز  لو كانت يف مذهب آخر

، وإمنا يتبع الدليل سواء كان يف  ، بل جيب عليه ألنه بذلك ال يتعصب ملذهب         ً أصح دليل ا
 .  مذهبه أو يف مذهب آخر

ً         ً          ال جيوز له اتباع األسهل وما متليه عليه النفس ترخص ا أو تشهي ا بسهولته ، هذا ال                                              
، وقيام  ن مذهب إىل مذهب يف بعض املسائل لصحة الدليل، لكن جيوز أن ينتقل م جيوز

، وإذا تبني له ذلك وكان ممن بلغ هذه  الدليل فهو مأمور باتباع الدليل ال باتباع املذهب
 .  املرتبة مرتبة االختيار والترجيح

 فتح الباري .  ١
 أعالم املوقعني عن رب العاملني .  ٢
 صحيح ابن ماجه .  ٣
 عون املعبود .  ٤
 صحيح مسلم بشرح النووي .  ٥
 املغين .  ٦
 الشرح الكبري البن قدامة .  ٧
 الدارمي .  ٨
 النسائي .  ٩
 زاد املعاد .  ١٠
 فقه السنة لسيد سابق .  ١١
 عون املعبود .  ١٢
 شرح السنة للبغوي .  ١٣
 املصنف يف األحاديث واآلثار البن أيب شيبة .  ١٤
 اين واملصنف لعبد الرزاق الصنع.  ١٥
 إرواء الغليل .  ١٦
 تفسري القرآن العظيم البن كثري.  ١٧
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 فهرس اآليات
 ٣٤.......................آتوين زبر احلديد حىت إذا ساوى بني الصدفني قال انفخوا حىت إذا

 ٨٨................أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد الرب
 ٦٧, ٦٦, ٦٠........م الرفث إىل نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس هلنأحل لكم ليلة الصيا

 ١٤١, ١٠٧..............ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم
 ٤٠....................................................................إذا الشمس كورت

 ٦٩.......................الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان
 ٥٢.............................................................الرمحن على العرش استوى
 ١٦٥, ١٥٥, ٥٦...... مبعروف أو تسريح بإحسان وال حيل لكم أنالطالق مرتان فإمساك

 ٨٥........................اهللا يتوىف األنفس حني موهتا واليت مل متت يف منامها فيمسك اليت
 ٥٠................................امللك يومئذ احلق للرمحن وكان يوما على الكافرين عسريا

 ٢٠٧.................اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم
 ٧٤, ٧٣...............الساعة ويرتل الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدريإن اهللا عنده علم 

 ٣٨......................إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من
 ٢٥, ٢٤.............إن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام مث استوى على

 ٣٢.....................................إن شر الدواب عند اهللا الذين كفروا فهم ال يؤمنون
 ١٨...............وات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألويل األلبابإن يف خلق السما

 ١٨٤.................................إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق فاعبد اهللا خملصا له الدين
 ٨٢..........................إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس مبا أراك اهللا وال

 ٢٤....................................................إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
 ٣١......................ض واجلبال فأبني أن حيملنهاإنا عرضنا األمانة على السماوات واألر

 ١٨٢.............................................................إنا كل شيء خلقناه بقدر
 ٨٩..........................إمنا كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم أن

 ٨٥...................إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر
 ٩٥.........................إين وجدت امرأة متلكهم وأوتيت من كل شيء وهلا عرش عظيم
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 ١٣٥..................ودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرأياما معد
 ٢٥........................تعرج املالئكة والروح إليه يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة

 ١٣٩, ١٢٨.......................مث ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
 ٣٣.................حىت إذا بلغ بني السدين وجد من دوهنما قوما ال يكادون يفقهون قوال

 ٣٣...................لغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم مل جنعل هلم من دوهناحىت إذا ب
 ٤١, ٣٢.........حىت إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب يف عني محئة ووجد عندها قوما

 ٢٠١, ١٧٩, ٣٠, ٢٩, ٢٨, ٢٧, ٢٦...........حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم
 ٣٩.......................................رب املشرق واملغرب ال إله إال هو فاختذه وكيال

 ٣٨.............................................................ملغربنيرب املشرقني ورب ا
 ٥٠................................................................سأل سائل بعذاب واقع

 ٥٥.................................................سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار
 ١٤٢, ١٣٧, ١٣٤, ٦٥......شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من

 ٥٠................................................................على الكافرين غري يسري
 ٣٢.............................................................................فأتبع سببا

 ١٥٠, ١١٤, ١٠٦.......فاتقوا اهللا ما استطعتم وامسعوا وأطيعوا وأنفقوا خريا ألنفسكم ومن
 ٢١٨, ٢١٧, ١١٧...فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف وأشهدوا
 ٦٢..................فاصرب كما صرب أولو العزم من الرسل وال تستعجل هلم كأهنم يوم يرون

 ٥٩...............................فأعقبهم نفاقا يف قلوهبم إىل يوم يلقونه مبا أخلفوا اهللا ما وعدوه
 ١٨٣...............................تعملونفاليوم ال تظلم نفس شيئا وال جتزون إال ما كنتم 

 ١٦٥, ٥٦................فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه فإن طلقها فال
 ١٨٨.........................................................فسجد املالئكة كلهم أمجعون

 ٤١.........................فقال إين أحببت حب اخلري عن ذكر ريب حىت توارت باحلجاب
 ٣٩...........................................فال أقسم برب املشارق واملغارب إنا لقادرون

 ٥١.......................... كانوا يعملونفال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا
 ٣٤...........................................فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا

 ٨٤.............................فمن بدله بعدما مسعه فإمنا إمثه على الذين يبدلونه إن اهللا مسيع
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 ١٤٢, ٢٣..............فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وهللا على الناس
 ٣٢..........................قال أما من ظلم فسوف نعذبه مث يرد إىل ربه فيعذبه عذابا نكرا
 ٣٤.........................قال ما مكين فيه ريب خري فأعينوين بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما

 ١٨٩...............قال ما منعك أال تسجد إذ أمرتك قال أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته
 ٣٤..............قالوا ياذا القرنني إن يأجوج ومأجوج مفسدون يف األرض فهل جنعل لك

 ١٦٦......................... احلكيمقد فرض اهللا لكم حتلة أميانكم واهللا موالكم وهو العليم
 ٢٥..................قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق األرض يف يومني وجتعلون له أندادا ذلك
 ٧٩..................قل أغري اهللا أبغي ربا وهو رب كل شيء وال تكسب كل نفس إال عليها

 ٩٢.......................قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا
 ١٩٧.....................به شيئا وبالوالدينقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا 

 ٨٨.....................قل ال أجد يف ما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة
 ٢٠٦................قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت

 ١٠٢.......................................قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من املتكلفني
 ٢.........................ة اهللا إنقل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمح

 ١٩٨..............كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم
 ٣٣.........................................................كذلك وقد أحطنا مبا لديه خربا

 ٧٥.....................ال تقم فيه أبدا ملسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه
 ٢١٨.........................ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان

 ١٩٠.......................................................... يغين من جوعال يسمن وال
 ١٨٢, ١٢٨.............ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا

 ٩٥...............لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني
 ١٨٤, ٩٣.................لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي وقال املسيح يابين

 ١٥٧....................أربعة أشهر فإن فاءوا فإن اهللا غفورللذين يؤلون من نسائهم تربص 
 ٣١..........................مثل الذين محلوا التوراة مث مل حيملوها كمثل احلمار حيمل أسفارا

 ١٨٣.............من اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه ومن ضل فإمنا يضل عليها وال تزر وازرة
 ١٨٣........................من عمل صاحلا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظالم للعبيد
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 ٢٢٥

 ٤.......................اهللا ومن توىل فما أرسلناك عليهم حفيظامن يطع الرسول فقد أطاع 
 ١٩٠................................منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خنرجكم تارة أخرى

 ٢٤...................................................................نزل به الروح األمني
 ٤٠........................هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو يأيت ربك أو يأيت بعض آيات

 ٥٤................هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه
 ٢٤...............ي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام مث استوى على العرش يعلمهو الذ

 ٨٦..................هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا مث استوى إىل السماء فسواهن
 ٨.....................وأمتوا احلج والعمرة هللا فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي وال حتلقوا
 ١٨٨.................وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب واستكرب وكان
 ١٨٨...............وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس كان من اجلن ففسق
 ٩٨.....................وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن اهللا كان على كل

 ٢٠٥, ٥.........وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا
 ١١٣, ١١١............هم معك وليأخذواوإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة من

 ١٤٨...................واذكروا اهللا يف أيام معدودات فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن
 ١١٣.............................واستعينوا بالصرب والصالة وإهنا لكبرية إال على اخلاشعني

 ٥٩.......................وأقسموا باهللا جهد أمياهنم لئن أمرهتم ليخرجن قل ال تقسموا طاعة
 ٢..................ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوهبموالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 

 ١٦٢.............والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
 ٤٢, ٤٠, ٣٨...........................والشمس جتري ملستقر هلا ذلك تقدير العزيز العليم

 ٦٢...............................................................................والعصر
 ١٦٤.....................والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر

 ١٦٦, ١٥٨............. ما ملكت أميانكم كتاب اهللا عليكم وأحلواحملصنات من النساء إال
 ١٦٥, ١٦٤..........واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق

 ٧٥.................................................وأن املساجد هللا فال تدعوا مع اهللا أحدا
 ٢١٧..................وإن كنتم على سفر ومل جتدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا

 ٦٨..........................تلقوا بأيديكم إىل التهلكة وأحسنوا إنوأنفقوا يف سبيل اهللا وال 
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 ٢٢٦

 ١٥٦................وأنكحوا األيامى منكم والصاحلني من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء
 ٤١..........وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمني وإذا غربت تقرضهم

 ٨٦...............وسخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض مجيعا منه إن يف ذلك آليات
 ٢٠٥............ أستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلونوقال ربكم ادعوين

 ٤٤..........................وقالوا لوال أنزل عليه آيات من ربه قل إمنا اآليات عند اهللا وإمنا
 ٢١٤, ٩١, ٩٠....وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن

 ٨١........................وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعني بالعني واألنف باألنف
 ١٩١.....................ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أباهللا وآياته ورسوله
 ٢١٥.........................وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا هبا إىل احلكام لتأكلوا

 ١١٦...........وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم
 ٣٠, ٢٦...........ه كان فاحشةوال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال ما قد سلف إن

 ٧٤, ٧٣..............ولقد أرسلنا رسال من قبلك وجعلنا هلم أزواجا وذرية وما كان لرسول
 ١٨٥............ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن

 ٥٥...................وله من يف السماوات واألرض ومن عنده ال يستكربون عن عبادته وال
 ٢١٧....................م فاسألوا أهل الذكر إن كنتموما أرسلنا قبلك إال رجاال نوحي إليه

 ٢٥.......................وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم فيضل اهللا من يشاء
 ١٣٨.........................وما أنفقتم من نفقة أو نذرمت من نذر فإن اهللا يعلمه وما للظاملني

 ٢٠٩.....................وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير
 ٨٩........................ قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلموما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا

 ٥٩................ومنهم من عاهد اهللا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصاحلني
 ٥٨......................وهو الذي خلق من املاء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا
 ٨٥.......................وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار مث يبعثكم فيه

 ٢١٩.....................ته أمه وهنا على وهن وفصاله يف عامنيووصينا اإلنسان بوالديه محل
 ٣٢...................................ويسألونك عن ذي القرنني قل سأتلو عليكم منه ذكرا

 ١٨٤................ويعبدون من دون اهللا ما ال يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء شفعاؤنا
 ١٠١......................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون
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 ٢٢٧

 ١٠١....................................... وقولوا قوال سديداياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا
 ١٩١....................ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه وليكتب
 ١١٦.......................ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اهللا

 ١٠٩, ١٠٦, ٢١.........ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم
 ١٠١.........................قيل لكم تفسحوا يف اجملالس فافسحوا يفسحياأيها الذين آمنوا إذا 

 ٧١.......................ياأيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من
 ١٩٠, ١٨٩............ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم إىل
 ٥٥.....................ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة

 ٨١......................الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبدياأيها 
 ٢١٨, ٢١٧............ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم

 ٥٥..........................ياأيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون
 ١٦.....................ال اهلديياأيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا وال الشهر احلرام و

 ١٤١...................ياأيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا
 ٢١٣, ٢١٢................ياأيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما

 ١٩٩.................ياأيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خريا منهم
 ١٠١............... نفس واحدة وخلق منها زوجهاياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من

 ٢١٤.......................ياأيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من
 ١٤..................يابين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه
 ٧٢......................يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس وإمثهما

 ٢٠١..................... لكم الطيبات وما علمتم من اجلوارحيسألونك ماذا أحل هلم قل أحل
 ٤٩......................مينون عليك أن أسلموا قل ال متنوا علي إسالمكم بل اهللا مين عليكم
 ٢١٥...................يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني فإن كن نساء فوق

 ١٣٨, ١٢٨..................................يوفون بالنذر وخيافون يوما كان شره مستطريا
 ٥١...........................................ئذ زرقايوم ينفخ يف الصور وحنشر اجملرمني يوم
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 ٢٢٨

 فهرس األحاديث
 ١٩٦........................................................اتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكم

 ١٢٤.................................أثقل الصالة على املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر
 ٤٥.............................................أحب األمساء إىل اهللا عبد اهللا وعبد الرمحن

 ٦٧.........................................................أحب عبادي إيل أعجلهم فطرا
 ١٩٥......................................................................أحي والداك ؟

 ١٥٦............................................إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه
 ٢٠١..................................... كلبك املعلم وذكر اسم اهللا عليه فكلإذا أرسلت

 ٦٧....................إذا أقبل الليل من ههنا وأشار إىل املشرق وأدبر النهار من ههنا وأشار
 ٥٣.....................إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار، قالوا يا رسول

 ٨...............................................إذا سجد أحدكم فال يربك كما يربك البعري
 ٢٤, ٢٢........... ثالث، إال من صدقة جارية، أو علمإذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من

 ٨٣..............إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة إال من صدقة جارية أو علم ينتفع
 ٦...............................اذهبوا خبميصيت هذه إىل أيب جهم وائتوين بأنبجانية أيب جهم

 ٢٠٤.......أسألك أن جتعل القرآن الكرمي ربيع قليب ونور صدري وجالء حزين وذهاب مهي
 ٩٠.........................يت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعني ثيابك عندهاعتدي يف ب

 ٥١........أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر
 ١٨١.............أعيذك بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق، باسم اهللا أرقيك، من كل داء

 ٨٠...........................اغسلنها ثالثا أو مخسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأينت ذلك
 ١٣١.................................طر احلاجم واحملجوم ملا رأى رجال حيتجم وهو صائمأف

 ١٩٦..........أكل ولدك أعطيته مثل هذا ؟  قال  ال  فقال النيب  استشهد على هذا غريي
 ٤٨..................................................األرض كلها مسجد إال املقربة واحلمام

 ٢٠٦.............................................اإلسالم جيب ما قبله والتوبة جتب ما قبلها
 ٢٠٦....................................................................الدعاء مخ العبادة
 ٢٠٦....................................................................الدعاء هو العبادة

 ١٩٢............................يقرأ القرآن الكرمي ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرانالذي 
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 ٢٢٩

 ١١٦.....................................العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر
 ١٨......................................العني وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء
 ٢٠٤...................................اللهم إين عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصييت بيدك
 ٨٢............سماوات واألرض عامل الغيباللهم رب جربائيل، وميكائيل، وإسرافيل فاطر ال

 ١٢اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي هللا الذي خلقه وصوره وشق
 ٨١..........................................املؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم

 ٢١٠.....................................................................الولد وماله ألبيه
 ٨٧..................أمر النيب أبا طلحة يوم خيرب أن ينادي إن اهللا ورسوله ينهيانكم عن حلوم

 ١٧.......................إذا كنا سفرا أن ال نرتع خفافنا ثالثة أيام ولياليهمأمرنا رسول اهللا 
 ٢١٠..............................إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أوالدكم من كسبكم

 ٧٩.............................................................إن السفر قطعة من العذاب
 ٩٥.................................................إن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي يوسف

 ٢١٥....................................................إن اهللا تعاىل طيب ال يقبل إال طيبا
 ٨٧............عتدوها وسكت عن أشياءإن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها وحد حدودا فال ت

 ٢١٦....................................................إن اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه
 ١٩...................................................................إن املؤمن ال ينجس

 ٦٧..................إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت تسمعوا أذان ابن مكتوم فإنه ال
 ٢١٠, ٤٦..............................................................أنت ومالك ألبيك
 ١٣٦, ١١٦, ١١٢....................................................إمنا األعمال بالنيات

 ٤٢....................................................إمنا أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون
 ٤٣.......................................................ا من اإلبل يف عقلهاإنه أشد تفلت

 ٥٩.............................................إنه ال يأيت خبري وإمنا يستخرج به من البخيل
 ٩٠.............أهنا كانت عند النيب هي وحفصة فدخل ابن أم مكتوم فقال النيب احتجبا منه،

 ٨٣, ٢٢.............................................................أو ولد صاحل يدعو له
 ٩٤...........................................إياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة

 ٩٤................................................أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر هللا



 نور على الدرب
 

 ٢٣٠

 ١٩٧............................أن يكونوا لك يف الرب سواء ؟ قال نعم، قال فال إذنأيسرك 
 ٧......................................أميا امرأة أصابت خبورا فال تشهد معنا صالة العشاء

 ٤٥......................................................................بلغوا عين ولو آية
 ١١٦...........................................بني العبد وبني الكفر أو الشرك ترك الصالة

 ١٥...................................................................بني كل أذانني صالة
 ١٧٠.................................................تؤخذ من أغنيائهم فترد يف فقرائهم

 ١٧٨..........................................................ةحترم الرضاعة ما حترم الوالد
 ٣٨........................................................مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن

 ١٠٦, ٦.................................................جعلت يل األرض مسجدا وطهورا
 ١٥٣.....................................................................مجع كلها موقف
 ١٤١......................................................................حجي عن أبيك

 ١٨٦........................................................حرمة املسلم ميتا كحرمته حيا
 ٦٢..........................................خري الناس قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم

 ١٣١.........................................................دع ما يريبك إىل ما ال يريبك
 ٤٩................................................................دلوين على قربه أو قربها

 ٤٢............................................. فالنا لقد أذكرين آية كنت أنسيتهارحم اهللا
 ١٢٤............................صالة اجلماعة تفضل على صالة الفذ بسبع وعشرين درجة
 ١٤.................................صلوا قبل املغرب، صلوا قبل املغرب، صلوا قبل املغرب

 ١٧٠...........................................................................صلي أمك
 ٦٤............................................................عمرة يف رمضان تعدل حجة

 ١٧١...................................................................فترد على فقرائهم
 ١٩٥.......................................................................ففيهما فجاهد

 ١١٠.............................................فال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا
 ١٧............كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمىن على ذراعه اليسرى يف الصالة

 ٨٩...........................كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة
 ١٠.........................كل صالة ال يقرأ فيها بأم القرآن أو قال بأم الكتاب فهي خداج
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 ٢٣١

 ٢١٤................. علىكنا مع النيب حمرمات فإذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا مخارها من
 ١٩٣..........................كنت هنيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها فإهنا تذكر باآلخرة

 ١٧٠.................................................................ال تبع ما ليس عندك
 ٤٨...................................................ال جتلسوا على القبور وال تصلوا إليها

 ٨٥.........................................................ال تدخل املالئكة بيتا فيه صورة
 ٢٠٠......................................................ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب
 ٢٣.........................................................ال تسافر امرأة إال مع ذي حمرم

 ١٩٣....... ثالثة مساجد، املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجدال تشد الرحال إال إىل
 ١٠.........................................................ال صالة ملن مل يقرأ بأم القرآن

 ١٣٦......................................................................ال عمل إال بالنية
 ١٥٦......................................................ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل

 ٧٦, ١١................................................ال يؤذين بعضكم بعضا يف القراءة
 ١٣٨...............................................ال يأيت خبري وإمنا يستخرج به من البخيل
 ٧٦................................. قال يف الصالةال جيهر بعضكم على بعض يف القراءة  أو
 ١١..................................................ال جيهر بعضكم على بعض يف القرآن

 ٩٧.....................................................................ال حيتكر إال خاطئ
 ٨١.................ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا إال بإحدى

 ٢٠٧.........................ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يومني
 ٨١, ٨٠................................................................ال يقتل والد بولده

 ٢٠................................................ا أو جيد رحياال ينصرف حىت يسمع صوت
 ١٩٠...................................................لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر

 ١٩٢..............................لعن اهللا زائرات القبور واملتخذين عليها املساجد والسرج
 ١٩٩....................................................................لعن املؤمن كقتله

 ٩٩.................لعن النيب النامصة واملتنمصة والواشرة واملستوشرة والوامشة واملستومشة
 ٩٧....................قالوا يا رسول اهللاملا غال السعر يف املدينة على عهد النيب جاءوا إليه و

 ١٥................................................................................ملن شاء
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 ٢٣٢

 ٢٠٠...........................ليس املؤمن بالسباب وال بالطعان وال الفاحش وال البذيء
 ٨٦............................................................ما سكت اهللا عنه فهو عفو

 ٥٠........ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت
 ٢٠٧............................................................مسري يوم إال مع ذي حمرم

 ٣٥.............................................من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
 ١١............................................من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة

 ٧٠.................من أسلف يف شيء فليسلف يف كيل معلوم، ووزن معلوم إىل أجل معلوم
 ٤٦, ٤٥...............................من حدث عين حبديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني

 ٩١..................................................من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك
 ٩٢.....................................................من حلف بغري اهللا فقد كفر وأشرك

 ١٨٩.....................................................ه بيدهمن رأى منكم منكرا فليغري
 ٣٥..................................................من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد
 ٩٢, ٩١............................................من كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت

 ٤٦, ٤٥.........................................من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
 ١٣٣...........................من مات وعليه صوم، ويف رواية  صوم نذر  فليصم عنه وليه

 ٦٣.....................................................من مات وعليه صيام صام عنه وليه
 ١٢٦.........................................ى فال مجعة لهمن مس احلصى فقد لغى ومن لغ

 ١٠٨................................................................من مس ذكره فليتوضأ
 ١٣٩, ١٣٨, ١٢٨.............من نذر أن يطيع اهللا فليطعه ومن نذر أن يعصي اهللا فال يعصه
 ٨٧................................هنى عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي خملب من الطري

 ٥١..........................................هلك املتنطعون هلك املتنطعون هلك املتنطعون
 ١٤٠..........................ج والعمرةهن هلن وملن أتى عليهم من غري أهلهن ممن يريد احل

 ٨٨.............................................................هو الطهور ماؤه احلل ميتته
 ١٠٦...............................والصعيد الطيب طهور املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني
 ١٠٦..................................وتربتها طهورا فأميا عبد أدركته الصالة فعنده طهوره

 ١٢٤.............ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى
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 ٢٣٣

 ١٩٨.................................................................وليس لعرق ظامل حق
 ٤٣..................وم أقرؤهم لكتاب اهللا فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنةيؤم الق

 ٢٣...........يا رسول اهللا إن امرأيت خرجت حاجة وإين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا فقال
 ١٢٢................يا رسول اهللا ليس يل قائد يالئمين إىل املسجد أو يقودين إىل املسجد فهل

 ٥٣................ جتده جتاهك، إذايا غالم إين أعلمك كلمات احفظ اهللا حيفظك، احفظ اهللا
 ٥٨, ٥٧, ٣٠, ٢٨, ٢٧..............................حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب
 ١٧٩, ١٧٨............................................حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب

 ٢٠٥.........يستجاب ألحدكم ما مل يعجل فيقول قد دعوت ودعوت فلم أراه يستجاب يل
 ٣٣.....................يقول اهللا تعاىل يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج من

 ٩٤.....................................................................ر السنة املاضيةيكف
 ١١٠...................يرتل ربنا إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل األخري فيقول من يدعوين
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 ٢٣٤

 الفهرس

 ٢...............................................................................احللقة الثانية
 ٢..........................................ة اليت ترك أداؤها لشهور كثريةحكم قضاء الصال

 ٣..........................ما هو األصل يف رفع أصبع اليد اليمىن أثناء قراءة التشهد يف الصالة
 ٤............................ات اللهم صل على سيدنا حممدحكم قول بعض املصلني يف التحي
 ٥............................................................حكم كثرة التثاؤب يف الصالة

 ٦.................................................حكم الصالة وغرفة احلمام يف قبلة املصلي
 ٦............................................حكم خروج املرأة لصالة التراويح وهي متبخرة

 ٧......................................................حكم الشك يف عدد ركعات الصالة
 ٨.................................................................صالةكيفية السجود يف ال

 ٩...................................................حكم دعاء القنوت يف غري شهر رمضان
 ١٠.............حكم انتظار األمام املأموم للدخول معه يف الركوع بعد قوله إن اهللا مع الصابرين

 ١١....................................................................كيفية سجود التالوة

 ١٣......................................حكم ترك املسجد القريب والصالة يف املسجد البعيد

 ١٣........................حكم الصف الذي يقطعه املنرب وهل يعترب يف هذه احلالة صفا واحدا

 ١٤.......................................................حكم الصالة والرجل حاسر رأسه

 ١٤.............................................. واإلقامةحكم الصالة قبل املغرب بني األذان

 ١٥..........................حكم إظهار التطوع يف البيت لألهل من أجل أن يقتدى هبا أهلها

 ١٥............................................................حكم األذان واإلقامة للمنفرد

 ١٦.............................................حكم من مينع املوظف من الصالة يف املسجد

 ١٦.................................حكم وضع اليد اليمىن على اليسرى بعد القيام من الركوع

 ١٧.................................................................هل الغفلة تبطل الوضوء

 ١٨..............................حكم صحة الوضوء مع وجود فضالت الطعام ما بني األسنان

 ١٩....................................طهارةحكم الوضوء بعد كل حدث واالستمرار على ال

 ١٩....................................................................حكم لعاب اإلنسان

 ١٩...............................................................حكم االستنجاء من الريح

 ٢٠..................................................الزيت على أعضاء الوضوءحكم وجود 
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 ٢٣٥

 ٢١...........................................................حكم نية العمرة لكال الوالدين

 ٢٣............................................دعوة البنت األم للحج بدون وجود حمرم معها

 ٢٣.......................................................حكم إهداء ثواب الطواف للميت
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 ٣٥..................................................................حكم الزيادة يف األذان

 ٣٥.................................... أجر على قراءة القرآن وعلى األذان والصالةحكم أخذ

 ٣٦...................................هل القراءة من املصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب

 ٣٧............................................يف رمضانحكم من مل خيتم القرآن يف الصالة 

 ٣٧..............................................حكم قراءة آيات من القرآن سهوا يف احلمام

 ٣٨.........................................حكم قراءة القرآن كله يف الصالة على مدار األيام

 ٣٨...........ما تفسري اآلية رب املشرقني ورب املغربني واآلية األخرى ذلك تقدير العزيز العليم

 ٤٢..............                                                       ً       ً حكم حديث من حفظ آية من القرآن ونسي بعد ذلك فقد ارتكب ذنب ا عظيم ا

 ٤٣..........................................................حكم إمامة من يتعتع يف القرآن

 ٤٤...............................................................ما هي معجزات النيب 

 ٤٤...................................................لعن الشارب قبل الطالبحكم حديث 

 ٤٥............................. أن يبلغه للناسهل جيب على من حيفظ حديثا عن الرسول 

 ٤٦........................................................حكم حديث أنت ومالك ألبيك

 ٤٧........................................................حكم الصالة على امليت يف املقربة

 ٤٩.............................هل يتم احلساب يوم القيامة يف يوم واحد لكافة اخلالئق أم ماذا

 ٥٢......................................................حكم من نوى فعل املنكر ومل يفعله

 ٥٣....................................................كيف يكون اإلنسان متوكال على اهللا
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 ٢٣٦

 ٥٥............................صاحلني من البشرهل هناك أدلة تدل على أفضلية املالئكة على ال

 ٥٦....................................................................حكم زواج التحليل

 ٥٧.............................................حكم زواج األخ من أخت أخيه من الرضاع

 ٥٨....................................حكم وجوب الصوم عند من نذر جميء إنسان ومل يأت

 ٦٠........................................................حكم أخذ الصائم القطرة واإلبرة

 ٦١.............................يستقبلون شهر رمضانكيف كان الصحابة رضوان اهللا عليهم 

 ٦٢..........................................حكم من أفطر رمضان لكربه مث مات وعليه دين

 ٦٣...........................هل فضل العمرة يف رمضان حمدد بأول الشهر أو أوسطه أو آخره

 ٦٥......................................حكم إفطار عدة أيام من رمضان بسبب مشقة العمل

 ٦٥.............................................حكم من أتاها احليض ومل تصم شهر رمضان

 ٦٦.......................................................مىت يبدأ وقت اإلفطار ومىت ميسك

 ٦٨.................................حكم استغالل الرهن واالستفادة منه حىت يتم الوفاء بالدين

 ٦٩.............................................يط املنتشر اآلن يف األسواقحكم البيع بالتقس

 ٧١.............................................................حكم االشتراك يف اليانصيب

 ٧٣...........................................................ما هو رأي الشيخ هذا الكالم

 ٧٥..............................................حكم استعمال مكربات الصوت يف املساجد

 ٧٨..........................حكم لبس الثوب األسود على املتوىف وخاصة إذا كان على الزوج

 ٧٨..................ضع مكربات الصوت لقراءة القرآن يف سرادق العزاء وسيارة املوتىحكم و

 ٨٠.............................. يف غسل امليتالصفة الصحيحة اليت وردت عن املصطفى 

 ٨٠...........................................................ل على قتل ابنهحكم قتل الرج

 ٨٢..................................................................حكم العقيقة عن امليت

 ٨٣............................................................حكم إهداء األضحية للمتوىف

 ٨٤.............................................................حكم دفن امليت على ظهره

 ٨٥....................................................................حكم لعب الشطرنج

 ٨٦...........................................ما هي احليوانات الربية والبحرية اليت حيرم أكلها

 ٨٨.......................................................ما هو سبب حترمي أكل حلم اخلرتير

 ٩٠......................................حكم كشف املرأة وجهها أمام األعمى والقراءة عليه

 ٩١.................................................................احللف بالنيب حكم 
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 ٢٣٧

 ٩٢...................................حكم تسخري اجلن الستخراج الكنوز املدفونة يف األرض

 ٩٣.........................................حكم عمل الكعك والبسكويت يف العيد واملواسم

 ٩٥......................................................حكم قول أيب العزيز أو أخي الكرمي

 ٩٥.................................................................حكم التسبيح باملسبحة

 ٩٦...................................حد يقف عليه وما هو حكم التسعريهل للربح التجاري 

 ٩٨...........................................................حكم التحية بغري حتية اإلسالم

 ٩٩...........................................................حكم إجراء عمليات التجميل

 ١٠١............................................................................احللقة الثالثة

 ١٠١...............................................................................املقدمة

 ١٠٤...................................ما حكم املرور بني يدي املصلي وخصوصا يف احلرمني

 ١٠٤....................................هل تصح صالة من يصلي الصبح يف الساعة السادسة

 ١٠٥............................................هل جيوز اختراق الصفوف إىل الصف األول

 ١٠٦.................................                   ّ                           رجل فقد املاء ومل يصل  حىت رجع إىل بيته فهل عليه إمث

 ١٠٧....................................التراب الذي يضرب عليه اليد هل يشترط فيه شروط

 ١٠٧................................ على الفراش الذي يظن أنه بال عليه طفلهل جيوز املشي

 ١٠٨..............................................هل ملس عورة الطفل ينقض الوضوء أم ال

 ١٠٨...............................................ما هي الصفة الشرعية للتيمم وما شروطه

 ١٠٩.........إذا توضأ رجل مث ذهب للصالة وشك يف وضوئه أثناء الصالة أو بعدها فما العمل

 ١١٠..............................ما هو وقت صالة الضحى ومىت يبدأ الثلث األخري من الليل

 ١١١.................................ما حكم الصالة بألبسة تأيت من بالد أجنبية غري إسالمية

عليه خلعها أم                         ً                     ً                     هل جيوز لرجل أن يصلي حامل ا سالحه  وإذا كان حامل ا رتبة عسكرية فهل جيب 
 ١١١...................................................................................ال

 ١١٢.................................................................ما حكم التلفظ بالنية

 ١١٣............................عسكري ال يصلي بعض األوقات لعدم مساح الفرصة له بذلك

 ١١٤............أرجل دخل املسجد يوم اجلمعة واإلمام خيطب هل جيلس أم يصلي حتية املسجد

 ١١٥.................................................ما حكم تأخري صالة العيد عن موعدها

 ١١٥................................ما هو العدد الواجب توافره من الناس إلقامة صالة اجلمعة

 ١١٥...................                                                         ً هل جيوز صالة ركعتني بنية سنة الوضوء وحتية املسجد وسنة الظهر مع ا
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 ٢٣٨

 ١١٦................................................                  ُّ              حكم الزوجة اليت تصر  على ترك الصالة

 ١١٧......................صاحب العمل مينعين من الذهاب إىل املسجد أثناء العمل فماذا أفعل

 ١١٧................                                                         ُ  ِّ حكم مرور الصيب أو الطفل الذي يبلغ من العمر سنتني من أمام امل صل يما 

 ١١٨...............................................................من أحكام قصر الصالة

 ١١٨...............................................ريةما حكم ذكر البسملة يف الصالة اجله

 ١١٩...........................................هل تغميض العينني مباح أم مكروه يف الصالة

 ١١٩......................تركت صالة العشاء مع اجلماعة وذلك ألحصل على ثواب تأخريها

 ١٢٠.............................................................احملافظة على السنن الراتبة

 ١٢٠...........................................حكم تأدية الصالة مجاعة يف اإلدارة احلكومية

 ١٢١.........ذا أدركت الركعة األخرية من صالة املغرب فهل أجهر فيما فاتين بعد سالم اإلمامإ

 ١٢١.................هل أصلي حتية املسجد أثناء أذان خطبة اجلمعة أم أتوقف حىت هناية األذان

 ١٢٢......................ما تفسري حديث هل تسمع األذان مع وجود مكربات الصوت اليوم

 ١٢٢..................................................هل جتوز الصالة عن زوجي بعد موته

 ١٢٣............................................السهو يكون قبل التسليم أم بعدههل سجود 

 ١٢٣.......................                       ً                             هل تصح صالة من صلى منفرد ا ويف مقدوره أن يصلي مع اجلماعة

 ١٢٤...................................ان الذي تؤدى فيهما هي كيفية صالة االستقساء واملك

 ١٢٥...............................................................ما هي صفة صالة العيد

 ١٢٦...........................................           َّ                              إذا سلم علي  إنسان أثناء اخلطبة هل أرد عليه

 ١٢٧........................................اليت تصوم قضاء هل جتمع الصدقة ملسكني واحد

 ١٢٧.......................امرأة خافت على نفسها فأخرت صوم رمضان سبعة أعوام مث قضته

 ١٢٨..........................                         ً                            امرأة صامت اثنني وعشرين يوم ا وتوفيت بعدها هل عليها شيء

 ١٢٨...................         ً                                                     أقرر أحيان ا أنين سوف أذكر اهللا أو أشكره فهل يعترب هذا من باب النذر

 ١٢٩......................................................ما حكم من نذر ومل يوف بنذره

 ١٢٩..........أفطرت أخيت أياما من رمضان ومل تتمكن من قضائها حىت ماتت فهل عليها شيء

 ١٣٠......................ول اإلبر يف الوريد أو العضل أو سحب الدم أثناء الصيامما حكم تنا

 ١٣١............................ما حكم القطرة اليت تؤخذ يف العني أو األذن وتصل إىل احللق

 ١٣١.......................... ذات رائحة اليت قد تصل إىل األنف أو احللق تفطرهل األطياب

 ١٣٢...امرأة دخل عليها رمضان وهي مريضة  حىت دخل الثاين وعليها أيام من األول فماذ تفعل

 ١٣٢...................................                                   ً           ماذا لو حل رمضان القادم ومل تقدر أيض ا على صيامه



 نور على الدرب
 

 ٢٣٩

 ١٣٣...............................................إذا مات إنسان وعليه صوم هل يصام عنه

 ١٣٣................استرجاعه هل هذا يؤثر على الصيام أم الحيصل له تقيؤ وهو صائم فيقوم ب

 ١٣٤.................................. كم تبيح يل اإلفطار يف رمضان٣٥٠هل السفر ملسافة 

 ١٣٤...............هل عشرة رياالت تكفي كفارة لصيامهاهلا والدة كبرية ال تستطيع الصيام ف

رجل أراد قضاء أيام من رمضان  فصادف أول رجب وكان يريد صيام أول رجب فماذا يفعل
.....................................................................................١٣٦ 

 ١٣٦..........................شرط يف الصيام كل يوم أم تكفي يف أول شهر رمضانهل النية 

امرأة أجريت هلا عملية جراحية يف احللق  ومنعت من صيام شهر رمضان فهل جيب عليها الكفارة 
 ١٣٧............................................................................أم القضاء

 ١٣٧.............................                                                   ً الدكتور الذي يأمر باإلفطار هل يشترط فيه أن يكون مسلم ا

 ١٣٧......................................نذرت أن تصوم بعد شفاء زوجها ولكن مل تستطع

 ١٣٩.....................ل نذر أن يصوم هللا ونظرا لعمله يف الصحراء مل يستطع فماذا عليهرج

 ١٤٠....................أريد العمرة من الرياض مرورا جبدة فهل أحرم من جدة أم من امليقات

 ١٤٠.........................هل جيوز ملسلم أن حيج وأن يعتمر عن والديه ومها على قيد احلياة

 ١٤١......................هل ارتكاب حمظور من حمظورات اإلحرام نسيانا أو جهال تلزم فدية

 ١٤٢......................................................................التوكيل يف احلج

 ١٤٢...................................................ما حكم أداء فريضة احلج باالستدانة

 ١٤٢....................ارهل جيوز تأخري طواف اإلفاضة يف الليل إذا مل أمتكن من أدائه يف النه

 ١٤٣.........رجل اعتمر عن والده يف شهر شوال مث يريد احلج عن نفسه مفردا فهل عليه هدي

 ١٤٣...........................د العمرةهل يشترط يف وجوب دم املتمتع أال خيرج من مكة بع

 ١٤٤..............ما حكم من طاف ستة أشواط حول الكعبة والسابع من داخل حجر إمساعيل

 ١٤٤.................. على طواف اإلفاضة                                           ً هل جيوز للمتمتع تقدمي سعي احلج يوم الثامن مقدم ا

 ١٤٤...........................                                                     ً  هل جيوز تغيري النية للمفرد بعد الطواف والسعي ليصبح متمتع ا

 ١٤٥.....................................................حلق الشعر هل هو حلق أم تقصري

 ١٤٥...................هل جيوز يل اخلروج من مىن إىل جدة مثال مث الرجوع إليها وقت املبيت

 ١٤٥..............................................هل على من يقيم مبكة طواف وداع أو ال

 ١٤٦............................................هل على من يقيم جبدة تأخري طواف الوداع

 ١٤٦...............................................................طواف الوداع يف العمرة

 ١٤٦.....................ع ومل يذكر إال بعد وصوله إىل بلدهمن نسي أن يطوف طواف الودا
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 ٢٤٠

 ١٤٧.......هل جيوز التوكيل يف رمي مجرة العقبة عمن ال يقدر على حتمل متاعب الزحام حوهلا

 ١٤٧..............................                                    ً قاط حصوات لرمي اجلمرات قد رمى هبا سابق اهل جيوز الت

 ١٤٧................................ما هي أقصر مدة لإلقامة يف مىن ملن يريد التعجيل بالسفر

 ١٤٨مث أعقبها ببقية اجلمرات يف صباح اليوم العاشر هل فعله صحيحرجل يريد رمي مجرة العقبة 

 ١٤٨..........................................ما هو الوقت األفضل ألداء طواف اإلفاضة فيه

 ١٤٩..................................ب منتصف الليل هو جيوز أم الما حكم رمي اجلمار قر

 ١٤٩.............................................................مىت يطاف طواف الوداع

 ١٥٠......................                          ً                                 إذا أخر احللق أو التقصري ناسي ا إىل اليوم احلادي عشر هل عليه شيء

 ١٥٠                                            ً                              بعد رجوعي من عرفة قدمت إىل مىن  ولكين مل أجد مكان ا هبا فذهبت إىل مزدلفة فما احلكم

 ١٥٠...........................................امرأة مل تستطع إمتام السعي ملرضها فما احلكم

 ١٥١................................نساء منعهن الزحام من رمي اجلمار هل جيوز هلن التوكيل

 ١٥١.......................والدي شيخ كبري يف السن وكفيف البصر هل جيوز يل أن أحج عنه

 ١٥٢............................امرأة هبا مرض يف قدميها مينعها من احلج هل حيج عنها ولدها

 ١٥٢.........................................رجل يريد أن حيج عن والدته املتوفاة فما احلكم

 ١٥٢................................................هل هناك موضع حمدد لإلقامة يف مزدلفة

 ١٥٣........................................هل زواج األقارب يسبب والدة أطفال مشوهني

 ١٥٤.............................ق للمرأة أن ترفض رجال تعرف أن أهله يغتابون الناسهل حي

 ١٥٤......................................................هل للوالد إجبار ابنته على الزواج

 ١٥٤.....................................مراتسؤال حول طالق الرجل مرة ومرتني وثالث 

 ١٥٥.......................................................هل جيوز للمرأة أن تزوج نفسها

 ١٥٧.......                                                          ً               ما هي املدة اليت ميكن أن يبتعد فيها الرجل عن زوجته يف السفر حبث ا عن لقمة العيش

 ١٥٧..................................جيوز للشخص أن يتزوج بنت زوجة أبيه من رجل آخر

رجل رضع من زوجة عمه وبعد مدة تزوج عمه بامرأة أخرى هل حيل له الزواج من بنات 
 ١٥٨.............................................................................األخرى

 ١٥٨رجالن اتفقا على أن يتزوج أحدمها  من أخت اآلخر مع متام املهر لكل من البنتني فما احلكم

 ١٥٩.................................شاب يقبله والدهاما حكم إجبار الفتاة على الزواج من 

 ١٦٠........................................وهل جيوز له أن جيربها على الزواج مبن ال تريده

 ١٦٠................................ما حكم الدين يف أن يرى اخلطيب خطيبته بدون حجاهبا

 ١٦١...............................................إحداد املرأة املتويف عنها زوجها كم مدته
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 ٢٤١

 ١٦٢......................                                  َّ                     مينعين مرضي من السفر إىل زوجيت فهل علي  إمث يف إبقائها على ذميت

 ١٦٣..........................................................العدة تبدأ من صدور الطالق

 ١٦٥.........................قلت لزوجيت وأنا غاضب خليتك إىل يوم القيامة فهل تعد تطليقة

 ١٦٥........يل أخت من األب وهلا أخت من األم فهل جيوز يل أن أتزوج من أخت أخيت ألمها

 ١٦٦حلفت على زوجيت بالطالق  على االمتناع عن أخذ بعض أمتعتها فأبت وأخذهتا فما احلكم

 ١٦٧...........زوجيت كثرية الشجار مع والديت ووالديت تريد مين أن أطلقها وأنا حائر يف ذلك

 ١٦٧...............                                                                ً إذا زوج الرجل ابنته لرجل آخر على أن يزوجه أخته فهل يسمى هذا شغار ا

تزوجت فتاة فرفض املأذون أن يكتب يل عليها  لصغرها فكتب يل على اسم شقيقتها املتوفاة فما 
 ١٦٨...............................................................................احلكم

 ١٦٨................................ بلغت نصاباحكم زكاة اخلضروات وزكاة احليوانات إذا

 ١٦٩......... ألف إىل رأس السنة هل هذا ربا٢٥ ألف جنيه وأبيعها بـ ١٦اشترى سيارة بـ 

ً                  إذا كان الرجل حمتاج ا إىل الصدقة وهو ال  ١٧٠.................. يصلي فهل جيوز التصدق عليه                 

كيف تكون زكاة مال جيمعه صاحبه  طوال السنة وال يعرف ما أكمل السنة منه وما مل يكمل 
 ١٧١................................................................................السنة

 ١٧٢...............                                                      ً    كم يف إخراج الزكاة أو قيمتها مع أنين ال أجد وال أعرف مستحق ا هلاما احل

ً                                                    اشترى رجل غنم ا ودفعها آلخر يقوم عليها ويرعاها هل يكون له قسم منها             ...............١٧٢ 

 ١٧٣..................................هل صحيح أن الغنم اليت يشتري هلا علفها ال زكاة فيها

 ١٧٣.......................................................هل جيوز تأخري الزكاة عن وقتها

لصالة أو الفاسق  ولو كان عنده زوجة صاحلة وهلا أطفال فما احلكمهل جيوز دفع الزكاة لتارك ا
.....................................................................................١٧٤ 

 ١٧٤....................................................هل جيوز دفع الزكاة إىل يتيم عندي

 ١٧٥.................يوم السابع أو الرابع عشر أو احلادي والعشرينهل يلزم عمل العقيقة يف ال

 ١٧٥........................................................هل صحيح أن الولد له عقيقتان

 ١٧٥.........................................................هل تصح العقيقة عن األموات

 ١٧٦.......................................................ما هو أفضل وقت لتأدية العقيقة

 ١٧٦.......................................ما حكم تعليق الساعات ذات األجراس باملساجد

 ١٧٧......................... على اليت تدخل املسجد احلرام أو النبوي وهي حائض كفارةهل

ْ     ً                                                                   امرأة تب ن ت  ولد ا وربته مع أوالدها  ولكنها مل ترضعه فهل جيوز هلا أن تزوجه من إحدى بناهتا  َّ        ١٧٨ 



 نور على الدرب
 

 ٢٤٢

رضعت من امرأة وهذه املرأة هلا حفيدات  فهل جيوز يل أن أتزوج من حفيداهتا يعين بنات بناهتا
.....................................................................................١٧٩ 

 ١٧٩............................................رجل رضع من امرأة وتزوج أختها من األب

 ١٨٠....يل شقيقة قد أرضعت ابن خايل هل جيوز يل أن أتزوج من أخواته اللوايت ولدن من بعده

 ١٨٠.............ما حكم كتابة اآليات على ورق مث إذابتها يف ماء مث شرهبا وذلك طلبا للشفاء

                                 ً                                           ذهبت إىل إحدى الساحرات لتعمل يل حجاب ا  يربطين بزوجي فأمرتين خبنق دجاجة ففعلت فهل 
 ١٨١..............................................................................   َّ   علي  إمث

 ١٨١تب هلم آيات من القرآن الكرمي فيشربه املريض أم الأنا أكتب احملو للمرضى فهل جيوز أن أك

 ١٨٢...إذا كان اهللا تعاىل يعلم ما يؤول إليه  اإلنسان من الشقاء والسعادة فماذا يعذبه مبعصيته له

 ١٨٤...........................ما حكم االستنجاد بالرسل أو األنبياء أو األولياء عند املصائب

 ١٨٥............................................هل ذبح الذبائح ليلة دخول امليت القرب جائز

 ١٨٦...........................................ا هي الطريقة الشرعية لعمل املآمت أو املعازيم

 ١٨٦.....هل جيوز تشريح امليت بعد موته الكتشاف سبب الوفاة وهو ما يسمى بالطب الشرعي

 ١٨٧............................ احلكم إذا كان التشريح جملرد تعليم الذين يدرسون الطبوما

 ١٨٧.........................................                          ً             من الذي حيق له غسل امليت ذكر ا كان أو أنثى

مي وأنا مكشوفة الرأس  فإذا صادفتين سجدة فهل أسجد بدون غطاء أم     ً                   أحيان ا أقرأ القرآن الكر
 ١٨٨.........................................................................أغطي رأسي

 ١٨٨................................................................هل إبليس من املالئكة

$  { :كيف اجلمع بني قوله تعاىل  pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝä3ø‹n= tæ öΝä3|¡àΡr& ( { وبني حديث من رأى 
 ١٨٩...............................................................         ً             منكم منكر ا فليغريه بيده

 ١٩٠.........................................هل جيوز استخدام القرآن الكرمي لضرب األمثلة

 ١٩١...........................................كلما حفظت سورة نسيتها فما العالج لذلك

امرأة أمية تقرأ القرآن الكرمي لكن مع شيء من التغيري وذلك بسبب جهلها فهل تؤاخذ على ذلك
.....................................................................................١٩١ 

 ١٩٢...........................................هل صحيح ما يقال إن اهللا لعن زائرات القبور

 ١٩٤....................................ال أزور أقربائي لوجود املعاصي عندهم فهل أقاطعهم

 ١٩٤.....................................................هل اجلهاد يف أفغانستان فرض عني

 ١٩٥................................والداي يعاتبانين على متسكي بالسنة فهل أترك االلتزام هبا
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 ٢٤٣

 ١٩٦.................................................ءهل جيوز ختصيص بعض أبنائي بالعطا

 ١٩٧................................................................ما حكم تنظيم األسرة

 ١٩٨...................................................................األرض لورثة امليت

 ١٩٩......... العمل باإلنتاج وعندما وصلت عنده قال اشتغل بالنسبة فماذا أفعلاتفق معي على

 ١٩٩........................................ما حكم من تلفظ بكلمة فيها لعن لشخص آخر

 ٢٠٠ً                                                     م ا وهي عندي يف البيت حىت يف وقت النوم فهل علي شيء من اإلمثعندي كالب صيد  ودائ

 ٢٠١.......................هل العقد على البنات حيرم األمهات والدخول باألمهات حيرم البناء

ما حكم قتل الصيد بالسالح  أو بكالب الصيد ورميها يف السيارة وهي مل متت فهل حيل أكلها
.....................................................................................٢٠١ 

 ٢٠٢....................................ما حكم زيارة من ال يصلي مع العلم أين ال أنصحهم

ما حكم األكل والشرب على الصحف اليومية  مع ما فيها من اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة
.....................................................................................٢٠٣ 

 ٢٠٣.............................................البحث عن صاحب احلق إليصال حقه إليه

 ٢٠٤.......................أداوم على األدعية باستمرار وال أملس تأثري االستجابة لتلك األدعية

 ٢٠٦...........كنت تاركا للصالة وال أعرف شيئا عن الدين واآلن فقد هداين اهللا فهل يغفر يل

 ٢٠٧.......................هل جيوز للمرأة السفر بالطائرة أو السيارة داخل اململكة بدون حمرم

 ٢٠٧.................................................اللحوم املستوردة من غري بالد املسلمني

 ٢٠٨..................................................امرأة تسببت يف قتل طفل بدون قصد

 ٢١٠..............................................ما صحة احلديث القائل الولد وما له ألبيه

 ٢١٠..............................إذا كان من الذهب                            ً  ما حكم لبس اخلامت للرجال وخصوص ا 

 ٢١١....أخي األكرب ال يصلي وال يصوم  ويلعب القمار فهل أطرده من البيت علما بأنين نصحته

 ٢١٢..........................................................هل مس املرأة ينقض الوضوء

ً                                                    صلى الفجر متيمم ا وحصل على املاء بعد طلوع الشمس فهل عليه إعادة الصالة               ...........٢١٢ 

 ٢١٣.............................هاأربط على يدي شاشا فإذا نزعته نزف الدم فهل أمسح علي

 ٢١٤.ما حكم اجللوس مع زوج األخت  حبضرة األهل وحبشمة حيث ال يظهر إال الوجه واليدان

 ٢١٤...................................نيهل يصح حج من حج مبال مسروق من غري املسلم

 ٢١٥...................................ما احلكم فيمن يطلب من الوارثات التنازل عن إرثهن

 ٢١٦.............................أرجو أن تدلوين على بعض الكتب املفيدة يف الفقه والتوحيد

 ٢١٧..........                   ً                         ً                         ما حكم من أعطى إنسان ا شهد له حبق أو ساعده مبلغ ا من املال دون اشتراط منه



 نور على الدرب
 

 ٢٤٤

 ٢١٨.......لك الوقتجديت حرمت اللحم على إثر مرض مرضته بعد أكلها للحم فحرمته من ذ

أسلمت فغريت امسي من عبد الصليب إىل عبد اهللا فلم يرض والدي بذلك فهل من الرب هبما 
 ٢١٩............................................................................إرضاؤمها

 ٢٢٠...................فقه عند من مذهبه شافعي وهل ال بد من التزامههل جيوز يل أن أتعلم ال

 ٢٢٠........................................هل جيوز أن خيلط بني املذاهب ما دام هناك دليل

 ٢٢٢..........................................................................فهرس اآليات

 ٢٢٨.......................................................................فهرس األحاديث

 ٢٣٤................................................................................الفهرس

 


